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Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Lesníci a drevári sú odkázaní na spoluprácu

Drevo a jeho optimálne využitie je už dlhé roky najčastejšie diskutovanou témou lesníc-
ko-drevárskeho komplexu. I keď sa uskutočnilo veľké množstvo stretnutí, stále nedošlo 
ku konsenzu medzi producentmi a spracovateľmi tejto jedinej obnoviteľnej suroviny na 
Slovensku, a to napriek tomu, že lesníci a drevári sú vzájomne odkázaní na spoluprácu. 
Prečo je tomu tak a čo môžeme očakávať v najbližších rokoch? 
Pokiaľ sa necháme poučiť z prírody, tak zistíme, že pri zmenách, ktoré nás neustále 
sprevádzajú, neprežíva ten najsilnejší, ale ten, kto sa vie zmeniť, prispôsobiť. A tak je 
to aj v prípade lesníctva a drevárskej výroby. Majitelia a obhospodarovatelia lesov čelia 
v posledných rokoch extrémnym výkyvom počasia, ktoré majú za následok veterné, pod-
kôrnikové či iné kalamity a už dnes sa musia pripravovať na výrazné zmeny v pestovaní 
lesov, ktoré nás neobídu. Spomeniem iba zmenu drevinovej skladby našich lesov, ktorá 
sa dotkne aj spracovateľov dreva. Hoci máme na Slovensku iba 38-percentné zastúpenie 
ihličnatých porastov, pomer ihličnatého a listnatého dreva je pri súčasnej ťažbe takmer 
vyrovnaný. Čo to spôsobí o niekoľko rokov, nemusím vysvetľovať. Na túto zmenu sa 
musia v najbližšom období pripraviť aj drevárske spoločnosti. 
Často diskutovaným problémom je údajný nedostatok dreva na Slovensku a jeho nadmerný vývoz do zahraničia. Za podnik LESY Slovenskej 
republiky môžem potvrdiť, že firma exportuje drevo iba v minimálnych objemoch, a tak to aj naďalej zostane. Zamyslime sa však nad 
otázkou, prečo sa drevo vyváža? Odpoveď je jednoduchá. Zahraničné firmy dokážu ponúknuť za drevo napriek zvýšeným dopravným 
nákladom lepšiu cenu. Otvorené zostávajú otázky: „Prečo je to tak? A aké sú riešenia?“
Nie je však možné, aby lesníci dotovali neprimerane nízkymi cenami dreva drevospracujúci priemysel. Podfinancovanie lesníctva by sa 
v budúcnosti vrátilo horším stavom lesných porastov, neopravenými lesnými cestami a tiež horšou kvalitou dreva. 
Lesníci v súčasnosti čoraz viac zabezpečujú aj mimoprodukčné funkcie lesa v podobe cyklotrás, turistických prístreškov, údržby vodných 
tokov, budovaním suchých poldrov, prehrádzok a ďalších a ďalších aktivít. Tiež rastúce tlaky na obmedzovanie hospodárenia v lesoch 
zo strany orgánov ochrany prírody či mimovládnych organizácií výrazne zvyšujú náklady na obhospodarovanie lesov, obmedzujú výšku 
ťažby a znižujú ziskovosť lesníckych podnikov. A práve koordinácia postupov pri legislatívnych procesoch je tiež jedna z možných 
oblastí vzájomnej spolupráce. Spravodlivá cena dreva, ktorá zohľadňuje všetky náklady na obhospodarovanie lesa, vrátane tých na 
ochranu prírody, musí byť základom pre dobrú vzájomnú spoluprácu lesníkov a drevárov.

Ing. Marian Staník
generálny riaditeľ LESY SR, š.p.
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Kapovací pila
KAPEX KS 88. 

Kapovací pila
KAPEX KS 120. 

Pokosová pila na lišty
SYMMETRIC SYM 70. www.festool.cz

Vytvořena s vášní.
Vytvořena pro Vás.
Nová kapovací pila KAPEX KS 60.

Nová pila KAPEX KS 60 je prostě dokonalá: štíhlá (ani gram hmotnosti 
navíc), elegantní (vše máte po ruce) a přesná (dvojitý vodicí sloupek). 
Důmyslné detaily jako jsou LED stínové světlo, výsuvné boky stolu, drážko-
vací funkce či úhlová jednotka pro snímání úhlů Vás nadchnou. Konečně 
přišla ta správná chvíle: Vaše nová pila se jmenuje KAPEX KS 60.

Další pily 
FESTOOL:

http://www.festool.cz


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 ČRDřevomateriál 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

VYBERTE SI SVOU  
OBLÍBENOU TLOUŠŤKU!

LAIDEKER      
   

by by

Nábytkové hrany přesně  
dle Vašich požadavků

dub rijiji eka světlý S 3166 MX

jasan verona tmavý S 3159 WG

bodega S 3161 WG

Nábytkové hrany vyrobené ABS technologií 
– dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám. 

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

Více informací na www.hranyabs.cz

by

by

http://www.hranyabs.cz
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Olepovačky hran již dnes patří k nepostradatelným truhlářským 
a nábytkářským strojům. A to stále více i v malých živnostenských 
dílnách. Svědčí o tom mimo jiné i velmi dobrá prodejnost právě 
těch nejmenších olepovaček, k nimž patří např. typ ABG Max 330 

z nabídky společnosti BG Technik cs. Růst nároků na kvalitu ze strany spotřebitelů, kterou pociťují 
i drobní živnostníci, vedl výrobce k provedení několika zásadních inovací, jež představil na novém 
vyšším modelu s označením ABG Max 340 M.

Olepovačka s vylepšenými parametry 
pro kvalitnější práci

Ke slabším místům malých olepovaček 
obecně patří poněkud nižší stabilita díl-
ce při posuvu kvůli určité labilitě obvykle 
používaného vodicího systému – hor-
ního posuvného pásu a spodní váleč-
kové dráhy. Tento systém konstruktéři 
u nového modelu Max 340 M změnili. 
Olepovačka je vybavena stabilnějším 
spodním článkovým posuvným pásem 
a horní přítlačnou válečkovou dráhou 
s pogumovanými válečky. Dílce větších 
rozměrů jsou podepírány výsuvným pod-
pěrným trámcem s válečkovou dráhou 
s robustnější konstrukcí.
Co naopak zůstalo, je osvědčený ovlá-
dací panel s přehledným uspořádáním 
ovládacích prvků a jednoduchou obslu-
hou. Zůstala rovněž zachována původní 
předehřívací náběhová lišta a olepovací 

Kapovací agregát s vylepšenou kinetikou

Nová olepovačka ABG Max 340 M

Nový výklopný kryt umožňuje snadný přístup ke všem pracovním agregátům

http://www.bgtechnik.eu
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jednotka. Navíc byly přidány radiusové 
cidliny. U kapovacího agregátu se díky 
vylepšené kinetice zvýšila přesnost ob-
rábění. Dalším výsledkem inovačního 
procesu je zjednodušený systém změ-

ny tloušťky olepovací pásky, zmenšená 
minimální délka olepovaného dílce na 
120 mm nebo zcela nový jednodušší 
přístup do celé pracovní oblasti stroje 
díky hornímu odklápěcímu krytu.

Pro eliminaci chyb způsobených lid-
ským faktorem je Max 340 M na vstupní 
straně vybaven automatickým mecha-
nickým cyklovačem pro zamezení příliš 
brzkého vkládání dalšího dílce. V nepo-
slední řadě stojí jistě za zmínku také vy-
rovnávač tlaku vzduchu při nestabilních 
dodávkách stlačeného vzduchu nebo 
nižší kapacitě kompresoru. Funguje na 
principu expanzní nádoby.

Váš dodavatel truhlářských 
strojů ALTENDORF, ABG 
a VITAP:

BG Technik cs, a.s.
U Závodiště 251/8
159 00 Praha 5 – Velká Chuchle
mobil: +420 602 129 503
e-mail: pavel.horky@bgtechnik.cz
www.bgtechnik.eu

Automatický cyklovač zamezuje příliš brzkému vkládání dílců

SNIŽTE SI DAŇOVÝ ZÁKLAD JEŠTĚ LETOS

ALTENDORF F 45 DIGITx již za 14.990 EUR
Cenové zvýhodnění oproti základním cenám je 3720 EUR 

Konfigurace stroje F45 Edice 1: 
  Základní stroj s ovládáním Pro Drive – horní ovládání ve výšce očí

    s elektromotorickým ovládáním zdvihu a náklonu kotouče, náklon 0 – 46° 
  Průměr hlavního kotouče do 450 mm 
  Motor 4 kW / 4000 U/ min. 
  Dvouosý předřezový agregát s elektromotorickým nastavováním

    z ovládacího panelu
  RAPIDO předřezový systém s plynulým nastavením šířky řezu nástroje LEUCO 
  Pojezdový stůl 3000 mm, maximální řezná délka s předřezem 2905 mm 
  Hlavní pravítko pro příčné řezy, pevné 90° – výsuvné do max. 3200 mm
  Paralelní pravítko DIGIT X 1300 mm, manuální posuv s digitálním odečtem,

    včetně jemného nastavení

Případné další změny v konfiguraci a příslušenství
lze kombinovat podle základního ceníku
ve standardních cenách,
dle konkrétní nabídky.  

Prodejní akce je platná do odvolání
nebo naplnění limitní série. 

Praha 5 – Velká Chuchle, U Závodiště 251/8 www.bgtechnik.eu
VÝHRADNÍ DOVOZCE FORMÁTOVACÍCH PIL ALTENDORF         

http://www.bgtechnik.eu
http://www.bgtechnik.eu
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Dřevo jako stavební materiál musí být 
chráněno proti dlouhodobému vlivu 
vlhkosti, aby se předešlo problémům. 
Za to je v první řadě odpovědná kon-
strukce. Pokud by do stavebního dílu 
přesto vnikla vlhkost, poskytují naše 
impregnace a impregnační základní ná-
těry spolehlivou ochranu a zabraňují tak 
hnilobě a zabarvení. Základem 3vrstvé 
povrchové úpravy je bezbarvý biocidní 
máčecí prostředek CETOL® 880 BPD.
Dalším krokem jsou základní nátěry. 
Jsou pojítkem mezi povrchem dřeva 
a povrchovou úpravou. Prostřednictvím 
složení základního nátěru je možné 
ovlivnit vlastnosti povrchových systémů, 
jako např. přilnavost k podkladu. Vývoj 

základních nátěrů vyžaduje zvláštní péči 
vzhledem k výběru surovin a odzkoušení 
snášenlivosti složek v systému. U poji-
vových technologií ve vodou ředitelných 
výrobcích, proto sázíme na bázi moder-
ních pojivových emulzí. Výsledkem je 
pak vysoká penetrační schopnost ná-
těru s jeho hlubokým a pevným zakot-
vením v buněčných strukturách dřeva. 
Účinnou mezivrstvou na bázi akryl-
-alkydových pryskyřic je buď produkt 
RUBBOL® WP 194 určený k máčení 
nebo RUBBOL® WP 193 ke stříkání.
Dřevěná okna jsou funkční pouze tak 
dlou ho, dokud jsou na všech místech 
bezpečně chráněná. Některá určitá mís-
ta v konstrukci jsou mimořádně ohrože-
ná. Například rohové spoje na oknech 
jsou vždy silně namáhané. Zde se sou-
střeďují síly vyvolané pohybem dřeva 
v různých směrech, což může rychle 
vést k rozevření V-spár. Výsledek: Dřevo 
bobtná a mohou do něj proniknout spory 
hub. Pak mohou následovat další škody. 

Jako dlouhodobou, preventivní ochra-
nu před vlhkostí v oblasti V-spár bez-
podmínečně doporučujeme, aby se po 
nanesení základního nátěru do V-spáry 
aplikoval elastický tmel Kodrin WV 470.
Posledním krokem je aplikace vrchní 
krycí barvy. Krycí povrchové úpravy pro-
duktové řady RUBBOL® zajišťují výrazně 
delší životnost dřevěných oken a dveří. 
Tyto povrchové úpravy jsou ve výsledku 
mimořádně odolné.
Stupně lesku:

 RUBBOL® WF 380 – hedvábně matná
 RUBBOL® WF 378 – hedvábně lesklá
 RUBBOL® WF 375 – lesklá

V dnešní době je mnoho zákazníků, kteří při výběru povrchové 
úpravy smrkového dřeva dávají přednost barvě krycí před lazuro-
vací. Ať už se jedná o eurookna nebo okna kastlová umístěná na 
historických budovách. Značka SIKKENS nabízí pro tyto varianty 
ideální řešení, díky kterému zákazníci mohou získat vysokou 
odolnost povrchové úpravy a také pestrou barevnou škálu odstínů. 

Krycí systém pro smrková okna

Autor: Ondřej Kotásek
Silvi Nova CS, a.s.
Kontakt: kotasek@silvinova.cz
Foto: archiv autora

Obchodní zastoupení pro ČR:
Silvi Nova CS, a.s. 
Květnová ulice č.p. 492/II
392 01 Soběslav
mob.: 724 002 889
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./fax: +421 455 369 320
e-mail: silvinova@silvinova.sk
www.silvinova.sk

http://www.silvinova.eu
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Olepovačky hrán s novým agregátom AirTec sú ešte úspor-
nejšie. HOMAG Group ponúka nové modely olepovačiek 
Ambition a KAL370 s vylepšeným a patentovaným ag-
regátom AirTec. Nový agregát je výrazne efektívnejší a je 
k dispozícii pre stroje s posuvom od 8 do 25 m/min. Hluk 
bol redukovaný pod úroveň ostatných agregátov. Dokonca 
v nevyužívanom čase – medzi dielcami – je emisia hluku 
takmer nulová. To znamená, že AirTec emituje zvuk len pri 
samotnom tavení pásky, keď prechádza dielec cez agregát. 
Úplne nový princíp agregátu prináša neporovnateľne men-
šiu spotrebu energií. Patentované rotačné jadro agregátu 
zároveň uskladňuje teplo pre znovuvyužitie zahriatia vzdu-
chu. Optimalizované prúdenie v rotačnom jadre redukuje 
spotrebu vzduchu a zároveň minimalizuje zahrievanie okolia. 
Vďaka novému zdroju energie dosahuje vystupujúci vzduch 
konštantnú teplotu a objem. Okrem výrazných úspor je teraz 
funkčná vrstva „laserových“ pásiek alebo pásiek s nánosom 
lepidla tavená s ideálnymi parametrami.

Výrobca: HOMAG Group AG Dodávateľ v SR: EXCELLENT CD, spol. s r.o.

Olepovačky hrán od HOMAG Group s novým agregátom AirTec

Zejména v dílnách s univerzální zakáz-
kovou výrobou má individuální obrábění 
nejrůznějších materiálů stále větší vý-
znam. Nejmodernější 5osá CNC ob-
ráběcí centra garantují neomezenou 
kreativitu a zároveň snižují pořizovací 
a následné náklady na speciální pra-
covní jednotky a nástroje na minimum. 
Individuální řešení tvaru obrobku a plně 
automatizovaná výroba společně s při-
jatelnými investičními nároky činí z mo-
delu profit H500 řady Format-4 stroj, 
který už dnes splňuje budoucí požadav-
ky na výrobu dílců. Výkonné 12kW nebo 
15kW frézovací vřeteno (24 000 ot./
min) umožňuje dosáhnout vynikajících 
výsledků s každým materiálem nezá-
visle na úhlu obrábění. 18 samostatně 
volitelných vrtacích vřeten a integrovaná 
pilová jednotka na drážky dávají mode-
lu profit H500 
neomezené 

možnosti obrábění a umožňují značně 
zkrátit dobu výrobního cyklu. V no-
vém, zcela přepracovaném designu, 
jsou CNC obráběcí centra Format-4 
už na první pohled ztělesněním dyna-
mičnosti, síly a nejmodernější vyspělé 
technologie.
CNC centrum, které může být vybave-
no 6, 8 nebo 10 posuvnými konzola-
mi, nabízí pracovní plochu 3740 nebo 
5540 mm v ose X (podle zvolené mo-
delové verze), 1505 mm v ose Y a 350 
mm v ose Z. Velkoformátové obrobky 
lze obrábět se všemi jednotkami až do 
šířky 1505 mm. Podstavec (šasi) stro-
je je vyroben ze silnostěnných elek-
tricky svařovaných ocelových profilů. 
Maximální stability je dosaženo díky 
ocelovému žebrování podstavce.
Ve verzi s automatickým pracovním sto-
lem nabízí stroj inovativní polohovací 
systém základen pro přísavky či upí-
nače, díky čemuž umožňuje maximální 
efektivitu pro ovládání jednou osobou. 
V kombinaci s nabízeným konstrukč-
ním softwarem „FlashFrame“ se stroj 

stává revolučním nástrojem pro výrobu 
oken a dveří. S více než 50 nástrojo-
vými pozicemi nabízí profit H500 nej-
rychlejší časy přestavení a maximální 
flexibilitu. Nosič pracovních jednotek 
s dvěma osami Z umožňuje rychlé stří-
davé používání vrtací jednotky a hlavní-
ho vřetene. Dráha pojezdu osy Z přitom 
činí 500 mm, díky čemuž lze používat 
dlouhé nástroje i na vysoké obrobky. 
Rotační výměník nástrojů je upevněn 
na výložníku tak, aby se pohyboval spo-
lu s ním, což zajišťuje, že nástroje jsou 
vždy tam, kde jsou potřeba. Kvalitní 
ozubená tyč a pastorek v ose X s šikmo 
orientovanými zuby vyklenutého tvaru 
zaručují nejvyšší přesnost při maximální 
rychlosti posuvu.
Komfort obsluhy zvyšuje také inova-
tivní barevná světelná indikace (svě-
telný nápis profit H500 na krytu vý-
ložníku), která různými barvami LED 
světla (bílá, červená, zelená a modrá) 
neustále obsluhu informuje o provoz-
ním stavu CNC obráběcího centra, 
i když se zrovna nachází na druhém 
konci dílny. Výbava však nabízí celou 
řadu dalších chytrých doplňků, které 
obsluze napomáhají využívat na plno 
potenciál stroje.

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

Pětiosé CNC obráběcí centrum FORMAT-4 profit H500

Olepovačky hrán od HOMAG Group s novým agregátom AirTec

lu profit H500 lem nabízí stroj inovativní polohovací 
neomezené systém základen pro přísavky či upí-systém základen pro přísavky či upí-systém základen pro přísavky či upí

nače, díky čemuž umožňuje maximální 
efektivitu pro ovládání jednou osobou. 
V kombinaci s nabízeným konstrukč-
ním softwarem „FlashFrame“ se stroj 

http://www.excellentcd.sk
http://www.felder-group.cz
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Firma Altendorf ponúka novú generáciu 
formátovacej píly F45. Vynovená píla je 
majstrovské dielo z pohľadu technoló-
gie a dizajnu. Zlepšený rám kombinu-
je absolútnu torznú tuhosť s extrémne 
nízkou hladinou vibrácií. Predná časť 
píly pritom nevyčnieva pred pílový vozík, 
čo umožňuje stolárom stáť bližšie pri 
stroji a obrobku. Slávny posuvný sys-
tém stola firmy Altendorf dostal množ-
stvo dizajnových vylepšení tak, aby bol 
stále etalónom presnosti a minimálnej 
údržby. Altendorf F45 prináša mož-
nosť výberu troch ovládacích systé-
mov vrátane obľúbeného ElmoDrive, 
rovnako ako výšky rezu, výber posuvu 
pravítka, systém dorazov atď. Unikátny 
je napr. vzduchový stôl pre ľahšiu prácu 
s ťažkým materiálom.
Výrobca: 
Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG

Základné technické parametre:
 Dĺžka rezu: 3000–5000 mm
 Šírka rezu: max. 1600 mm
 Výška rezu: 150–204 mm
 Predrez: 2 alebo 3 osi
 Pravítko vpravo / paralelné: manu-
álne alebo CNC prestaviteľné

 Dorazy vľavo / kolmé pravítko: ma-
nuálne alebo CNC 
prestaviteľné

Nová generácia formátovacej píly Altendorf F45

Nová generácia nárezových centier 
spoločnosti Giben ponúka už vo svo-
jom základnom vybavení výrobnej série 
Prisma EVO vysoký výkon s revoluč-
nou technológiou pílového vozíka s ab-
senciou motora na jeho palube. Toto 
patentované technologické riešenie 
odstraňuje nežiaduce vibrácie pílo-
vých kotúčov, čo zvyšuje kvalitu rezu 
a výrazne predlžuje životnosť nástrojov 
a zároveň odstraňuje riziko prelome-
nia pohyblivých elektrických vedení. 
Model Prisma EVO SPT Performer 
so zadným zdvíhacím nakladacím sto-
lom a použitím lineárneho motora na 
magnetickej trati pre posuv pílového 
vozíka (Giben patent) výrazne zvyšu-
je produktivitu zariadenia a umožňuje 
vykonávanie mikropohybov a zrýchle-
nia, ktoré zdvojnásobujú množstvo re-
zov vytvorených na akomkoľvek inom 
nárezovom centre, a to až na úroveň 
12 rezov za minútu na stohu pane-
lov s výškou 108 mm (6 dosiek po 18 
mm) v porovnaní s 5/6 rezmi na kon-
venčných nárezových centrách. Pri 
zrýchlení dosahuje skoro „1G“, rých-
losť posuvu presahuje 200 m/min bez 
akéhokoľvek trenia vedenia pílového 
vozíka na magnetickej trati, je bez 
vibrácií, hluku a rizika mechanického 
opotrebovania vďaka absencii akých-
koľvek mechanizmov na pílovom vozí-

ku, čo navždy znižuje potrebu údržby. 
Ďalšou jedinečnou technológiou 
z výrobnej haly spoločnosti Giben sú 
automaticky posúvateľné klieštiny 
na základe nárezového plánu nielen 
v osi X ale aj v osi Y, čo skracuje cel-
kový čas náročných porezov na polovi-
cu. Pre spoločnosti spracujúce tenké 
materiály ponúka špeciálne podávače 
pre panely do hrúbky 3,5 mm. Ďalším 
z množstva patentovaných technológií 
je MR automatický rotačný systém na 
otáčanie panelov so stálym udržaním 
nulového dĺžkového bodu bez nutnosti 
zväčšenia pôdorysných rozmerov za-
riadenia. Kompaktné rozmery, tech-

nologické riešenia, konfigurovateľnosť 
podľa požiadaviek zákazníka a užíva-
teľsky jednoduchý software G-DriveQ 
s grafickou simuláciou v reálnom čase 
z neho vytvárajú nový technologic-
ký vývojový stupeň vo svojej triede. 
Množstvo ďalších jednotiek z voliteľné-
ho príslušenstva, ako napríklad laser 
na vizuálne znázornenie línie rezu, pra-
vítko pre uhlové rezy, systém drážko-
vania a ďalšie, sú navrhované presne 
podľa potrieb a špecifík jednotlivých 
výrob a požiadaviek zákazníka.

Výrobca: Giben Tech srl
Predajca: Bras s.r.o.

Nárezové centrum Giben Prisma EVO SPT 

Šírka rezu: max. 1600 mm
Výška rezu: 150–204 mm
Predrez: 2 alebo 3 osi
Pravítko vpravo / paralelné: manu-
álne alebo CNC prestaviteľné
Dorazy vľavo / kolmé pravítko: ma-
nuálne alebo CNC 
prestaviteľné

Dodávateľ v SR: 
EXCELLENT CD, spol. s r.o.
Dodavatel v ČR: BG Technik cs, a.s.

http://www.excellentcd.sk
http://www.bras.sk
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S novým označením Kapex KS 60 vy-
sílá firma Festool na start mobilní, snad-
no ovladatelnou a zároveň velmi flexi-
bilní kapovací pilu s příkonem 1200 W, 
otáčkami 1300–3500 ot./min a prů-
měrem pilového kotouče 216 mm. Díky 
ergonomicky uspořádaným rukojetím, 
praktickému navíjení kabelu a pře-
pravnímu zajištění je nová pila KS 60 
ideálním pomocníkem při montážních 
pracích. K tomu se připojuje nanejvýš 
kompaktní konstrukce a jednoduchá 
manipulace. Oboustranný úhel úkosu 
až 60° a oboustranný úhel sklonu až 
47° umožňuje kompaktní kapovací pile 
i v mobilním použití skvělé řezy při ma-
ximální přesnosti a univerzalitě. Pilová 
jednotka klouže na dvou vodorovných 
tyčích vpřed a vzad, tyče přitom nevy-
jíždí dozadu. To šetří místo – především 
v omezených pracovních prostorech. 
Nová pila Kapex KS 60 nabízí četné 
další chytré detaily. Patří k nim osvětlení 
LED, které vrhá stín pilového kotouče 
jako ukazatel linie řezu přesně a bez 
zkreslení na řezané místo na obrob-
ku. Ani délka materiálu nepředstavuje 
pro KS 60 problém: Na vytahovacím, 
integrovaném rozšiřitelném dílu stolu 

lze rovněž bez problémů řezat dlouhé 
obrobky. S příslušnými patkami lze 
KS 60 zvednout do výšky Systaineru 
(velikost: SYS 1). Systainer tak lze rov-
něž používat jako podpůrnou plochu. 
Pomocí pohodlné předvolby lze otáčky 
jednoduše přizpůsobit zpracovávané-
mu materiálu a udržovat je při řezání 
konstantní. Pomocí úhlové jednotky lze 
přesně snímat veškeré vnitřní a vnější 
úhly, přímo v poměru 1:1 je přenášet 
na nastavení úhlu pily a nastavovat tak 

osy úhlů. Praktický je také vřetenový 
uzávěr, se kterým lze pilové kotouče 
měnit obratem ruky. Díky středově 
umístěnému spínači a rukojeti mohou 
KS 60 stejně dobře používat praváci 
i leváci. Omezení kapovací hloubky 
umožňuje rychlé a přesné drážkování 
dřevěných obrobků. Nová pila Kapex 
KS 60 je v různých variantách k dispo-
zici od ledna 2017.
Výrobce: Festool
Prodejci: viz www.festool.cz

Nová kapovací pila Kapex KS 60 od firmy Festool

Firma Festool se neustále zabývá op-
timalizací uspořádání pracoviště pro 
řemeslníky. Svoji pozornost tentokrát 
upřela na multifunkční stůl MFT, který 
se u řemeslníků osvědčil jako moderní 
ponk, vhodný jak do dílny, tak zejména 
na montáže. A aby byl ještě mnohostran-
nější, firma Festool dále rozšířila nabídku 
k němu. Nová upevňovací sada MFT FX 
obsahuje příslušenství pro různé mož-
nosti upínání, zafixování a upevnění ob-
robků. Pákové truhlářské svěrky, upínací 
prvky, malé dorazy ve tvaru knoflíků, bez-
pečnostní držadla a nízkoprofilové do-
razy zabezpečují, že bude řezání, brou-
šení, hoblování, vrtání nebo lepení pro-
bíhat ještě jednodušeji a efektivněji. Tak 
lze obrobek na MFT bezpečně upevnit 
například pomocí pákových truhlářských 
svěrek FS-HZ 160. Jsou z vysoce kvalit-
ní oceli a tvarované tak, že pevné úchyty 
pasují jak do otvorů v děrované desce, 
tak i na profily MFT – tedy pro svislé up-
nutí do drážky profilu po obvodu stolu. 
Díky aretaci se truhlářská svěrka neuvol-

ní ani při mírných vibracích. Navíc firma 
Festool nemyslela jen na práci s hrana-
tými obrobky, nýbrž také na jednoduché 
upínání a zafixování kruhových obrobků. 
Složité bývá také kompletní opracování 
extrémně tenkých materiálů, protože je 
většinou nelze opracovávat až do kra-
je. Nové nízké profily v sadě umožňují 
optimální opracování celé plochy – do-

konce až ke kraji. Pomocí knoflíkových 
dorazů je rovněž možné na MFT upevňo-
vat a opracovávat obrobky se zvláštním 
tvarem. Upevňovací sada MFT FX je 
prakticky uložená v Systaineru a ideálně 
tak pasuje do systémového sortimentu 
Festool.
Výrobce: Festool
Prodejci: viz www.festool.cz

Nová upevňovací sada MFT FX pro multifunkční stůl MFT

http://www.festool.cz
http://www.festool.cz
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Krycí striekací plnič na vodnej báze, 
ktorý sa vyznačuje rýchlym schnu-
tím, vysokou plnivosťou a veľmi dob-
rou brúsnosťou. ADLER Bluefin 
Isospeed je dostupný v kompletnej 
škále farebných odtieňov RAL a je 
teraz k dispozícii v jednozložkovom 
i dvojzložkovom prevedení podľa vý-
beru. Pri dvojzložkovom prevedení vy-
kazuje tento plnič veľmi dobré izolačné 
vlastnosti voči vodou riediteľným ex-
traktivným látkam dreva a je možné ho 
použiť priamo na MDF dosky. Vďaka 
svojej veľmi dobrej nestekavosti je 
ADLER Bluefin Isospeed vhodný tiež 
na lakovanie závesného a stojaceho 
nábytku a interiérových dielov.
Súhrn vlastností:

 veľmi dobrá stabilita
 vynikajúca brúsnosť (aj pri strojovom 
brúsení)

 rýchle schnutie
 jednozložkové a dvojzložkové spra-
covanie

 tónovateľný vo všetkých odtieňoch 
RAL

Balenie: 4 kg, 22 kg
Farebné odtiene: Biela 3134000010, 
Čierna 3134500001, dostupné i ďal-
šie farebné odtiene RAL
Tužidlo: ADLER AQUA-PUR-HÄRTER 
82220

ADLER Bluefin Isospeed

Tento jednozložkový pigmentovaný lak 
na vodnej báze sa vyznačuje rýchlym 
schnutím a dobrou mechanickou 
a chemickou odolnosťou. Vďaka svojej 
nestekavosti je vhodný aj na lakovanie 
zvislých plôch alebo veľmi členitých 
dielcov. Nová generácia farebného 
laku je k dispozícii vo všetkých NCS 
a RAL odtieňoch s vynikajúcou krycou 
schopnosťou. 
Zvláštne vlastnosti:

 rýchle schnutie
 výborná stohovateľnosť
 veľmi dobré krytie
 široká škála farieb
 vysoká odolnosť proti mechanickým 
a chemickým vplyvom a svetlu

 jednozložkové spracovanie
Balenie: 1 kg, 4 kg, 22 kg
Štandardné farby: biela W10, RAL 
9010, RAL 9016, čierna
Lesk: G10, G30, G50

ADLER Pigmocryl NG

Výrobca: ADLER
Predajcovia: Adler Česko s.r.o., Adler Slovensko s.r.o.

Výrobca: ADLER
Predajcovia: Adler Česko s.r.o., Adler Slovensko s.r.o.

http://www.adler.sk/sk/
http://www.adler.sk/sk/
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S designovou deskou dukta® nabízí 
společnost FK dřevěné lišty další eko-
logický výrobek určený do interiéru. 
Vzhledem ke své tvárnosti a průhled-
nosti nabízejí desky dukta® výhodu 
vizuální atraktivity a současně dobrou 
absorpci zvuku.
Dukta® jsou jednostranně nebo obou-
stranně profrézované desky na bázi 
dřeva. Prostřednictvím speciálního 
frézovacího postupu dosahují vyso-
ké flexibility. Jsou vhodné především 
pro použití na stěny a stropy (rovné 
i zakřivené plochy), rovněž pro samo-
statně stojící dělící stěny i pro náby-
tek. Výchozím materiálem při výrobě 
desek je MDF v provedení natur nebo 
černá, buková překližka nebo 3vrstvá 
smrková deska. Pro rozšíření možností 
využití tohoto materiálu v interiérovém 
designu nabízí výrobce nyní nově také 
desky s digitálním potiskem dukta® 
PRINT. Potisk je vhodný pro všech-
ny standardní typy frézování: JANUS, 
LINAR, SONAR, FOLI.
Desky dukta® PRINT jsou nabízeny 
v množství od 5 desek v jednom desig-

nu. Vybrat si lze ze standardní nabídky 
vzorů nebo je možné využít nabídky 
individuálního potisku dle vlastního ná-
vrhu. V takovém případě je ale nutné 
počítat s tím, že tisk zvoleného motivu 
na vyfrézovaných dukta® deskách není 

totožný s výstupním obrazem a mohou 
se projevit barevnostní rozdíly.

Výrobce a prodejce: 
FK dřevěné lišty, spol. s r.o.

Flexibilní dekorativní deska dukta® PRINT

Emficol Vérine je jednosložkový trvale 
pružný lepicí tmel na bázi polyureta-
nu tuhnoucí vzdušnou vlhkostí. I když 
lepí všechny běžné materiály, je spe-
ciálně vyvinutý pro lepení kovových 
stojin zdvojených podlah, roštových 
podlah a bodové lepení podlahových 
desek v interiéru i v exteriéru. Díky vy-
soké elasticitě a odolnosti proti vodě 
je vhodný i pro podlahy v objektech 
s vysokým rozdílem teplot nebo vy-
sokou vlhkostí, jako například sauny, 
verandy, koupelny, chladicí boxy atd. 
Je vhodný také pro bodové lepení par-
ket, vícevrstvých podlahových desek, 
masivních dřevěných podlah a ostat-

ních podlahových krytin na bázi dřeva.
Vlastnosti:

 hustota 1,2 g/cm3 při 20 °C
 tvrdost (Shore A) 40–45 (ISO 868-
3sec.)

 tepelná odolnost -40 až +90 °C
 elasticita více než 80 % (ISO 37)
 výborná odolnost proti povětrnost-
ním podmínkám a slané vodě 

 doporučená aplikační teplota +12 
až +24 °C

 barva různá (není určen na pohle-
dové spáry)

Výrobce: EMFI SAS (Francie)
Distributor: Okentěs, spol. s r.o.

PU tmel EMFICOL VÉRINE Pravidla pro 
představování novinek

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

V představování novinek redakce 
DM pokračuje za nezměněných 
podmínek i v roce 2017.

http://www.fklisty.cz
http://www.okentes.cz
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Přejeme úspěšný rok 2017

Váš dodavatel průmyslové povrchové úpravy
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Např. společnost SOLODOOR nabízí 
kromě dveří a standardních obložko-
vých zárubní také speciální typ oblož-
kové zárubně, která se montuje přímo 
na původní ocelovou zárubeň. Tzv. ob-
klad ocelové zárubně (OOZ) řeší i další 
problémy, jako je posouzení stavebních 
úprav statikem a povolení od majitele 
domu, což jsou procedury, které jsou 
nezbytné pro vysekání původních oce-
lových zárubní a instalaci klasických ob-
ložkových zárubní přímo do stavebních 
otvorů.
Obklad ocelové zárubně se skládá 
z ostění, obložky krycí, obložky pantové 
a obložky zámkové. Ostění tvoří profil ve 
tvaru „L“, který funguje jako kontraprofil 
ocelové zárubně. To znamená, že při 
montáži zapadne přesně do polodrážky 
ocelové zárubně. V oblasti polodrážky je 
ostění se zámkovou a pantovou oblož-
kou spojeno prostřednictvím skrytého 
kovového „L“ profilu, který umožňuje vy-
tvoření nové polodrážky pro rozměrově 
standardní dveřní křídlo mezi obložkou 
a ostěním. Krycí obložky na opačné 
straně zárubně jsou s ostěním spojené 
standardním způsobem na pero a dráž-
ku.
OOZ se montuje na stávající ocelovou 
zárubeň po odstranění závěsů pomo-
cí montážní pěny. Po nainstalování se 
zmenší průchozí výška o 15 mm a světlá 
šířka otvoru o 30 mm. Zároveň se klika 
přiblíží k ostění zárubně. Z tohoto důvo-
du je nutno kompletovat zárubeň OOZ 
s dveřmi, které mají zámek s šířkou 
80 mm, aby vzdálenost kliky od ostění 
byla dostatečná.

Nové zárubně bez bourání

Rekonstrukce bytu za plného provozu spojená se stavební činností 
představuje pro majitele nejen nepříjemné omezení, ale také zvý-
šené nároky na úklid, ochranu stávajícího bytového zařízení před 
prachem apod. Např. při výměně starých dveří za nové se proto 
řada zákazníků brání bourání původních ocelových zárubní a jejich 
renovaci řeší pouze novým nátěrem. Přitom existují možnosti, jak 
vytvořit nové zárubně vzhledově sladěné s dveřmi, aniž by bylo 
nutné bourat ty původní ocelové.

Pohled do panelákového bytu před renovací a po renovaci pomocí OOZ

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

Foto: archiv SOLODOOR
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Firma SOLODOOR nabízí obklady zá-
rubní v několika variantách. Jednou 
z nich je Obklad ocelové zárubně 
Speciál (OOZS), určený pro ocelové 
zárubně v panelákových bytech, kte-
ré jsou užší. Z hlediska konstrukčního 
provedení je tento typ obložení shod-
ný s předchozím, liší se však rozměry 
profilů ostění a obložek s ohledem na 
zkosení panelů v oblasti zárubně. Při 
montáži OOZS na šikmé panely není 
nutné odřezávat závěsy.
Druhou variantou je obklad ocelové 
zárubně částečný, určený pro situace, 

kdy není možné kompletně obložit pů-
vodní ocelové zárubně ať už z prosto-
rových či jiných důvodů (např. použití 
těžkých požárních nebo bezpečnost-
ních dveří). Zárubeň je obložena pouze 
z jedné strany, ze strany závěsů a zám-
ku zůstává obkladem nezakryta. Na této 
straně je však zárubeň z velké části za-
kryta dveřmi. Pokud to opticky vadí, lze 
neobloženou část zárubně přemalovat 
v barvě stěny.

Také tyto dvě varianty se montují pomo-
cí montážní pěny.

Obklad ocelové zárubně (OOZ) Obklad ocelové zárubně Speciál (OOZS)

Částečný obklad ocelové zárubně

http://www.ddl.cz
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Konstrukce židle vychází ze dvou principů, které jsme předsta-
vili v prvním a druhém díle našeho seriálu, a sice židle s pruž-
nými gumovými lany (DM 9/2016), ale především „zahradní 
židle“ složená z 25 dřevěných hranolků (DM 10/2016).
Sedací část konstrukce „naší“ židle tvoří laťky z překližky, a to:

 15 ks dlouhých opěradlových
 15 ks kratších sedadlových
 15 ks krátkých spojovacích

Všechny laťky jsou provrtány dvěma spojovacími otvory: 
u sedadlových a spojovacích jsou otvory na obou koncích, 
u opěradlových jsou umístěny zhruba ve třetině délky od 
každého konce. Na spodním konci opěradlových latěk jsou 
kromě toho vyvrtány ještě 3 otvory pro uchycení gumového 
lana. Základ židle tvoří podnož tvořená dvěma boky slepenými 
z masivních hranolků do tvaru hranatého „U“ s jednou nohou 
delší a druhou kratší. Horní konce obou noh jsou provrtány 
spojovacími otvory. (Poznámka: Na podnoži chybí trnož, 
která by celou konstrukci zpevnila proti bočnímu pohybu. 
Autoři to vysvětlovali tím, že se jedná o prototyp, který má 
za úkol demonstrovat princip dynamického sezení.)
Sedadlové a opěradlové laťky jsou vzájemně spojeny spojova-
cími laťkami prostřednictvím spojovacích šroubků, které zde 

Židle, křesla, sedátka
Epilog – Bude to fungovat?

Na úplný závěr našeho seriálu o židlích, křeslech a sedátkách jsme si ponechali návrh židle, který 
z funkčního hlediska vyvolává řadu otázek. Na veletrhu Holz-Handwerk 2016 v Norimberku ho v po-
době prototypu představil kolektiv autorů z Odborné akademie pro interiérový a objektový design 
(FAK) Cham. Tou hlavní otázkou je, zda židle skutečně poskytne svému uživateli komfort, který si 
autoři při zpracovávání návrhu představovali, že by měla poskytnout.

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

Prototyp židle s dynamickým způsobem sezení, který má zajistit laťková konstrukce v kombinaci s gumovým výpletem
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slouží jako čepy vytvářející kloubové spoje umožňující volný 
pohyb všech spojených dílů vůči sobě. Otvory na volných 
koncích sedadlových latěk je protažena ocelová tyč, jejíž kon-
ce jsou uchyceny k horním koncům vyšších (předních) noh 
podnože. Mezery mezi laťkami jsou vymezeny distančními 
podložkami. Stejným způsobem jsou spojeny i opěradlové 
laťky, které jsou prostřednictvím ocelové tyče uchyceny k hor-
ním koncům nižších (zadních) noh podnože. Způsob spojení 
celé konstrukce je patrný z připojených fotografií.
Důležitým funkčním prvkem je výplet z gumového lana, který 
židli poskytuje pružnost a dynamičnost sedáku a opěráku. 
Lano je postupně provlečené otvory na spodních koncích 
opěradlových latěk a otočené přes spojovací tyč na přední 
hraně sedáku. Tím jsou spodní konce opěradlových latěk 
přitahovány dopředu a horní konce naopak dozadu. Sedák je 
díky tomuto napětí držen ve vodorovné poloze. A nyní budeme 
volně citovat hlavní myšlenku autorů návrhu:
„Po usednutí vyvíjí lidské tělo tlak samostatně na každou laťku, 
takže se sedák automaticky přizpůsobí tvaru těla. Díky indivi-
duálnímu spojení mezi sedadlovými a opěradlovými laťkami se 
současně s tím vytvaruje i opěrák, jenž se taktéž přizpůsobí 
tvaru lidského těla. Při každé změně pozice sezení se záro-
veň mění i tvar sedáku a opěráku. Židli můžeme individuálně 
přizpůsobit i různým hmotnostem uživatele podle toho, který 
ze tří otvorů na spodním konci opěradlových latěk použijeme 
pro uchycení gumového lana. Delší vytvořená páka zvyšuje 
tuhost sezení a kratší páka tuhost naopak snižuje.“
Tolik k funkci židle tak, jak ji prezentovali její autoři. Bude ale 
fungovat tak, jak si myslí? Skutečně se při usednutí přizpůsobí 
sedák i opěrák tvaru těla a poskytne tím uživateli slibovaný 
komfort? Vyzkoušet si to osobně nám kvůli vratké konstrukci 
prototypu nebylo umožněno, ale názorné předvedení, že „to 
bude fungovat“, kdy „sedací část lidského těla“ nahradily ruce 
jednoho z autorů návrhu, nás příliš nepřesvědčilo.

Názorné předvedení nás mělo přesvědčit o tom, že při usednutí 
se tvar sedáku i opěráku přizpůsobí tvaru lidského těla

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
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a dýhové hrany

Hrany pro Airtec olepení odesíláme 
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Hrany na přání také s vrstvou 
tavného lepidla

Největší srovnávací katalog 
v Evropě s více než 120.000  
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Hrany pro Infratec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

VOLEJTE ZDARMA: 800 143 142
sales.cz@ostermann.eu  ·  www.ostermann.eu
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Známým a osvědčeným materiálem, 
který se v poslední době v hojné míře 
používá pro akustické úpravy interiéru 
a pracovišť je filc neboli plsť. Jako hlavní 
materiál pro své paravány ho používá 
např. i německá společnost Hey-Sign.

Paravány a zástěny

Jedním ze zajímavých produktů fir-
my, který v letech 2014 a 2015 získal 
ocenění Interior Innovation Award, je 
interiérová zástěna Wave (vlna), určená 

pro přepažování jednotlivých pracovišť 
nebo vytváření samostatných „intimních“ 
buněk opticky i zvukově oddělených od 
okolního prostředí.
Základní modul o šířce 80 cm a výšce 
160 nebo 180 cm tvoří rámová konstruk-
ce složená ze svislých a vodorovných 
hliníkových trubek povrchově uprave-
ných černou barvou. Na horní a spodní 
vodorovné trubce je uchycený filcový 
pás tloušťky 3 mm. Podél jeho horní-
ho a spodního okraje je vytvořena řada 
otvorů, kterými je navléknut na trubky. Při 
navlékání se skládá střídavě zleva dopra-
va podobně, jako když se provádí řase-
ní na zácloně či závěsu. Tím se vytvoří 
plocha s hustými harmonikovými záhyby, 
které dále zvyšují schopnost paravánu 
pohlcovat zvuk.

Jednotlivé moduly lze spojovat k sobě 
a vytvářet z nich libovolně dlouhou stě-
nu, kterou lze aranžovat do různých 
tvarů. Stabilitu zástěny ve svislé poloze 
zajišťují diskové podstavce, na které se 
nasadí koncové svislé trubky krajních 
paravánů. Při větším počtu spojených 
modulů se v celé délce může použít 
více podstavců.

Akustické panely

Novinkou letošního podzimu jsou akus-
tické elementy Wave pro postavení na 
stůl, zavěšení do prostoru a připevnění 
na zeď. Německý výrobce za ně získal 
ocenění German Design Award 2017. 
Konstrukce je stejná jako u paravánů: 
rám z hliníkových trubek, na kterém je 

Jak odhlučnit pracoviště 
v open space kanceláři?

Otevřené neboli open space kanceláře nabízí oproti klasickým individuálním kancelářím řadu výhod, 
ale i nevýhod. Hlavní nevýhodou je sdílení všeho, co s sebou do společného prostoru pracovníci 
přináší resp. co v něm vytváří. Jde zejména o hluk. Působí rušivě nejen na jednotlivých pracovištích, 
ale zejména při individuálních jednáních s klienty. Tam, kde nejsou samostatné prostory pro pracovní 
schůzky, jako jsou jednací místnosti apod., pomáhají situaci řešit různé paravány, zástěny či dělicí 
příčky. Správně zvolenými materiály pak kromě toho, že získáme požadované soukromí, můžeme 
docílit i relativně výrazného odhlučnění prostoru.

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

Systém akustických paravánů Wave umožňuje sestavovat 
zástěny různých rozměrů a tvarů pro oddělení jednotlivých 
pracovišť nebo vytváření samostatných jednacích prostor

Prostor ohraničený zástěnou Wave nabízí soukromí spojené 
s výbornými akustickými vlastnostmi
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navléknutý filcový pás. Liší se však roz-
měry a způsobem použití.
Stolový modul je nabízen ve dvou roz-
měrech: 150 x 43 cm a 150 x 63 cm. 
Svislé trubky jsou opatřeny diskovými 
podstavci o průměru 15 cm. Modul tak 
lze postavit na libovolné místo na stole 
a opticky i akusticky oddělit dvě sou-
sední pracoviště.
V případě, že nemůžeme nebo ne-
chceme přepážku stavět na stůl, mů-
žeme zvolit závěsnou variantu, kdy se 
panel zavěsí na dvojici ocelových lanek 

ukotvených do stropu. Tyto panely vý-
robce nabízí v rozměru 150 x 40 cm 
a dodává je včetně ocelového lanka 
délky 5 metrů a dvou elementů pro 
uchycení k rámu.
Stejný rozměr (150 x 40 cm) má i ná-
stěnný panel, dodávaný včetně dvou 
držáků pro instalaci na stěnu.

A na závěr ještě pro zajímavost uvádíme, 
že pro výrobu jednoho akustického pa-
nelu Wave délky 150 cm je zapotřebí 10 
běžných metrů filcového pásu.

Princip systému Wave spočívá ve střídavém skládání (řasení) filcového pásu na-
vléknutého na nosném hliníkovém rámu

Novinkou letošního podzimu jsou akustické moduly pro postavení na stůl, zavěšení 
do prostoru a připevnění na zeď

http://www.aigner-werkzeuge.at
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Nově: Elektromotorické výškové a úhlové 
přestavení pilové jednotky i u Serie 700

Záruka výkonu, 
přesnosti a 
komfortu obsluhy
za nejlepší cenu

ZÁRUKA 10 let na „X-Roll“,
systém formátovacích a
čepovacích stolů!

 Vedení náklopných 
segmentů „Easy-Glide“ 
 6 let záruky 

 Perfektní obrábění dřeva 

FELDER -  Více jak 90 modelů pro malé dílny,
truhlářské provozy i průmyslové závody 
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Počátky společnosti AVAR-YACHT, za-
bývající se mimo jiné výrobou lamináto-
vých plachetnic vybavených dřevěnými 
a na míru zákazníka zhotovenými inte-
riéry, se datují do roku 1984. Její za-
kladatel Vladimír Navrátil, bydlící neda-
leko Brněnské přehrady, se tehdy coby 
někdejší zaměstnanec Královopolské 
strojírny v Brně rozhodl, že si doma na 
zahradě opraví vyřazenou veslici. 
„Když jsem jednoho dne na slunci 
rozmíchával pryskyřici, byl při tom můj 
tehdy sedmiletý syn Vladimír se svým 
o něco starším kamarádem. Ten mě 
po chvilce pozorování řekl – strejdo, 
takhle ti to shoří. Když pryskyřice sku-

tečně shořela, zajímalo mě, jak to mohl 
takový malý kluk tušit, načež jsem se 
dozvěděl, že chodí na přehradu do 
jachtařského kroužku, kde si jeho čle-
nové musí lodě sami opravovat. Tato 
informace pochopitelně vyvolala zájem 
u syna, který chtěl také začít jachtařit. 
Podmínkou pro jeho přijetí do kroužku 
však byla vlastní loď, která se ale u nás 
nikde nedala koupit a dovést ji nepřipa-
dalo v úvahu,“ vzpomíná dnes jedena-
šedesátiletý podnikatel na své začátky, 
kdy mu jako vyučenému dřevomodeláři 
stačilo získat potřebné informace a plá-
ny a jeho první loď, tehdy ještě dřevěná, 
byla na světě.

Kapitalismus má nejen „líc“, 
ale také „rub“

Zanedlouho po ní přišla na řadu druhá, 
tentokrát již laminátová loď pro mladší-
ho syna Tomáše, který se rovněž dal 
na jachtaření. Po ní pak následovaly 
další lodě, které stavěl pro děti svých 
kamarádů z řad nejen jak sám říká teo-
retických vyznavačů jachtingu, ale i těch 
praktických. „No a protože ani nás teo-
retiky dlou ho nebavilo jen sedět na bře-
hu a pozorovat děti jak jezdí, rozhodli 
jsme se začít také jachtařit. Souhrou 
dalších náhod jsem se seznámil s v té 
době nejznámějším polským jachtařem 
Krzysztofem Baranowskim, jehož pros-
třednictvím jsem získal trup lodi typu 
SPORTINA. Podle něj jsme pak s kama-
rády (se souhlasem konstruktéra) zhoto-
vili formu, a podle ní vyrobili několik lodí 
pro sebe,“ pokračuje Vladimír Navrátil 
s tím, že příprava formy jej stála kromě 
času i nemalé peníze a proto, poté co 
všichni kamarádi měli lodě hotové, mu 
bylo líto ji dál nevyužít. Rozhodl se tedy 
ve stavbě lodí pokračovat formou vedlej-
ší činnosti při zaměstnání, kterou vyko-
nával na povolení tehdejšího národního 
výboru do jara roku 1989, kdy nastoupil 
dráhu „živnostníka“. V té době se jedna-
lo o 2 typy lodí (již zmíněná SPORTINA 
a MICRO), u kterých ale vyráběl pouze 
laminátové skelety trupů, jež prodával 
zájemcům, kteří si lodě sami dokončo-
vali. 

I suchozemci umí postavit plachetnici, 
která dokáže obeplout celý svět

Přestože Česká republika s ohledem na zeměpisné podmínky nepatří 
mezi jachtařské velmoci, na jejím území postavené plachetnice brázdí 
vody po celém světě. 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, kde se jim navíc dostává i kompletního servisu. A to i přesto, 
že u zrodu nové profese jejího zakladatele pana Vladimíra Navrátila, 
původně vyučeného dřevomodeláře, stála náhoda spojená s touhou 
jeho synů bavit se stejným koníčkem, jako jejich kamarádi.

„Od první výstavy v Tullnu je pro nás prvořadá kvalita, proto všechny naše lodě 
dodnes jezdí,“ říkají jednatelé Vladimír Navrátil st. a Vladimír Navrátil ml.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv výrobce
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„Když se u nás v listopadu 1989 zvonilo 
klíči, tak já už byl skoro rok kapitalista. 
Bohužel o to dříve jsem ale poznal ka-
pitalismus i z jeho druhé strany,“ vzpo-
míná V. Navrátil na období po sametové 
revoluci, kdy takřka ze dne na den přišel 
o všechny zákazníky. Lidé totiž ztratili 
o lodě zájem, neboť ti, co měli peníze, je 
investovali do podnikání, a ti bez peněz 
o koupi lodě ani neuvažovali.

Dříve byly lodě k mání 
i skladem…

Tehdy si V. Navrátil uvědomil, že se musí 
pokusit co nejrychleji prorazit v cizině 
a proto se již první březnový víkend roku 
1990 s jednou svojí lodí zúčastnil spe-
cializované výstavy lodí a vodních spor-
tů BOOT v rakouském Tullnu, která je 
dodnes největší a nejkomplexnější výsta-
vou tohoto oboru ve střední a východní 
Evropě. „Jel jsem tam ale s úplně naivní 
představou. Neměl jsem nic domluvené-
ho, objednaného a navíc jsem ani ne-
věděl, jaké doklady k lodi, kterou jsem 
táhnul za autem, bych měl mít u sebe. 
Nicméně naštěstí to pořádně nevěděli 
ani celníci a tak mě raději pustili,“ líčí 
s úsměvem na rtech V. Navrátil svůj první 
vystavovatelský pokus, který ale dopadl 
nadmíru úspěšně. O jeho plachetnici byl 
tehdy i díky bezkonkurenční ceně velký 
zájem a tak ji přímo na výstavě nejen 
prodal, ale získal zde i několik objedná-
vek na další lodě. Současně s tím se ale 
musel rovněž rychle přizpůsobit náro-
kům zahraničních zákazníků na vysokou 
kvalitu a jejich rostoucím požadavkům na 
dodávku kompletních lodí. Tyto požadav-
ky začal V. Navrátil se členy své rodiny 
a s postupně nabíranými zaměstnanci 
zákazníkům plnit nejprve v pronajatých 
prostorách bývalého zemědělského 

statku ve Veverských Knínicích, kde fir-
ma svého času stavěla 11 typů kajuto-
vých plachetnic v délkách od 5 do 10, 5 
metru, vybavených celkovým dřevěným 
interiérem a ostatním pro plavbu nezbyt-
ným příslušenstvím včetně benzínového 
nebo naftového motoru. A to v počtu až 
35 lodí ročně, z nichž některé zůstávaly 
doma, ale většina z nich putovala hlavně 
na Neusiedlerské jezero do Rakouska, 
dále pak k moři do Itálie a později také 
na jezera na Slovensko a do Maďarska 
nebo na mořské pláže Holandska, 
Německa a Polska. Tyto lodě byly 
zpočátku vyráběny jak na konkrétní ob-
jednávku, tak v mnoha případech i bez 
ní s tím, že se pro ně vždy najde kupec, 
jelikož byly a stále jsou nabízeny v široké 
škále barev a provedení interiérů např. 
v mahagonu, gaboonu, teaku, třešni, 
ořechu apod.

…dnes se staví pouze na 
zakázku…

„Ačkoliv se kupec pokaždé našel, něk-
dy to trvalo třeba i rok či déle. Problém 
byl často hlavně v tom, že jsme sice pro 
daný typ lodě zájemce měli, ale např. 
o loď v modrém provedení trupu, za-
tímco my měli bohužel k dispozici bílý,“ 
vysvětluje nám V. Navrátil s tím, že výroba 
na sklad firmu značně finančně zatěžo-
vala a proto ji začala postupně utlumovat 
a stavět lodě výhradně na zakázku. Díky 
tomuto zásahu do výroby, který s sebou 
přinesl i jistou redukci zaměstnanců, se 
jí postupně kolem roku 2008 podařilo 
„zbavit se“ všech skladovaných lodí. 
Pozitivní dopad tohoto rozhodnutí na 
svoji ekonomiku pak firma záhy ocenila 
po nástupu ekonomické recese, kdy se 
lodě podle majitele staly neprodejnými  

Nezbytnou stabilizační výztuhou laminátových trupů stále zůstávají dřevěná žebra

Dřevo je také důležitou součástí interiérů kajut, vyráběných pomocí šablon a za 
použití vesměs ručního elektrického nářadí
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a spousta lidí je naopak prodávala, aby 
získala prostředky pro chod vlastních 
firem. 

„V počátečním období krize, které na roz-
díl od nás řada prodejců lodí nepřežila 
nebo kdy výrazně zredukovala své služ-

by, nám kromě zbavení se zásob také 
hodně pomohlo štěstí. A to v podobě 
velmi zajímavé a lukrativní zakázky na 
stavbu speciální 45 stop (13,5) m dlouhé 
lodě pro plavbu kolem světa, vybavené 
např. několika vzájemně propojenými 
zdroji energie, minipekárnou, zařízením 
pro odsolení mořské vody, autopilotem 
apod. Byla určena pro jistého zákazníka 
ze Slovenska a ‚zaměstnala‘ nás na zhru-
ba 2 roky,“ pochlubil se výrobce a do-
dává, že vedle zmíněné zakázky začala 
firma AVAR-YACHT rozšiřovat svoji čin-
nost také o služby zaniklých firem. A to 
např. o kompletaci motorových člunů 
a pracovních člunů pro hasiče, armádu 
a policii včetně provozování autorizo-
vaného servisu lodních motorů, které 
dnes firmě vytváří asi třetinu z celkového 
obratu. „Druhou zhruba třetinu obratu 
nám tehdy začal vytvářet také masivně 
rozjetý komplexní servis plachetnic, ne-
boť do té doby jsme stavěli pouze nové 
lodě. A to servis jak našich lodí, tak 
i postavených jinými výrobci,“ doplňuje 
V. Navrátil a dále zmiňuje např. firmou 
pořádané tzv. kapitánské kurzy pro zá-
kazníky, vedoucí k získání nezbytného 
tzv. Průkazu vůdce malého plavidla (pro 
plavbu v ČR) či tzv. Kapitánského pa-
tentu pro vyplutí na moře. Firma od roku 
2009 funguje na trhu jako společnost 
s ručením omezeným, na jejímž chodu 
se spolu s Vladimírem Navrátilem podílí 
i jeho manželka Jana, oba již zmínění 
synové Tomáš a Vladimír s manželkou 
Gabrielou a dalších 10 zaměstnanců, 
z nichž některé firma postupně znovu 
přijala v souvislosti s rozšířením svých 
služeb. Současně s tím se společnost 
přemístila z Veverských Knínic blíž 
k vodě do vlastního nově postaveného 
areálu ve Veverské Bítýšce, kde kromě 
kanceláří, prodejny loďařských potřeb, 

Interiér dle typu lodi tvoří obývací kajuta s kuchyňským koutem, jedna nebo dvě ložnice

Kajutový nábytek se neobejde bez uzamykatelných úchytek a vnitřní prostor je přizpůsoben pro předem známou velikost hrníčků, 
misek, talířů apod.
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multifunkční dílny a garážovací haly pro 
servisované lodě disponuje také asi 
kilometr vzdáleným místem pro možné 
spuštění plavidel na hladinu Brněnské 
přehrady. Nemalou část její činnosti stále 
tvoří stavba nových kajutových plachet-
nic, stavěných takříkajíc na míru zákaz-
níkům v cca 7 typech, kterých ročně 
zhotoví v průměru asi 6 kusů.

…ale pořád i s využitím dřeva

Ačkoliv je to při pohledu zvenčí na  lami-
nátové plachetnice  k nevíře, nezbytným 
pro jejich zhotovení stále zůstává tradiční 
materiál pro stavbu lodí – dřevo. A to od 
dřevěného modelu pro zhotovení trupu 
až po výše již zmíněný interiér. „Když za-
čínáme vyrábět nový typ lodi, musíme si 
nejprve podle technické dokumentace 
zhotovit její dřevěný model v měřítku 
1:1. K jeho vytvoření používáme větši-
nou smrkový masiv a méně kvalitní bu-
kovou či jinou překližku,“ přibližuje nám 
V. Navrátil vlastní stavbu lodního trupu, 
kdy základem u každého modelu je jeho 
kvalitní povrch, neboť případné nerov-
nosti by se objevily na budoucím povrchu 
lodního pláště. Proto se dřevěný model 
musí důkladně vytmelit a vybrousit. Podle 
modelu se pak obtiskne tzv. negativní 
laminátová forma, podle níž se teprve 
laminuje daný trup lodi. 
„Dřevo pak také u každého kusu lodi, 
na rozdíl od modelu, který se vyrábí 
pouze jednou, používáme pro zhotove-
ní její vnitřní výztuže. Ta slouží k tomu, 
aby se síla větru z plachet rovnoměrně 
roznášela do celého trupu a loď se při 
plavbě nekroutila,“ pokračuje s tím, že 
v závislosti na typu lodi se výztuž skládá 
z různého počtu svislých a vodorovných 
žeber, které jsou zhotoveny ze silnější 
překližky nebo vrstveného dřeva. Žebra 
jsou vzájemně spojena a vlaminována 
do horní části lodního trupu podél jeho 
vnitřního obvodu. U levnějších typů lodí 
tvoří žebra viditelnou součást interiéru, 
u luxusnějších jsou skryta a stávají se 
sou částí lodního nábytku. „Podle toho se 
volí materiál k jejich výrobě. To samé pak 
platí také pro vlastní výrobu kajutového 
nábytku a dveří, která je v podstatě po-
dobná s výrobou do ostatních atypických 
interiérů,“ upřesňuje V. Navrátil a do-
dává, že např. u nábytku se jednotlivé 
konstrukční dílce (s výjimkou dvířek a čel 
zásuvek) vyrábějí výhradně podle pře-
dem zhotovených šablon, neboť nábytek 
musí v horizontálním i vertikálním směru 
kopírovat příslušný tvar lodi. Rozdíl je 
v používaném materiálu, kdy se výrob-
ce zásadně vyhýbá dřevotřísce a pou-

žívá především vodovzdornou překližku 
a masiv. Kromě toho jsou všechna dvířka 
a čela zásuvek opatřena speciálními tla-
čítkovými úchytkami se zámky, aby se 
při kymácející se lodi v bouři neotevřela 
a nepoškodila. U skříněk např. na nádobí 
jsou ze stejného důvodu police a dna 
opatřena stabilizačními vyfrézovanými 
otvory a začepovanými špalíky. Stejně 
velkou pozornost výrobce věnuje povr-
chové úpravě interiérů kajut, pro kterou 
používá (kvůli extrémním mikroklimatic-
kým podmínkám jako je např. časté stří-
dání značné vlhkosti s nadměrnou tep-
lotou způsobenou intenzivním slunečním 
zářením) speciální dvousložkové laky. Ty 
pak aplikujeme v pěti až sedmi vrstvách 
podle toho, o jak exponovanou část in-
teriéru se jedná.

Loď je možné dokončit 
i svépomocí

Ceny takto vyráběných lodí se pohybují 
od 526 tis. Kč do cca 3 mil. Kč v závis-
losti na typu a jeho celkovém vybavení. 
Za zmíněných 526 tis. Kč (bez DPH) 
lze pořídit 6,8 m dlouhou čtyřlůžkovou 
kajutovou plachetnici A 23 – Costa, stan-
dardně vybavenou kuchyňkou a záchod-
kem se sprchou, na které může čtyř-
členná rodina strávit týdenní dovolenou. 
Pro úplnost je třeba říct, že k provozo-
vání mobilní plachetnice pro rekreační 
účely, na rozdíl např. od karavanů, stačí 
vynaložit pouze výše uvedenou prvotní 
investici nutnou k jejímu pořízení, neboť 
ji lze bezplatně spustit na jakoukoliv vodní 
plochu doma i v zahraničí, s výjimkou vo-

dárenských nádrží a chovných rybníků. 
Tuto investici je pak možné ještě snížit 
tím, že si zájemce o loď (zejména pak 
z řad našich čtenářů) u firmy objedná tře-
ba jen samotný (i neslepený) laminátový 
skelet, který představuje spodek lodi, 
palubu a všechna víka či dvířka zakrývají-
cí veškeré otvory v palubě, a ostatní ope-
race vedoucí k dostavbě lodi si dodělá 
sám. V takovýchto případech ale výrobce 
doporučuje, aby si zákazník jednotlivé 
konstrukční dílce rozkreslil přímo u něj 
s využitím jeho šablon, zhotovených 
přesně podle certifikované technické 
dokumentace. „Tímto způsobem se zá-
kazník vyhne řadě problémů, které by mu 
mohly vzniknout v důsledku nedodržení 
některých parametrů při přihlašování lodi 
na Státní plavební správě,“ uvedl Vladimír 
Navrátil na závěr naší návštěvy ve spo-
lečnost AVAR-YACHT.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: AVAR-YACHT, s.r.o.
Místo: Veverská Bítýška
Rok založení: 1989 (2009)
Počet zaměstnanců: 15
Web: www.avaryacht.cz

Veverská Bítýška 
●

V boku lodi v zadní části kajuty jsou úhledně uložené GPS, satelitní telefon, radiosta-
nice, palivoměr a další nezbytné přístroje
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Cimbál v Evropě

K rozkvětu hry na tento typ chordofonu 
(obecné označení pro strunný nástroj) 
v Evropě došlo v 15. století. Jednalo se 
o portativní (přenosné) nástroje, které se 
pokládaly na stůl, na klín nebo byly při hře 
zavěšeny na krku. Ladění, rozsah a men-
zura v té době byla neustálená, společ-
ným prvkem byl snad jen lichoběžníkový 
tvar a způsob rozeznívání strun. Koncem 
18. století italský salterista (v Itálii nástroj 
nazývali „salterio“) Dall’ Olio zdokonalil 
nástroj lepším rozmístěním kobylek a vy-
tvořil tak plně chromatickou řadu tónů.
Dnešní podobu získal cimbál v Maďarsku 
v 80. letech 19. století. Jeho tvůrcem 
byl Václav József Schunda (původem 
z Dubče u Říčan), který přenosný cim-
bál opatřil podpěrnými nohami a pevným 
pedalizačním systémem tlumičů. Cimbál 
se pak začal využívat i jako koncertní hu-
dební nástroj. Pokračovatelem a posléze 
také konkurentem firmy Schunda se na 
počátku 20. století stal Lajos Bohák, ro-
dák ze slovenské obce Kvetná.
Všechny velké cimbály, které se dnes po-
užívají, jsou variacemi na práci Schundy 
a Boháka. Obsahují necelých 5 oktáv 
v chromatickém ladění v rozsahu C–a3, 
tzn., že mají 51 tónů včetně půltónů.
Tyto „klasické“, cimbály vyrábí i Jiří 
Galuška z Ostrožské Nové Vsi.

V čem spočívá tajemství 
kvalitního cimbálu?

Cimbál patří k nejstarším hudebním nástrojům. Jeho nejpravděpodobnějším předchůdcem je perská 
citera „santúr“ lichoběžníkového tvaru s horizontální polohou strun, které se rozeznívaly dřevěnými 
tyčinkami nebo nehty. Tento nástroj se používal již před 2000 lety. Prostřednictvím arabských 
obchodníků se pravděpodobně dostal do Evropy, kde se postupně vyvinul až do dnešní podoby. 
Poté, co se v 19. století rozšířilo použití klavíru, stal se cimbál především nástrojem lidové hudby 
a tuto pozici si drží dodnes. Jak se takový nástroj vyrábí a v čem tkví tajemství jeho kvality, nám ve 
své dílně v Ostrožské Nové Vsi ukázal jeden z našich výrobců Jiří Galuška, který se této činnosti 
věnuje již více než 30 let.

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

Cimbál je postavený na základní desce z rezonančního smrku, k níž jsou po stranách 
přilepeny kolíčníky, rozepřené předním a zadním čelem

Výrobu cimbálů nám ve své dílně v Ostrožské Nové Vsi představil Jiří Galuška
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Jak automechanik k cimbálům 
přišel

Jiří Galuška, vyučený automechanik, 
prošel řadou zaměstnání. Žádné z nich 
ale nesouviselo se dřevem. Jeho posled-
ním zaměstnavatelem byl výrobce letou-
nů LET Kunovice. K výrobě cimbálů se 
dostal přes hudbu. Ve svých 27 letech 
začal hrát na vypůjčený cimbál, který si 
ale musel nejdříve opravit, protože byl 
v dezolátním stavu. Po roce ho však mu-
sel vrátit a vypůjčit si nový, který na tom 
ale byl podobně, takže si ho opět musel 
nejdříve opravit. I ten ale musel časem 
vrátit původnímu majiteli. A jelikož opravy 
obou nástrojů zvládl na výbornou, velmi 
rychle se tato zpráva rozšířila mezi muzi-
kanty z okolí, takže mu zakázky na opravy 
dalších cimbálů začaly rychle přibývat, až 
se z toho v roce 1986 stalo jeho druhé 
zaměstnání vykonávané jako vedlejší pra-
covní poměr na povolení tehdejšího ná-
rodního výboru. Většina nástrojů k němu 
přicházela v naprosto dezolátním stavu 
a odcházela jako nový výrobek. V říjnu 
roku 1989 odešel ze zaměstnání a za-
čal se opravám cimbálů věnovat na plný 
úvazek. Zakázek bylo tolik, že měl termíny 
nasmlouvané na dva roky dopředu. Při 
těchto „generálních“ opravách se natolik 
seznámil s konstrukcí a stavbou nástroje, 
že si po třech letech (1992) troufnul i na 
výrobu zcela nového cimbálu. Poté se po-
měr oprav a nových výrobků začal postup-
ně měnit a poslední dobou již převládají 
zakázky na nové cimbály. Ty tvořily v le-
tech 2010–14 asi 90 % všech zakázek 
a v posledních dvou letech tvoří ⅔ nové 
cimbály a ⅓ generální opravy. Zákazníky 
má napříč celou republikou. Na cimbály 
se totiž nehraje jen na Moravě, ale také 
v Čechách a dokonce i v Praze.
„Nyní mám zakázky zhruba na půl roku 
dopředu. Než dokončím jeden cimbál, 
tak mi mezitím přijde zakázka na další. 
A kdybych náhodou někdy neměl co 
dělat, tak vyrobím jeden školní cimbál 
a vím, že než ho dokončím, bude proda-
ný. Kdysi jsem měl představu, že u mě 
bude 4–5 nástrojů na výběr. Že budu mít 
vlastní vzorkovnu. Nikdy jsem toho ale 
nedosáhl a asi už ani nedosáhnu, proto-
že nikdy nebudu mít nic hotového, aby to 
nemělo předem zákazníka,“ říká výrobce 
a ostrožský patriot v jedné osobě. 

Cimbál není houska

Výroba cimbálu zabere Jiřímu Galuškovi 
zhruba dva měsíce práce, přesněji ře-
čeno 250–350 hodin podle náročnosti.  

Polotovar horní rezonanční desky

Kolíčníky jsou kvůli vysokému mechanickému namáhání vyráběny z buku a buko-
vého multiplexu

Na vnitřních stranách kolíčníků jsou připevněné litinové patky, které se rozepřou 
dvěma ocelovými tyčemi
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Bez zálohových plateb je proto tato čin-
nost nemyslitelná. Cena Galuškových cim-
bálů se pohybuje od 115 000 Kč nahoru, 
přičemž platba předem tvoří 30 % ceny. 
Vyrábí pouze klasické cimbály o délce del-
ší strany 150 cm. Tzv. zmenšené varian-
ty (žákovské) podle něj nemají tak dobrý 
zvuk. „Náročnost, ovlivňující délku výro-
by, spočívá především v estetickém pro-
vedení. Základní konstrukce – ozvučná 
část, která má zásadní vliv na kvalitu tónu 
a celého cimbálu – je u všech nástrojů 
stejná. Tvoří ji spodní deska, kolíčníky 
(hlavy) a horní rezonanční deska. Všechno 
ostatní (rám s nohami) je de facto náby-
tek a může mít různé provedení: rovné 
nebo soustružené nohy, dýhované nebo 
řezbou zdobené luby apod. V současné 

době převládá zájem spíše o pěknou dýhu 
(kořenici) než o řezby,“ zasvěcuje nás Jiří 
Galuška postupně do tajemství kvalitního 
cimbálu. To podle něj spočívá především 
v jeho konstrukci a v tom, jak ji sestaví. 
„Kvalitní cimbál musí vydržet alespoň 
80–100 let. To znamená, když se napnou 
všechny struny, které vyvinou tah asi 6 tun, 
nesmí se prohnout. Neřku-li něco horšího. 
V tomto směru jsem si vždycky věřil, proto 
jsem na nové i repasované cimbály až do 
roku 2014 dával osmiletou záruku,“ chlubí 
se výrobce. 

Výroba podle starých receptur

Výroba cimbálu začíná pečlivým výběrem 
materiálu, jeho opracováním, lepením, 

broušením. Tato „hrubá“ výroba nástroje 
do fáze před lakováním zabere asi ⅔ cel-
kového času. Následuje povrchová úpra-
va, montáž a kompletace včetně naladě-
ní. Na povrchovou úpravu J. Galuška 
používá šelakové politury, které si při-
pravuje sám. Jejich hlavní výhodou je to, 
že jsou velice snadno opravitelné. Pro 
základní vrstvu používá nitrolak.
Jako konstrukční materiály používá rezo-
nanční smrk, bukové řezivo a bukovou 
překližku (multiplex). Z ní vyrábí nejvíce 
mechanicky namáhané části. Z buku je 
zhotovena převážná část dřevěných dílů 
kromě základní desky a horní rezonanční 
desky. Na luby, kterými je cimbál po ce-
lém obvodu uzavřen, používá truhlářskou 
překližku jako náhradu za laťovku.
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Nad rezonanční deskou je přes pražce 
a kobylky napnuto celkem 133 ocelo-
vých strun, které na kolíčníky vyvíjí tah 
zhruba 6 tun

Celá ozvučná část cimbálu je uzavřena v esteticky provedeném korpusu, na spodní 
straně opatřena nohami a držákem pedálu ovládajícího tlumiče strun

Hotový cimbál je třeba naladit a samozřejmě vyzkoušetLadění cimbálu
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Celý cimbál je postavený na základní 
desce z rezonančního smrku lichoběž-
níkového tvaru tloušťky 34 mm. Na 
jejích koncích jsou nalepené kolíčníky 
(kombinace buk a bukový multiplex), na 
nichž jsou umístněné upínací (úchytné) 
kolíky pro zachycení strun a ladicí ko-
líky. Konstrukci uzavírá vlepené přední 
a zadní bukové čelo. K lepení (včetně 
dýhování) používá ostrožský výrobce 
výhradně teplý kožní klíh. Uvnitř mezi 
čely jsou umístěné dvě ocelové tyče 
o průměru 30 nebo 32 mm rozepřené 
mezi litinovými patkami připevněnými na 
vnitřních stranách obou kolíčníků. Čela 
a ocelové tyče, tyto 4 prvky, musí udržet 
zmíněný tah cca 6 tun, které na kolíčníky 
vyvíjí napnuté struny. Na základní desce 
jsou v počtu 22–23 ks umístěny „duše“ 
a na nich je položena horní deska z rezo-
nančního smrku tloušťky 7,5 mm, šířky 
720 mm a délky na delší straně 950 
mm. Ta je ze spodní strany vyztužena 
žebrováním.
„Získat kvalitní rezonanční smrk vždyc-
ky byl, je a bude problém, proto se 
snažím mít, na rozdíl od buku, vždycky 
dostatečnou zásobu. Oproti výrobcům 
klavírů mám ale v tomto směru určitou 
výhodu. Zatímco oni rezonanční desky 
dokončují transparentním lakem, takže 
vyžadují dřevo i bez optických vad (ba-
revné skvrny apod.), já rezonanční desky 
dokončuji zásadně černým lakem, takže 
mi různé barevné flíčky nevadí,“ doplňuje 
Jiří Galuška.

Systém je v chaosu

Na rezonanční desce jsou rozmístěné 
kobylky a přes ně napnuté ocelové 
struny, stejné jako u klavíru. Těch je na 
cimbálu celkem 133, z toho 53 opřáda-
ných měděným drátem a 80 holých. Jiří 
Galuška si je vyrábí sám na stroji vlastní 
výroby. Oproti např. klavíru či pianinu, 
které mají jednotlivé struny v celém chro-
matickém rozsahu systematicky řazené 
vedle sebe podle stupnice, je rozmístění 
jednotlivých tónů na cimbálu poněkud 
chaotické. Standardní cimbál má, jak 
již bylo zmíněno, chromatické ladění 
v rozsahu C–a3. Každý tón je vydáván 
jednou až čtyřmi strunami napnutými 
přes pražce a kobylky nad rezonanční 
deskou. Ve spodní části celého rozsahu 
je pro každý tón určena jedna struna či 
skupina strun, které jsou laděny postup-
ně v rozsahu C–f (podobně jako klavír). 
Pro vyšší tóny (fis–a3) již tento systém 
řazení neplatí a jsou v ploše rozmístěny 
poněkud chaoticky. Je to kvůli uspořá-
dání, kdy jsou některé skupiny strun 

napnuty přes jednu až dvě kobylky tak, 
aby bylo možné každou skupinu využít 
pro dva až tři tóny.
Po naladění je samozřejmě nutné cim-
bál vyzkoušet. S tím Jiří Galuška jako 
dlouholetý cimbalista nemá problém. 
Dvacet let hrál aktivně a i když už pět let 
aktivně nehraje, příležitostně za cimbál 
rád usedne. Ať již doma ve své dílně 
nebo jako záskok s některou z cimbá-
lových muzik z okolí. Avšak raději než 
hře na cimbál se ve volných chvílích 
věnuje svojí velké lásce, kterou jsou 
koně. Plánuje, že na nich bude jezdit 
do svých 90 let, a až se neudrží v sedle, 
začne hrát golf.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Jiří Galuška – výroba cimbálů
Místo: Ostrožská Nová Ves
Rok založení: 1986
Počet zaměstnanců: 1
www.vychodni-morava.cz/cil/197

Ostrožská Nová Ves ●

Při převážení se horní část cimbálu uzavírá víkem

Ukázka cimbálu zdobeného reliéfní řezbou
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Vietnam

Autor: Ing. Igor Patráš
Kontakt: rf@twd.sk

Foto: autor

Dejiny

Vietnam je socialistická republika, ktorá 
vznikla v roku 1976 spojením Vietnam-
skej demokratickej republiky (Severný 
Vietnam) a Republiky Vietnam (Južný 
Vietnam).
Prvou historicky dokázanou ríšou na 
území dnešného Vietnamu bol roku 257 
pred n.l. štát Aulac založený dynastiou 
Phuc pri ústí Červenej rieky v okolí 
Hanoja v roku 208 až 207 pred n.l., 
nasledovala po dynastii Phuc dynastia 
Thien, ktorú roku 111 pred n.l. zosadil 
čínsky cisár Han Wudi. Jej ríša bola ako 
provincia Giao-Či začlenená do čínske-
ho cisárstva. 

Prvé ríše
Po vyhnaní Číňanov dosiahol roku 938 
Ngo-Čchjen štátnu samostatnosť pri za-
chovaní daňových povinností voči Číne. 
Jeho následník Dinhbo-Linh povýšil bud-
hizmus na hlavné náboženstvo v krajine 

(popri konfucianizme a taoizme). Ly-
cong-Uan, ktorý sám pochádzal z bud-
histických kruhov, založil v roku 1010 
Thang-Long (dnešný Hanoj) ako nové 
hlavné mesto ríše Dai Viet (Veľký Viet). 
Od roku 1407 do roku 1428 bola viet-
namská ríša znovu pod nadvládou Číny. 

Obdobie francúzskej kolonizácie
Od 16. storočia prenikali do krajiny 
holandskí, portugalskí, francúzski ob-
chodníci a misionári, ktorí dodávkami 
zbraní podporovali spory medzi dynas-
tiami Nguyen a Trinh. Najväčší vplyv mali 
francúzski jezuiti. Povstanie Taysonov od 
roku 1772 do roku 1778, na ktorom sa 
podieľali hlavne roľníci, zosadilo vládu 
dynastií Nguyen a Trinh a napokon aj 
dynastie Le. V roku 1802 sa podarilo 
Nguyen - Anhovi z dynastie Nguyen s po-
mocou Francúzov 
dostať k moci 
a založiť dynastiu 
Nguyen. V roku 

1858 vniklo francúzske vojsko do juž-
ného Vietnamu a dobylo Saigon. Od 
roku 1880 do roku 1885 boli Annam 
a Tonkin francúzskymi protektorátmi. 
V roku1887 boli nakoniec Kambodža 
a francúzske kolónie (Kočinčína) zlú-
čené do Indočínskej únie. V roku 1945 
vyhlásil Ho Či Min Vietnamskú demo-
kratickú republiku (VDR). Po kapitulácii 
Japonska však Saigon znovu obsadili 
francúzske jednotky. Aj napriek zmluve 
medzi Francúzskom a VDR z roku 1946, 
ktorá garantovala krajine štatút slobod-
ného štátu v rámci Indočínskej únie, 
začalo Francúzsko rekolonizačnú vojnu.

Vietnamská vojna
V dohode o prímerí medzi Vietnamskou 
demokratickou republikou a Francúz-
skom bol Vietnam pozdĺž 17. rovnobežky 

 Miestny názov dlhý: Cộng Hòa Xã 
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 Miestny názov krátky: Việt Nam
 Hlavné mesto: Hanoj
 Najväčšie mesto: Hočiminovo Mesto 
(pôvodne Saigon)

 Úradné jazyky: Vietnamčina
 Vznik: 2. júl 1976
 Susedia: Čína, Laos, Kambodža
 Rozloha: 332 698 km2

 Počet obyvateľov (2015): 91 700 000

 HDP (2015): 593,509 mld. USD
 Mena: Vietnamský dong (VND)
 Medzinárodný kód: VN
 Internetová doména: .vn

Elektrifikačná sústava v Hanoji akoby symbolizovala neľahkú 
orientáciu Európana v tamojších ekonomicko-legislatívnych 
podmienkach

Napriek tomu vo Vietname úspešne investujú mnohí zahraniční 
investori a krajina je na vlne ich záujmu. Vietnam nedávno 
navštívila aj slovenská vládna delegácia na čele s premiérom 
Róbertom Ficom so zastúpením podnikateľov. Na snímke sa 
nachádza moderný turistický rezort, kde masívne drevo do-
minuje v konštrukciách, ale aj v modernom nábytku. Takéto 
rezorty pribúdajú každým rokom
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provizórne rozdelený. Severný Vietnam 
sa pod Ho Či Minovou vládou stabilizoval 
ako komunistický štát, katolícky vodca 
Ngo Dinh Diem proklamoval v Južnom 
Vietname roku 1955 republiku a diktá-
torsky vládol pomocou USA a katolíkov. 
V roku1960 sa zjednotili protivládne sily 
Južného Vietnamu a vytvorili Frontu ná-
rodného oslobodenia Južného Vietnamu 
(FNO). Front viedli komunisti, preto boli 
označovaní aj ako Vietkong (Viet Nam 
Cong San, vietnamskí komunisti). Ngo 
Dinh Diema v roku 1963 vo vojenskom 
puči zabili a do roku 1965 sa vystrieda-
lo niekoľko vojenských režimov. V roku 
1965 sa hlavou štátu stal generál 
Nguyen van Thieu. Ostreľovanie dvoch 
amerických torpédoborcov severoviet-
namskými vojenskými loďami bolo pre 
USA zámienkou na vojenský zásah (ton-
kinský incident). Nasledovali intenzívne 
americké bombardovania Severného 
Vietnamu. Spojená ofenzíva Vietkongu 
a severovietnamských jednotiek však 
v roku 1968 spôsobila začiatok konca 
americkej vojenskej angažovanosti vo 
Vietname. V Paríži zatiaľ prebiehali zdĺ-
havé rozhovory o skončení vojny. V roku 
1970 Američania v snahe zabrániť pre-
nikaniu komunistických jednotiek z oko-
litých krajín uskutočnili útok na pohra-
ničné oblasti Kambodže a v roku 1971 
aj na Laos. Súčasne sa snažil zvrátiť 
vietnamský konflikt intenzívnou podpo-
rou juhovietnamskej armády. Parížskou 
dohodou o prímerí v roku 1973 sa vojna 
pre USA skončila. V roku 1975 severný 
Vietnam ignoroval všetky dohody, ku kto-
rým sa zaviazal a na jar začal s rozsiahlou 
ofenzívou, dobyl juhovietnamské hlavné 
mesto Saigon a prevzal moc nad Južným 
Vietnamom. Obe časti krajiny sa oficiál-
ne zjednotili v priebehu nasledujúceho 
roka. Vietnam a USA ukončili nepriateľ-
stvo obnovením diplomatických stykov 
až v auguste 1995.

Vietnamská socialistická republika
2. júla 1976 vznikol formálnym zlúčením 
Severného a Južného Vietnamu jednot-
ný vietnamský štát (do OSN bol prijatý 
v roku 1978). V roku 1977 došlo k vojen-
ským konfliktom s Pol Potovým režimom 
v Kambodži. V roku 1979 obsadili viet-
namské jednotky Phnom Pénh a zosadili 
vládu Červených Kmérov. Po vpáde do 
Kambodže došlo aj k pohraničnej vojne 
s Čínskou ľudovou republikou.
Západné štáty s výnimkou Švédska 
a Francúzska zastavili svoju rozvojovú 
pomoc Vietnamu, preto bol zjednotený 
Vietnam, ako predtým VDR, odkázaný 
na finančnú pomoc Sovietskeho zväzu. 

Celodrevená výletná loď Paloma, ktorá prešla zásadnou rekonštrukciou, skrývala 
v sebe nečakaný komfort izieb vrátane klimatizácie a sociálneho vybavenia

Pred horúcim slnkom sa na krásnych piesočnatých plážach možno skryť pod dre-
venými altánmi alebo bambusovými slnečníkmi. Nádherná piesočnatá pláž medzi 
hlavným mestom koloniálneho francúzskeho Vietnamu Hue a prístavným mestom 
Danang meria okolo 120 kilometrov

V zátoke Ha Long, vedenej v zoznamoch UNESCO ako prírodné bohatstvo sveto-
vého významu, sa nachádza do 2000 ostrovčekov (mogotov), na vrchu ktorých sa 
nachádza nedotknutý dažďový prales
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Vietnam dnes patrí k rýchlo rastúcim, ale 
stále ešte pomerne zaostalým poľnohos-
podárskym krajinám. V politickej oblasti 
sa tu naďalej uplatňuje systém vedúcej 
úlohy komunistickej strany.

Prírodné podmienky

Vietnam je ohraničený 23° a 8° sever-
nej zemepisnej šírky a 102° a 109° vý-
chodnej zemepisnej dĺžky. Jeho dĺžka 

od severu na juh je cca 1650 km, šírka 
od západu na východ je len od 50 do 
600 km. Južná časť krajiny sa nachádza 
severne od rovníka a v tejto oblasti pre-
vláda tropické podnebie. Letné mesiace 
sa na území južne od Centrálnej vysočiny 
vyznačujú prudkými monzúnmi a zrážka-
mi, ktoré dosahujú až 2000 mm/rok. Na 
sever od Centrálnej vysočiny prichádzajú 
monzúny v zime a zrážky sú ešte vyššie 
(až 2500 mm/rok).

Lesy a drevospracujúci 
priemysel

Významnú úlohu v národnom hospodár-
stve má poľnohospodárstvo. Vietnam 
patrí k popredným svetovým vývozcom 
ryže, kávy, korenia a orechov kešu. Pre 
pestovanie ryže je krajina obzvlášť vhod-
ná. V delte rieky Mekong sa darí za sezó-
nu vypestovať až 3 úrody ryže a aj kávy.
Medzi päť rozhodujúcich odvetví patrí aj 
drevospracujúci priemysel, ktorý využíva 
dostatočné zásoby dreva z tropických 
pralesov, ktoré sú z rastlinného hľadiska 
zastúpené množstvom drevín. Biológovia 
registrujú cez 3 a pol tisíc druhov stro-
mov, krovín a rastlín. V pralese Cuc 
Phuong sa nachádza aj najstarší strom 
Vietnamu Diplocarpus, ktorý je vysoký 
cca 45 metrov a jeho vek odhadujú vedci 
na 1000 rokov.
Vo Vietname sú tri základné druhy pra-
lesa, ktoré sú štátom dobre chránené, 
nakoľko si Vietnamská vláda uvedomuje 
veľký význam pralesov pre krajinu.
Za zmienku stojí národný park Tam Dao, 
horský prales severne od Hanoja, ktorý 
sa nachádza v blízkosti čínskych hraníc. 
Potom je to nížinný prales, neobyčajne 
teplý, obdarený obrovským množstvom 
vody, je to akýsi ostrov uprostred ryžo-
vých polí. Vstup do neho je možný len 

so sprievodcom. Posledný typ pralesu je 
svetovým UNESCO unikátom. Nachádza 
sa na severe Vietnamu v zátoke Ha Long, 
kde je takmer 2000 ostrovov. Podložie 
je tvorené vápencom, ktorý v tropic-
kých podmienkach zvetral a po odpla-
vení vápencových usadenín ostali len 
tvrdé mramorové jadrá – mogoty, ktoré 
sú navrchu zarastené hustou tropickou 
džungľou. Tento prales je chránený nie-
len zákonom, ale aj nedostupnosťou, 
takže je hospodársky nevyužívaný. Zato 
je obrovským lákadlom pre turistov, ktorí 
ho navštevujú prevažne na historických 
drevených lodiach.
Vietnam je druhým najväčším vývozcom 
drevárskych výrobkov z krajín ASEAN-u 
s vývozom v hodnote cca 2 miliardy 
USD. Vietnamské výrobky z dreva sa vy-
vážajú do 120 krajín a teritórií po celom 
svete, z ktorých sú hlavné tri trhy, USA 
(744 miliónov USD), EÚ (500 miliónov 
USD) a Japonsko (286 miliónov USD).
Ako uvádza Vietnamská drevárska a les-
nícka asociácia v krajine je cca 2000 
podnikov v oblasti spracovania dreva, 
ktoré zamestnávajú 170 000 ľudí. Z toho 
cca 300 podnikov svoje výrobky z dreva 
aj exportujú.
Mnoho drevospracujúcich podnikov 
v poslednom desaťročí intenzívne inves-
tujú do nových výrobných technológií pre 
zvýšenie objemu produkcie. Taktiež zvy-
šujú odbornosť pracovníkov. Výsledkom 
je, že výrobné náklady na ich výrobky 
z dreva klesli, zatiaľ čo kvalita produktov 
sa výrazne zlepšila a uspokojuje požia-
davky mnohých hlavných odberateľov. 
Odberateľom je aj koncern IKEA. Silný 
rast umožnil drevospracujúcemu priemys-
lu rozširovať a absorbovať veľké množstvo 
pracovnej sily. Drevospracujúci a nábyt-
kársky priemysel majú aj cielenú podporu 
vládnych a štátnych orgánov.

Obnove kultúrnych pamiatok, ktoré sú úspešným turistickým 
lákadlom, venuje vietnamská vláda nielen patričnú pozornosť, 
ale zjavne aj dostatok finančných prostriedkov. Historické dre-
vené prvky sú opracovávané tradičnými postupmi s používaním 
presných a konštrukčne nám menej známych spojov

Na obrázku sa nachádza obnovené drevené priečelie kupecké-
ho domu v starobylom prístave Hoi An, ktoré je taktiež zapísané 
v zoznamoch UNESCO, ale ako kultúrne dedičstvo. V ázijských 
krajinách je vo všeobecnosti časté používanie drevených výrob-
kov v stavbách, úžitkových predmetov a samozrejme v nábytku

Moderné technológie, kopírovanie európ-
skych konštrukčných prvkov sa v trópoch 
nemusí oplatiť. Takto dopadli vchodové 
dvere nášho klimatizovaného apartmánu. 
Namontovaný priezorník bol bezpredmet-
ný – cez dvere bolo vidieť naskrz. Ešteže 
zimné obdobie znamená ochladenie nie-
kde k 20 °C
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odborné téma

Letošní ročník semináře INTERIÉRY 
byl sice oproti loňskému ročníku pouze 
jednodenní, ale o nic chudší. A to ne-
jen o loni na přání účastníků zavedený 
společenský večer, umožňující jim nefor-
málně probrat ožehavá témata a navázat 
nové kontakty, ale hlavně ani v případě 
odborného programu s hlavním tématem 
„příběh“, který byl oproti loňsku kratší jen 
o jednu přednášku. Nicméně jeho pestrá 
skladba v podobě 22 přednášek neboli 
pořadateli „nashromážděných příběhů“ 
přilákala do Volyně 347 účastníků (loni 
274), z nichž 207 bylo mimo školu (loni 

179). „Je logické, že pořádáním podob-
ných akcí se snažíme zviditelnit školu na 
malém městě, ale hlavním cílem je přiblížit 
školu odborné praxi s jediným úmyslem – 
pomoci našim absolventům a studentům 
při zajišťování odborné praxe, odborných 
stáží a v ideálním případě pomoci najít 
odpovídající zaměstnání. Uvedené cíle 
se nepodaří naplnit, pokud škola nebu-
de mít přímé vazby na příslušnou podni-
katelskou sféru, na navazující oborové 
školy a na firmy zabývající se realizacemi 
interiérů a designem interiérových prv-
ků,“ uvedl při zahájení semináře ředitel 
VOŠ a SPŠ Volyně RNDr. Jiří Homolka 
s poděkováním absolventce školy inte-
riérové designérce Ing. Ivě Bastlové, 
DiS. z pražského ateliéru LOXO, která 
se coby iniciátorka semináře od začátku 
podílí na jeho pořádání a bez jejíž inicia-

tivy a aktivního přístupu, jak dále uvedl, 
by se škola neobešla ani tentokrát. Při 
této příležitosti pak neopomněl kromě při-
vítání pozvaných hostů poděkovat také 
přítomným zástupcům odborných časo-
pisů a nakladatelství, kteří podle něj mají 
nezpochybnitelný podíl na výše zmíněné 
rekordní účasti.

Líbit se nám může i to, 
co jsme dříve vůbec nechtěli

Po zahajovacím projevu RNDr. Homolky 
následovaly čtyři ucelené bloky před-
nášek. První blok symbolicky odstarto-
vala spoluorganizátorka semináře Ing. 
Bastlová svoji přednáškou „Ze zákulisí 
semináře a něco navíc“, kdy se nejprve 
zabývala odpovědí na otázku, proč letos 
za hlavní téma zvolila příběh. „Příběh je 
skvělým pomocníkem při konzultacích 
s klientem, kdy můžete názorně demon-
strovat jednoduchou věc. Příběh také 
pomůže, když potřebujete propagovat 
kolekci svého nábytku. Příběh, to jsou 
emoce, je to i projekce každého z nás 
a hlavně je to skvělý marketing,“ konsta-
tovala Ing. Bastlová, která ve své před-
nášce kromě dalších informací zmínila 
i příběh samotného semináře, který se 
začal psát již před deseti lety. Tehdy ji 
ale její „alma mater“ s požadavkem na 
pořádání semináře odmítla a poté zno-
vu, načež ona se svého snu nevzdala 
a v roce 2011 si jej začala plnit, a to 
dnes k oboustranné spokojenosti.
Poté se pozornost posluchačů, hlav-
ně pak výrobců kuchyňských interiérů, 
soustředila na přednášku „Příběh staré 
konzervy“ zástupce společnosti Blum 

INTERIÉRY 2016 se skutečnými příběhy 
a nevšedně podanými prezentacemi

Ve čtvrtek 6. listopadu 2016 proběhl na půdě VOŠ a SPŠ ve Volyni jubilejní 5. ročník mezinárodního 
odborného semináře INTERIÉRY 2016 s hlavním tématem „příběh“. Kratším či delším příběhem, 
spojeným s realizacemi, designéry, architektonickými styly či novými technologiemi a materiály, 
byla provázena téměř každá z 22 poutavých přednášek, které si letos nenechalo ujít rekordních 
347 účastníků. Mezi nimi i mnoho mladých, jež jsou si vědomi, že v dnešní době akcelerujícího 
technického vývoje nevystačí s odbornými znalostmi získanými při studiu, a kteří tak svým zájmem 
o seminář dali spolu s ostatními pořadatelům najevo, že INTRIÉRY se staly dalším nejen tradičním, 
ale skutečným místem naplňujícím podmínky celoživotního vzdělávání.

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

Repríza „Příběhu staré konzervy by neměla proběhnout při využití potravinových 
skříní SPACE TOWER se speciálními výsuvy s nosností do 70 kg
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Richarda Sajdla. Začala krátkou statisti-
kou EU, podle níž se každoročně vyplýtvá 
88 mil. tun potravin, což v přepočtu na 
peníze činí ztrátu 143 mld. eur. Největší 
podíl (53 %) na plýtvání mají domácnos-
ti, přičemž rekord v tomto směru patřil 
v roce 2014 Čechům, kteří vyhodili plnou 
třetinu nakoupeného jídla. A to jednak 
kvůli špatným nakupovacím návykům, 
kdy v rámci slevových akcí nakoupí více 
jídla než dokáží spotřebovat, a jednak 
kvůli častému ukládání potravin v běž-
ných policových skříních, kde se ne-
zřídka zkazí i trvanlivé potraviny (např. 
v konzervách), na které se pro značnou 
nepřehlednost skladování zapomene. 
Přes tuto statistiku se R. Sajdl dostal 
k představení firmou nabízeného řešení 
ukládání potravin prostřednictvím potravi-
nových skříní SPACE TOWER se speciál-
ními výsuvy o nosnosti do 70 kg, jejichž 
výhodou je velký úložný prostor, variabilita 
ukládání a díky přístupu ze tří stran také 
ideální přehled o uložených potravinách.
Významným přínosem zejména pro začí-
nající interiérové designéry byla (s ohle-
dem na zcela zaplněný sál) přednáška 
„Interiéry s příběhy“ Doc. Mgr. Miroslava 
Debnára, vedoucího katedry designu 

VŠVU v Bratislavě. Tvořilo ji 7 skutečných 
příběhů, které v něm za 25 let navrhování 
interiérů zůstaly jako nezapomenutelné 
vzpomínky. Mnohé z nic vypovídají o tom, 
že interiér by měl být designérem navrho-
ván tak, aby zákazník byl vždy spokoje-
ný, a zejména i tehdy, když jeho původ-
ní představy byly zcela opačné. Třeba 
jako v případě jisté majitelky novostavby 
rodinného domu, která si ve fázi hrubé 
stavby přála mít kuchyň zařízenou v rus-
tikálním stylu. Jelikož Doc. Debnár, jak 
sám říká, rustikální kuchyně tzv. nemusí 
a ani je neumí, přešel její zadání mlčky 
a postupně spolu s dalším interiérem 
navrhl i kuchyni, ale nikoliv v rustikálním 
duchu, ale právě naopak moderní. „Když 
jsem celý interiér dokončil, majitelka se 
nastěhovala spokojená. Asi po měsíci se 
mně ozvala s nabídkou, že pokud při na-
vrhování interiérů a tedy i kuchyně budu 
potřebovat asistenta, ráda mi pomůže. 
A já jsem si tehdy vzpomněl na naše 
první setkání, kamže se to vlastně mělo 
ubírat,“ doplnil Doc. Debnár, pokračujíc 
dalšími dvěma příběhy z rekonstrukce 
hotelu na východním Slovensku. Poté 
zmínil ještě návrh interiéru mezoneto-
vého bytu s barevným kontrastem šedé 

a červené pro mladého muže, který dří-
ve tyto barvy přímo nesnášel, řešení in-
teriéru wellnes čtyřhvězdičkového hotelu 
v Tatrách s provensálskými masážemi 
místo původně zamýšlených thajských 
či návrh super moderního polyfunkčního 
interiéru v památkově chráněném objek-
tu ze 14. století.

Čím a jak interiér dotvořit, 
aby se stal nevšedním?

S rovněž nemalým zájmem posluchačů 
se v závěru 1. bloku setkala přednáš-
ka „Budoucnost denního osvětlování“ 
Radomíra Kučery ze společnosti 
Solatube. Byla zaměřena na funkci 
a provedení světlovodů určených pro 
přívod denního světla do interiérů, kte-
ré jsou na rozdíl od oken nebo světlíků 
bezúdržbové. Jejich hlavní předností je 
soustředěné nebo rozptýlené světlo po 
celý den, které lze vést i kolem různých 
překážek až do hloubky 30 metrů od 
střechy. Jejich činnost je složena ze tří 
částí – zachycení světla (pomocí optické 
Fresnelovy čočky a inovativního integro-
vaného zrcátka LightTrackerTM), přenos 
světla (speciálním tubusem s odrazností 

„Kontroverzní“ návrhy interiérů kuchyně a mezonetového bytu Doc. Mgr. Miroslava Debnára

Ze stejné „kuchyně“ vzešly také interiéry hotelu a wellnes na východě Slovenska
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světla 99,7 %) a výstup světla na úrovní 
94 %.
Ve 2. bloku přednášek se zájemci mohli 
mimo jiné seznámit např. s technickým 
řešením skrytých zárubní a nových 
dveří společnosti JAP, s nadlimitními 
možnostmi recyklovatelných stěnových 
obkladů Altro Whiterock z PVC materiálů, 
či s novými dekory nábytkových desek 
Kronospan. V rámci tohoto bloku proběh-
lo jako obvykle vydařené „vystoupení“ 
Prof. ak. arch. Jiřího Pelcla, dr. h. c., 
který se ve své přednášce „Zapomenutí 
minimalisté – Hnutí Shakers v USA“ 
zabýval úvahou o možných kořenech 
minimalismu v architektuře. Podle něj 
možná nejsou spojeny s žádnou umělec-
kou avantgardou, ale vyplynuly z potřeb 
a způsobu života náboženského hnutí 
Shakers, které do poloviny 20. století 
působilo v USA. V průřezu celou historií 
tohoto hnutí, jehož principy byly založe-
ny na víře, společné práci i bydlení a na 
společném vlastnictví majetku, se mimo 

jiné zaměřil i na jimi provozovaná řemes-
la, kde k nejoriginálnějším z hlediska de-
signu patřila oblast interiérů a nábytku, 
kde na první místo byla řazena funkčnost. 
„Charakteristickým rysem téměř každé-
ho interiéru byla průběžná lišta upevněná 
na stěnách po celém obvodu místnosti, 
do níž byly vsazeny soustružené kolíky, 
na které se zavěšovaly různé předmě-
ty používané v domácnosti, ale i police 
a sedací nábytek. Tento průběžný vě-
šák umožňoval zavěšení většiny men-
ších předmětů na stěnu, čímž se celý 
obytný prostor uvolnil a bylo jej možné 
snadno uklidit, jelikož čistota a pořádek 
byly totiž základním atributem hnutí,“ do-
plnil Prof. Pelcl s tím, že k nejznámějším 
výrobkům Shakers patří sedací nábytek 
– židle, křesla včetně houpacích a lavi-
ce. Nábytek byl koncipován na principu 
žebříkové konstrukce, kde jednotlivé 
horizontální příčle jsou začepovány do 
svislých částí konstrukce. Příčně byly 
převážně soustružené, sedák byl buď 

z masivu nebo vyplétaný slámou či tex-
tilními popruhy.
Z odpoledního programu semináře nelze 
opomenout přednášku „Oblouk ve vý-
robě – jak na něj“ v podání Branislava 
Mikitky, jednatele společnosti Design 
Factory ze slovenského Holíče. Šlo 
o profesní příběh člověka, pro něhož 
se oblouky v interiérových prvcích sta-
ly doslova srdeční záležitostí. A to díky 
vlastní vyvinuté technologii, k níž jej do-
vedla zakázka renomované dánské firmy 
spočívající v navržení a výrobě přenos-
ného prezentačního boxu (kufříku) pro 
její produkty, a na které se naučil ohýbat 
nejrůznější materiály od akrylátů a desek 
z extrudovaného polystyrenu přes umělý 
kámen až k dřevěné překližce.

Jak se rychle zviditelnit 
a zaujmout klienta?

Z odpoledních přednášek pak nelze ne-
zmínit ani „Příběhy realizací z televizního 
pořadu“. Konkrétně pak z pořadu stani-
ce Prima „Jak se staví sen“, v němž již 
sedmým rokem působí Ing. Arch. Kamila 
Douděrová. Ačkoliv je s ním podle ní spo-
jeno mnoho názorů, ať kladných či zá-
porných, jedno mu však upřít nelze. A to 
popularizaci oboru navrhování interiérů, 
jejímž prostřednictvím se široká veřejnost 
dozví, co je možné vytvořit ve spolupráci 
s interiérovým specialistou. Svůj názor 
pak doložila třemi letos uskutečněnými 
realizacemi různých kuchyní – paneláko-
vé, v rekonstruovaném domě z počátku 
20. století (kolonie dělnických domků) 
a kuchyně vytvořené rekonstrukcí sta-
rého chléva.
Žádný z přítomných designérů a výrobců 
interiérů nevynechal ani příběh interié-

Budoucnost denního osvětlování interiérů je možné hledat ve světlovodech

Ukázka jak bydleli a pracovali zapomenutí minimalisté Shakers
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rové designérky a návrhářky Ing. Diany 
Turinové, pojednávající o tom, jak se před 
více jak třemi lety zrodila značka LUSITO 
(z latinského „hrát si“), pod kterou zača-
la prezentovat své návrhy dětských inte-
riérů. Dále se s posluchači podělila o to, 
jak na základě podnětů svých zákazníků 
rozšířila dětskou nábytkovou kolekci 
o teanagerskou a postupně o osvětlení 
a doplňky do celého bytu. Nevynechala 
ani důležitou kapitolu jak hned ve svých 
začátcích oslovila veřejnost. Obsahovala 
vše od prvotní přípravy webových strá-
nek s e-shopem (s nezbytným vytvořením 
kvalitních produktových a imageových 
fotografií) přes sociální sítě Facebook, 
Instagram a Pinterest až po příležitost zú-
častnit se v rámci projektu Design Shaker 
jarního veletrhu For Furniture v Praze – 
Letňanech, kde značka LUSITO od té 
doby pravidelně každý půlrok (na podzim 
veletrh For Interior) prezentuje nejen své 
návrhy, ale i komplexní dodávku navrže-
ného nábytku včetně montáže.
Jen málokterý z účastníků si pak nechal 
ujít přednášku „Pec nám spadla“ Doc. 
akad. soch. René Baďury, vedoucího 
Katedry designu nábytku a dřevařských 
výrobků DF TU Zvolen. V tomto případě 
šlo o příběh spojený s požadavkem firmy 
Thorma Filakovo na návrh nového desig-
nu krbových kamen. Cílem zadavatele 
bylo získat takové řešení, které by pro 
firmu bylo zajímavým „eyacatcherem“, 
neboli jednalo se o přilákání zájemců 
o produkty. Vlastní proces navrhování 
se ubíral dvěma cestami (1. Redesign 
nejúspěšnějších kamen výrobce, 2. 
Novotvar postavený na myšlence zauje-
tí oka pozorovatele), z nichž každá měla 
svůj vlastní autorský vývoj. Následně 
byly části obou konceptů sloučeny 
a daly vznik prototypu krbových kamen 
Dynamik, fungujících na principu kata-
lytického spalování, který se podle zá-
stupce výrobce např. při prezentaci ve 

Veroně těšil velkému zájmu návštěvníků.
Značná pozornost účastníků patřila také 
přednášce „Tři klíče k úspěchu aneb jak 
zaujmout klienta“ v podání Milana Zajíčka 
z Pražské manažerské akademie. Od něj 
se přítomní na úvod dozvěděli o možných 
důvodech toho, proč se nám s některý-
mi lidmi daří domluvit snáze a s jinými, 
přestože používáme stejný přístup i ar-
gumenty, se nedohodneme. Je to tím, 
že všichni nejsme osobnostně stejní, 
používáme odlišné způsoby myšlení, 
jinou terminologii, jiný pohled na svět, 
máme různé zkušenosti a každého z nás 
oslovují jiné „motivátory“. Poté přešel 
k otázce používaných způsobů jednání 
s klienty, které lze rozdělit do do tří zák-
ladních typů:

 intuitivní/přirozené jednání s předem 
nejistým výsledkem,

 zkušenostní jednání, u něhož se vý-
sledky zlepšují s přibývajícími zkuše-
nostmi prodejce,

 vědomé jednání, kdy ve většině pří-
padů dochází k dohodě.

První dva typy jednání jsou podle 
M. Zajíčka hlavně otázkou náhody, na 
jakou osobnost člověka právě narazíme, 
což znamená, že jejich výsledek nemá-

me pevně v rukou. U vědomého jednání 
dokážeme naši argumentaci přizpůsobit 
osobnosti klienta, čímž jsme schopni 
vědomě ovlivnit jeho výsledek. K tomu, 
aby všechna naše jednání s partnery byla 
vědomá, je třeba splnit tři předpoklady. 
Tím základním je znalost vlastní osobnos-
ti a z ní vyplývajících silných stránek pro 
jednání či pro prodej. Stejně důležité při 
tom je znát i rizika, která mohou výsledek 
negativně ovlivnit. Druhým předpokladem 
úspěchu je pochopení důvodů chování, 
jednání a způsobu myšlení osobnostně 
odlišných klientů a následně dovednost 
rychle identifikovat jejich osobnost. 
Třetím předpokladem úspěchu je vě-
domé poskytnutí takových argumentů 
a motivů, které jsou pro danou osobnost 
srozumitelné a oslovují její „motivátory“ 
ovlivňující rozhodnutí pro zakoupení na-
šich produktů. „Často je důležitá správná 
volba slov, kdy stejnou informaci můžeme 
přeformulovat podle osobnosti člověka, 
s nímž jednáme,“ doplnil M. Zajíček 
s tím, že účinným nástrojem rozvoje 
poznání lidí a nás samotných je analýza 
osobnosti metodou STRUCTOGRAM, 
poukazující na to, jaké znaky osobnosti 
můžeme změnit a jaké ne.

Paneláková kuchyň proměněná Ing. Arch. Kamilou Douděrovou před realizací a po ní

Proměna kuchyně rekonstrukcí starého chléva
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Do soutěže se letos zapojilo 68 studentů 
či absolventů z 11 VOŠ a bakalářských 

a magisterských studijních programů od-
borných VŠ z České a Slovenské repub-
liky. U jimi přihlášených 55 soutěžních 
děl, vytvořených vesměs v rámci jejich zá-
věrečných nebo diplomových prací, od-
borná porota hodnotila výtvarné zpraco-
vání návrhu, technickou kvalitu díla a jeho 
originalitu. Každému ze sou těžících se 

pak na rozdíl od předchozích ročníků 
dostalo od odborné poroty tzv. zpětné 
vazby, proč jeho práce byla ohodnocena 
tak, jak byla. Trojice celkově nejlepších 
děl (respektive jejich autorů) mimo to již 
tradičně získala řadu hodnotných cen 
od Nadace a dvě z vybraných prací také 
letos rovněž poprvé udělované výše zmí-
něné ceny partnerů soutěže.

Rodinný dům v Lipně nad 
Vltavou

Nejlepším soutěžním dílem 4. ročníku 
„Staveb s vůní dřeva“ se podle hodnocení 
poroty stal Rodinný dům v Lipně nad 
Vltavou autorky Bc. Kristýny Ulrychové 
z ČVUT Praha (Fakulta stavební, obor 
Architektura a stavitelství), přihlášený 
do kategorie „Návrhy moderních dře-
vostaveb“. Jedná se o rodinný jedno-
podlažní dům se zastavěnou plochou 
280 m2, umístěný na severním břehu 
vodní nádrže Lipno v katastru obce Lipno 
nad Vltavou. Je situovaný na pozemku 
o ploše 1051 m2, mírně se svažujícím na 
jihozápad směrem k vodní hladině, který 
se nachází mezi navrhovanou komunika-
cí (vedoucí podél stávající komunikace) 
a stávající cyklostezkou na břehu přehra-
dy. Tento pozemek, stejně jako i všechny 
okolní pozemky, je nezastavěný se vzrost-
lou vegetací, která bude z velké části po-
nechána nebo nahrazena novou. Z takto 
řešeného území pak vychází i vlastní ar-
chitektonický koncept domu, navržené-
ho jako solitérní objekt o půdorysu cca 
9 x 32 m. Tvar rodinného domu, jehož 
součástí je garáž pro 2 osobní vozy, je 
jedna kompaktní protáhlá hmota. Je včle-

Stavby s vůní dřeva – 1. část

V říjnovém vydání Dřevařského magazínu (DM 10/2016) jsme přiblížili průběh slavnostního vyhlášení 
vítězů 4. ročníku studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2016, pořádané jako jeden ze stálých 
projektů Nadace dřevo pro život. V soutěži, letos vypsané na téma „Nadějné vyhlídky“, se mezi sebou 
„utkalo“ rekordních 55 studentských projektů, z toho 7 v kategorii „Návrhy dřevěných konstrukcí“ 
a 48 v kategorii „Návrhy moderních dřevostaveb“. Celkem pěti předanými cenami, z nichž tři udělila 
Nadace za technickou úroveň a nápaditost řešení a dvě partneři soutěže STORA ENSO a KRONOSPAN 
za použití jimi vyráběných materiálů (CLT panelů a OSB desek), byla stejně jako loni „ověnčena“ čtveřice 
architektonicky a konstrukčně zajímavých děl, ztvárněných třemi studentkami a jedním studentem.

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

Rodinný dům v Lipně nad Vltavou z pohledu od přehrady a z lesa s výhledem na 
vodní hladinu
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něn do severní části pozemku tak, aby 
byly dodrženy minimální vzdálenosti od 
jeho hranic a zároveň umožněn příjezd 
na pozemek z navržené místní komunika-
ce. Fasáda domu je navržena ze svislých 
fasádních smrkových profilů. Střecha je 
pultová (půdorysně zvlněná, několikrát 
zalomená) z pozinkovaného lakovaného 
falcovaného plechu tmavošedé bar-
vy, stejné jako u rámů oken a vnějších 
dveří. Součástí návrhu je i malá loděnice 
určená pro zazimování pramice, umístě-
ná na jiho západní straně parcely vedle 
pěší cesty na pozemku, a také molo na 
břehu Lipna, u něhož tato cesta končí. 
Z dispozičního hlediska je objekt domu 
rozdělen na několik zón zasahujících přes 
celou jeho šířku. Na okraji domu v jeho 
severní části se nachází technická zóna, 
kterou tvoří již zmíněná dvojgaráž s vjez-
dem ze severovýchodu, technická míst-
nost a sklad. Z garáže je krytý vstup do 
předsíně, do níž se zvenčí vchází rovněž 
ze severovýchodu. Na předsíň navazuje 
pobytová zóna (obývací pokoj s kuchyň-
ským kou tem) a zápraží pokračující v te-
rasu na zahradě. Na pobytovou zónu, 
situovanou v centru dispozice, navazuje 
soukromá zóna – trojtrakt s přístupovou 
chodbou uprostřed. Na severovýchodní 
straně chodby jsou umístěny koupelny, 
WC a úklidová místnost, na severozápad-
ní straně se nachází pokoj pro hosty slou-
čený s pracovnou a 2 pokoje pro děti. 
Na konec domu s orientací na jih je kvůli 
jedinečnému výhledu na Lipno situována 
ložnice s balkónem. Z pobytové (spole-
čenské) zóny je umožněn přímý vstup na 
terasu a z ní na zahradu.
Z hlediska konstrukce je objekt navržen 
jako dřevostavba na železobetonové zá-
kladové desce, založené na železobeto-
nových základových pasech a ocelovém 
roštu podepřeném svazkem ocelových 
prutů kruhového průřezu. Hlavní nosnou 
konstrukci stavby tvoří těžký dřevěný ske-
let (z části přiznaný v interiéru) se svislými 
sloupy z lepeného dřeva o průřezu 500 x 
240 mm a vodorovnými nosníky o rozpo-
nu 8 m. Na něj je upevněn 455 mm silný 
obvodový plášť s difúzně otevřenou kon-
strukcí, zhotovený stěnovým systémem 
two by four ve složení zevnitř ven:

 sádrokartonová protipožární stavební 
deska tl. 15 mm,

 instalační předstěna s 60 mm silnou 
minerální tepelnou izolací,

 OSB 3N deska tl. 15 mm,
 100 mm silná minerální tepelná izolace,
 nosný rám z lepených hranolků 100 x 
140 mm vyplněný minerální tepelnou 
izolací,

 100 mm silná minerální tepelná izolace,

 DHF deska tl. 15 mm,
 odvětrávaná mezera z latí 30 x 50 mm,
 dřevěný obklad ze smrkových fasád-
ních palubek tl. 20 mm.

Podobnou konstrukci má také na nos-
ný skelet aplikovaný střešní plášť tl. 493 
mm s nosnou rámovou tepelně izolova-
nou konstrukcí z hranolů 200 x 140 mm, 
opatřený doplňkovou hydroizolační fólií 
a střešní krytinou z 1 mm silného falco-
vaného plechu.

Výstavní galerie Hvězda

Druhou příčku v soutěži obsadila a sou-
časně i cenu STORA ENSO získala 
Ing. Eliška Morcinková (VUT Brno – 
Fakulta stavební, obor Pozemní stav-
by) s dílem Výstavní galerie Hvězda, 
s nímž jako jedna ze sedmi přihlášených 
soutěžila v kategorii „Návrhy dřevěných 
konstrukcí“. Podstatou jejího projektu 
je nosná konstrukce objektu výstavní  

Zastavěné plocha 280 m2 nabízí čtyřčlenné rodině kromě patřičného pohodlí v in-
teriéru i komfortní posezení na terase spojené s grilováním v kryté letní kuchyni

Tvarově specifický objekt výstavní galerie Hvězda o rozpětí 52 m v půdorysu
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galerie v lokalitě města Olomouc, navr-
žená s cílem vytvořit budovu nejen tva-
rově neotřelou, ale zároveň konstrukč-
ně jednoduchou a logickou. Limitními 
hodnotami pro prvotní návrh bylo roz-
pětí konstrukce 50 m a požární výška 
12 m. Důležitým kritériem při tom bylo 
vytvoření takového konceptu budovy, 
aby samotná nosná konstrukce byla 
jednoduchá z hlediska uspořádání, na-
pojování jednotlivých prvků a možnosti 
výstavby. Výsledkem je stavba nepra-
videlného půdorysu s centrálním za-
střešeným atriem, která má v nejširším 
místě rozpětí 50 m a v nejvyšším bodě 
konstrukce je vysoká 14,6 m. Její pů-
dorys (při zastavěné ploše 1465 m2) 
je dán dvěma čtverci o úhlopříčce 
50 m, vzájemně pootočenými o úhel 
45°. Velikost již zmíněného vnitřního 
atria šestiúhelníkového tvaru (s úhlo-
příčkou cca 20,7 m) je poté zvolena 
tak, aby jeho strany měly stejnou délku 
jako obvodové úsečky protínajících se 
čtverců, tedy cca 10,35 m. Z dispozič-
ního hlediska se jedná o podsklepený 
objekt o dvou nadzemních podlažích. 
Součástí 1. NP je vestibul s šatnou, dvě-
ma WC a přilehlou technickou místností. 
Největší plochu zde pak zaujímají vlastní 
výstavní prostory situované v atriu a šesti 
uzavřených sálech. Ve 2. NP se kromě 
dalších výstavních prostor (na ochoze 
kolem atria) nachází kanceláře, dva 
přednáškové sály a kavárna s předza-
hrádkou na části střechy 1. NP.
Při navrhování nosné konstrukce nad-
zemní části objektu, zhotovené jako 
dřevostavba na železobetonové stropní 
desce sklepení, byly s ohledem na jeho 
specifický tvar zvažovány různé varianty 
nejen konstrukčního systému jako cel-
ku, ale i jeho jednotlivých částí, jako je 
např. uspořádání nosných prvků či volba 
materiálů a skladeb. A to zejména v pří-
padě řešení pultové střechy nad atriem 
a podlahy 2. NP. Po stanovení nejopti-
málnějších variant byla nadzemní část 
objektu navržena jako skeletový systém 
se sloupy kruhového průřezu (z lepené-
ho lamelového dřeva o průměrech 220, 
300, 480 a 600 mm), ukotvené k zákla-
dové desce pomocí chemických kotev. 
K těmto sloupům je pomocí ocelových 
spojníků připojen v úrovni 2. NP systém 
stropních nosníků a stropnic (z lepené-
ho dřeva o průřezech 160 x 800 – 240 
x 1120 mm) a střešní vazníky zastře-
šující objekt. Prostorová stabilita prvků 
je zajištěna systémem ztužidel – táhel 
z vysokopevnostní oceli S 460, které zá-
roveň vynášejí i stropní nosníky, a dále 
také tuhým stropním záklopem z CLT 

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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Výstavní galerie Hvězda z pohledu ze vstupní jižní strany a ze severu

Vizualizace navržené nosné konstrukce a obvodového pláště
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panelů (s vnitřní pohledovou plochou) 
pro zajištění vodorovné tuhosti objektu. 
Před skeletovou konstrukci je předsa-
zen obvodový plášť, navržený jako sa-
monosná konstrukce, který je s nosnou 
konstrukcí spojen pomocí CLT panelů 
v úrovni podlahy a střešní konstrukce 
pro přenos zatížení od větru. Základ 
obvodového pláště tvoří dřevěný rám 
z KVH profilů 60 x 120 mm, vyplněný 
120 mm silnou vrstvou tepelné izolace, 
oboustranně opláštěný OSB deskou 
tl. 15 mm. Tento základ je z exteriéru 
opatřen 100 mm silnou izolační DVD, na 
kterou je v závislosti na typu fasády apli-
kovaná perlinková omítka nebo 20 mm 
silný dřevěný obklad, oddělený 30 mm 
širokou odvětrávanou mezerou. Směrem 
do interiéru je 60 mm silná tepelně izo-
lovaná instalační předstěna opláštěná 
sádrokartonovou deskou tl. 15 mm. 
Zmíněné propojení obvodového pláště 
s nosným skeletem v úrovni 2. NP res-
pektive střechy je provedeno přes CLT 
panely pomocí vrutů a v úrovni podlahy 
1. NP přes dřevěný práh do betonové 
desky pomocí ocelových kotev.
Zastřešení galerie je navrženo třemi růz-
nými systémy střech – plochou, sedlo-
vou a pultovou. Plochá střecha nad 1. NP 
je pochozí a přístupná z administrativní 
části budovy respektive přednáškových 
sálů (skladba zelené střechy) nebo z ka-
várny, kde pochozí vrstvu tvoří betonová 
dlažba. Je vyspádovaná pomocí klínů 
z tepelné izolace a opatřena hydroizo-
lační vrstvou. Roznos zatížení do nosné 
konstrukce zajišťuje záklop z CLT panelů 
(tl. 160 mm), staticky působících jako 
spojitý nosník o dvou polích s maximální 
délkou jednoho pole 3,55 m. Sedlová 
střecha nad prostorami 2. NP (s výjimkou 

atria) je navržena s plechovou krytinou 
a sklonem 12°. Vyspádování je zajištěno 
pomocí nosné střešní konstrukce, opět 
zaklopené CLT panely (tl. 120 mm), 
které staticky působí jako prostý nos-
ník o maximálním rozpětí pole 4,5 m. 

U poslední pultové střechy atria je střešní 
plášť tvořen skleněnými tabulemi vsa-
zenými do kovových rámů, které vynáší 
dřevěná nosná konstrukce. Maximální 
povolené rozpětí pro jednu skleněnou 
tabuli jsou 4 metry.

Nahlédnutí do interiéru zastřešeného atria se schodištěm do 2. NP

Detaily navržených spojů hlavní nosné konstrukce
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V expozíciách bolo vidno, že domáca 
produkcia nábytku je zárukou vysokej 
kvality a vďaka dizajnovému riešeniu 
často celého interiéru dokáže konkuro-
vať renomovanej zahraničnej produkcii. 
Slovenské firmy predstavili kvalitný ná-
bytok do celého bytu, drevený nábytok 
z borovicového a dubového masívu, 
kuchyne na mieru, exkluzívne kozubo-
vé pece, sauny a infrakabíny presne na 
rozmery bytu, „rastúci“ nábytok do det-
ských izieb, stoličky, kreslá a sedačky, 
postele, dizajnové krištáľové svietidlá.
Paralelná výstava ART 2017 bola sprie-

vodnou prehliadkou výtvarného umenia, 
aby predstavila umelecké diela na sprí-
jemnenie a dotvorenie interiéru (v časti 
A1). 

Cena MODDOM 2016

Vystavovatelia do súťaže o Cenu 
MODDOM 2016 prihlásili dve desiatky 
produktov. Z nich ocenenie získali dva 
pozoruhodné nábytkové produkty slo-
venskej výroby.
Viking Wellnes Design, s.r.o. Trnava za 
exkluzívny saunový komplet VALHALA. 
Dizajnéri firmy po prijatí objednávky pres-
ne na rozmery bytu vypracujú návrh sau-
novej kombinácie. Môže pozostávať až z 
piatich častí typov sauny. Konštrukcia je 
zhotovená z masívneho listnatého dreva, 

uzatváranie riešia sklenými alebo plný-
mi drevenými dverami umiestnené do 
priestoru alebo medzi jednotlivými čas-
ťami. Výrobná časť firmy je v Hlohovci.
Kuchyne od Čvirika je značka pre ku-
chynský nábytok na mieru. Predstavili 
riešenie kuchynskej linky ADELA. 
Linka vrátane spotrebičov má dĺžku 680 
cm, na ňu nadväzuje „L“ zostava vyso-
kých potravinových skriniek v dĺžke 300 
cm a samostatný pracovný stôl v dĺžke 
240 cm. Použité kombinácie materiálov 
predných plôch tvorí prírodná dyha pa-
lisander kombinovaná striekanými mat-
nými farbami, zatváranie predných plôch 
je riešené bez úchytiek, pracovné dosky 
z prírodného kameňa (žula). Rodinnú 
firmu vedie Ing. Róbert Čvirik od roku 
2011, keď ju prevzal po svojom otcovi. 
Sídlo firmy je v Dolnom Oháji, výrobná 
časť je umiestnená v obci Lipová, časť 
Ondrochov.

Cenu MODDOM 2016 udelili ďalším 
piatim produktom v expozíciách:

 Bronso, s.r.o. Bratislava – za inova-
tívne bezdrôtové ovládanie osvet-
lenia AwoX SmartPEBBLE

 LB Bohemia, s.r.o. Galanta – za mat-
rac Orthopedic s možnosťou maxi-
málnej personalizácie – prispôsobenia 
komfortu lôžkovej plochy individuál-
nym, najmä zdravotným požiadavkám 
konkrétneho užívateľa

 LB Bohemia, s.r.o. Galanta – za mate-
riálovú inováciu lôžka postele VALLY 
NEW v retrodizajne

 AMALTHEA, s.r.o. Bratislava – za jed-
noduchosť a modulovú variabilnosť 

Bratislavská výstava nábytku MODDOM 2016 (12.–16. 10. 2016) 
na výstavisku Incheba EXPO potvrdzuje uplynulých 5 rokov overenú 
koncepciou ponuky nábytku, bytových doplnkov a interiérového 
dizajnu. Na ploche 20 tisíc m2 v častiach výstaviska A1, B1, B0 
a D sa predstavilo cca 160 vystavovateľov. 

MODDOM 2016 
prispel k potvrdeniu trendov bývania

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

Foto: autor

Ocenená kuchynská linka ADELA od Čvirika z Dolného Ohája
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sedacej súpravy BL 102 zostavenej 
z viacerých sekcií

 MVP events, s.r.o. Praha – za moder-
né skulpturálne poňatie stvárnenia ex-
teriérového ohniska OFYR Classic 
CHEF 100-100

Incheba EXPO ocenila najkrajšie ex-
pozície:

 DECODOM, s.r.o. Topoľčany – za 
efektívne využitie komunikačných ak-
tivít pri predaji nábytku

 DREVMAX PLUS S.C. – za široký 
a pestrý sortiment nábytku z Poľska

 Italy Home Style s.r.o. – za dizajn 
a remeselné spracovanie interiéro-
vých doplnkov z Talianska

 HT – design Central Europe s.r.o. 
– za exkluzívne kozubové riešenia

Návštevníci prejavili záujem aj o ďalšie 
typy nábytku slovenských výrobcov: 
kuchyňu IRIS – vyrobenú inovatívnou 
a v SR jedinečnou laserovou techno-
lógiou opracovania hrán (Decodom), 
moderne riešený nábytok z dubového 
a bukového masívneho dreva (Sosna), 
sériovo vyrábaný nábytok za priaznivé 
ceny (Meuble), kolekciu BISMARCK 
Rustik vytvorenú konferenčným stolom, 
lavicou, komodou a stolom (DrevByt), 
posteľ PURE a komodu CHOPPED 
(Livingwood), solitéry z dubového ma-
sívu (Nábytok Mirek).
Výrobcovia nábytku z ČR predstavili ino-
vované typy výrobkov: Jech CZ luxusnú 
sedaciu súpravu GAME NEW neobme-
dzenej kombinácie sedákov, opierok, 
vankúšov a podrúčok; Jelínek – výro-
ba nábytku spálňu FLABO z masívneho 
dubového dreva a vytvorením zdravého 
spánku prostredníctvom kombinované-
ho čalúnenia. 
Tohtoročná výstava MODDOM 2016 
ukázala trendy nábytkového dizajnu, ši-
roké spektrum materiálov a nových rie-
šení pri zariaďovaní bývania. Plánovaná 
plocha nebola celkom obsadená a vy-
stavovatelia nevyužili priestor na detail-
nejšie prezentácie. 

Premiérový ročník MODDOM sa konal 
pred 20. rokmi – od 26. 11. do 1. 12. 
1996 na ploche 9000 m2 za účasti 
150 priamych vystavovateľov zo 6 krajín 
v časti výstaviska A1 a A2. Bratislavská 
prehliadka mala byť doplnkom vtedy 
už zabehnutej výstavy Nábytok a býva-
nie v Nitre (od roku 1991). Koncepciu 
výstavy MODDOM zostavili so širším 
záberom, aby poskytovala pohľad na 
interiér ako celok. Budúci – už 22. 
ročník MODDOM má plá novaný termín 
18.–22. októbra 2017.

Mirek – nábytkové solitéry z dubového masívu

Členská spoločnosť ZSD SR Molitex, s.r.o. Krajné sa podieľa na zariaďovaní bytu 
sedacími zostavami

Ocenená luxusná dizajnová posteľ Vally New využíva prednosti nových materiálov
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Větší výstavní plocha

Co do počtu vystavovatelů si letošní 
PRAGOLIGNA zachovala srovnatelnou 
úroveň s předchozím ročníkem v roce 
2014. Prezentovalo se na ní stejně jako 
tehdy 46 firem. Pro své expozice však 
zvolili větší plochy, čímž vzrostla celko-
vá čistá výstavní plocha na 3700 m2. 
Pravou (zadní) část pravého křídla ve-
letržního paláce, která v minulých dvou 
ročnících zela téměř prázdnotou, zcela 
zaplnila svojí expozicí společnost Felder 
Group CZ. Její tradiční místo ve střední 
hale obsadil nový vystavovatel, sloven-
ská společnost BRAS, zastupující ital-
ské výrobce strojů Vitap nebo Fravol. 
Vedle několika dalších nových firem 
měli návštěvníci možnost shlédnout ex-
pozice i vystavovatelů, kteří se po něko-
lika letech neúčasti do Holešovic opět 
vrátili, jako např. společnost EPIMEX, 
která se naposled zúčastnila Pragoligny 
v roce 2006, tedy před 10 lety.
K větší „zaplněnosti“ přispěl ještě je-
den fakt. Pořadatel veletrhu, společ-
nost Incheba Expo Praha, jako první 
u nás našel odvahu kompletně zrušit 
„tradiční“ součást veletrhu nazývanou 
„Doprovodný program“. Uvolněný pros-
tor po nezrealizované „posluchárně“ ve 
střední hale obsadily stánky vystavova-
telů. Téměř nikdo z příchozích návštěv-
níků tuto změnu vůbec nezaregistroval. 

PRAGOLIGNA zastavila propad. 
Pomohlo i oživení ekonomiky

Ve dnech 20.–22. října 2016 se na Výstavišti Praha 
v Holešovicích uskutečnil 14. mezinárodní veletrh 
strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracu-

jící průmysl PRAGOLIGNA 2016. Od předchozích dvou ročníků se odlišoval především větší čistou 
výstavní plochou, optimistickou náladou prezentujících se firem a vyšší odhodlaností příchozích 
návštěvníků k realizaci investic. Zdá se, že propad z hlediska celkového rozsahu, který byl předloni 
největší v celé historii veletrhu, se konečně zastavil. Nebo je to jen klamné zdání?

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

K vystavovatelům s největší plochou na letošní Pragoligně opět patřily společnosti 
Felder Group CZ, která se ze střední haly přesunula na konec pravého křídla, a Panas
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To znamená, že doprovodný program, 
tak, jak byl dosud koncipován, nikomu 
nechyběl. Na tomto závěru se shodli 
i vystavovatelé, kteří rozhodnutí pořa-
datele pouze kvitovali.

Co odborní návštěvníci 
nepotřebují?

Tzv. odborný doprovodný program je nej-
slabším místem obou tuzemských veletr-
hů v naší branži, tedy jak Pragoligny, tak 
Wood-Tecu. Dlouhodobě se totiž potý-
ká s nezájmem odborných návštěvníků, 
čímž se stává zbytečným. Může za to 
především jeho koncepce, která se od 
90. let de facto nijak zásadně nezměnila: 
Pořadatel svěřil uspořádání hlavní části 
odborného doprovodného programu 
„lokální“ vysoké škole, která jeho náplní 
pověřila své pedagogy. Ti pak v rámci 
přednášek během konání veletrhu od-
prezentovali témata, která drtivou větši-
nu návštěvníků z řad odborníků z praxe 
nezajímala, protože pro ně nebyla ničím 
přínosná. Většinu publika tak tvořili pře-
vážně studenti dotyčné školy a nebo, 
v případě loňského Wood-Tecu, také 
zákazníci blízké kavárny. Pořadatelům 
se dlouhodobě nedaří nalézt zajímavá 
a atraktivní témata, která by návštěvníky 
skutečně zaujala a přitáhla, a přestože 
je zřejmé, že vzdělávací instituce nejsou 
schopny tuto atraktivitu zajistit, tradiční 
scénář se stále opakuje. Není proto divu, 
že o doprovodné programy ze strany 
návštěvníků není zájem, a letošní krok 
Incheby je jen potvrzením pravidla, že 
„raději žádný než špatný“.
To ale neznamená, že by organizátoři 
měli na doprovodné programy rezigno-
vat úplně. Již mnohokrát jsme v DM na 
tento problém upozorňovali a zatím stá-

le bez výsledku. Proto se budu trochu 
opakovat: Doprovodný program by měl 
fungovat jako podpůrný element veletrhu 
a návštěvník by ho měl vnímat jako „při-
danou hodnotu“. To znamená, že by měl 
nabízet takové zajímavé a důležité infor-
mace pro praxi či podnikání, které náv-
štěvník nezíská na stáncích jednotlivých 
vystavovatelů. K tomu je ovšem nutné dát 
doprovodným programům zcela novou 
formu, která již řadu let funguje např. na 
veletrzích v Německu či Rakousku (např. 
praktické ukázky, návrhy či postupy řeše-
ní konkrétních problémů, ať už se jedná 
o problémy ekonomické, marketingové, 
výrobní, konstrukční, materiálové atd.), 
kde rozhodně nemají nouzi o poslucha-
če – profesionály z praxe.

Méně návštěvníků

Počet návštěvníků (6300) oproti před-
loňskému ročníku (6800) opět mírně po-
klesl. Přesto atmosféra letošní Pragoligny 
byla o poznání lepší. Překvapením byl 
hned první den, kdy přišlo mnohem více 
návštěvníků, než tomu v první dny ob-
vykle bývá. Naproti tomu následující dva 
dny byly návštěvnicky slabší, nicméně 
vystavovatelé byli vesměs spokojeni. 
Na jejich stánky přišli zákazníci v dosta-
tečném počtu a především se záměrem 
investovat do nových strojů a výrobních 
technologií. Svůj podíl na tom jistě má 
obecně dobrý stav tuzemské ekonomi-
ky, chuť spotřebitelů nakupovat a z toho 
plynoucí optimistická nálada ve výrobním 

Uvolněnou plochu po firmě Felder Group CZ ve střední hale obsadila slovenská 
společnost Bras zastoupená svojí českou „dcerou“ Braz

Návštěvnost byla letos o něco slabší než předloni, nicméně na stáncích to nebylo poznat. Vystavovatelé měli během všech 
tří dnů „plné ruce práce“



DM 12/201650

výstavy

sektoru. Druhým faktorem je skutečnost, 
že mnozí výrobci se po zmrazení svých 
investic po roce 2009 až nyní odhod-
lávají k modernizaci svého strojového 
parku.

Veletrhy nebo výstavy?

Bylo letošní zastavení propadu zname-
ním nějakého zlepšení v oblasti odbor-
ného výstavnictví nebo jen potvrzením 
dlouhodobého směru, kdy se z dříve 
významných oborových akcí nazývaných 
„veletrhy“ postupně stávají (pokud přeži-
jí) pouhé regionální „výstavy“? Ať tak či 
onak, opět se potvrdilo, že tuzemští or-
ganizátoři neumí (nebo nechtějí?) reago-
vat na dlouhodobý trend ve výstavnictví, 
který můžeme shrnout do tří základních 
bodů:

 Veletrhy a výstavy již dávno ztratily svůj 
dřívější kontraktační význam a staly 
se především společenskou událostí. 
A společenská událost vyžaduje zce-
la jiné podmínky z hlediska organiza-
ce než kontraktační výstava

 Díky internetu se výměna informací 
mezi prodejci a zákazníky významně 
zrychlila a zlevnila, což změnilo jak 
systém obchodování, tak celý mar-
keting

 Díky dopravní infrastruktuře se význam-
ně zkrátily dojezdové časy v rámci 
Evropské unie. Svoji roli proto posilují 
zahraniční oborové veletrhy evropské-
ho a světového významu, zatímco z ná-
rodních veletrhů se stávají doplňkové 
výstavy regionálního charakteru

Zvládnou organizátoři tuzemských „vý-
stav“ přizpůsobit se tomuto trendu dříve, 
než bude pozdě? Uvidíme na Wood-
Tecu 2017…

Pragoligna 2016 byla svým rozsahem podobná té předloňské (pouze 46 vystavovatelů), avšak zastoupeny byly všechny hlavní 
segmenty od stacionárních i ručních dřevoobráběcích strojů přes nástroje,…

…odsávací systémy až po návrhový a výrobní software



http://www.lakyadler.cz/cz/
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Místem konání byl opět Průmyslový pa-
lác holešovického výstaviště. I když jsem 
měla raději instalace nejrůznějších pro-
duktů v kontextu zajímavého prostředí 
staré tovární haly, vybydleného hotelu 
či dokonce parníku, musím uznat, že 
holešovické výstaviště má také svoje 
výhody i když se tím akce bohužel více 
přibližuje k běžnému výstavnímu sché-
matu. Je lehce dostupné a palác se 
svojí přehlednou a kompaktní výstavní 
plochou 10 000 m2 umožňuje poho-
dlnou prezentaci všech vystavovatelů 
včetně konferenčního, technického 
a restauračního zázemí. Několik podií 
pro bohatý doprovodný program tvoří 
přídavnou hodnotu této události. V ne-
poslední řadě dochází k dalšímu zvidi-
telnění Průmyslového paláce, částečně 
zničeného požárem v roce 2008, což 
by mohlo konečně akcelerovat opravu 
této architektonické památky spojené se 
slavnou Jubilejní výstavou v roce 1891. 
Přesto se nemůžu zbavit dojmu, že prá-
vě nábytek byl na akci zastoupen méně 
než minule a týkalo se to i minimálního 

počtu zapojených showroomů ve městě. 
Cestou k Průmyslovému paláci nebylo 
možné minout pavilon lapidária, kde byly 
v rámci výstavy Arthouse prezentovány 
exponáty Designbloku našich nejlepších 
tvůrců v neopakovatelném prostředí ka-
menných soch a jejich fragmentů. Nejvíc 
se mi vryla do paměti instalace firmy 
Lasvit – lustr Memento Mori složený 
ze skleněných kostí a lebek. Není divu, 
že si odnesla hlavní cenu Designbloku 
společně s dalšími projekty svého autora 
Maxima Velčovského.
Ten ohromil návštěvníky akce vzápětí 
v centrální hale Průmyslového palá-
ce obřími slunečnicemi z plastových 
kbelíků, které se vznášely nad fiktivní 
dynamickou krajinou Designérie. Byla 
vytvořena v duchu nosného tématu z ně-
kolika interaktivních instalací, ke kterým 
patřily obří houpačky, malé jezírko, obří 
šiška, kavárna a podium pro módní 
přehlídky. Mobiliář kavárny zapůjčila již 
tradičně Vitra, a tak si každý mohl svůj 
odpočinek zpříjemnit posezením v něk-
teré z ikon designu, třeba na židlích od 

manželů Eamesových, křesle Coconut 
od George Nelsona nebo se zakuklit do 
pohovky Alcove bratrů Bouroullecových. 
O permanentní pohyb všude kolem se 
postaraly houpačky obsypané dětmi, 
které také mohly na jezírku pouštět na-
fukovací plachetnice, případně bravurně 
kličkovaly mezi návštěvníky v autíčkách 
vytvořených z plastových popelnic nebo 
hrály uprostřed expozice stolní tenis. Ty 
hloubavé a méně dynamické měly k dis-
pozici šachové stoly.

Superstudio a Openstudio

Pravé křídlo Průmyslového paláce 
ovládlo již tradičně Superstudio pře-
vážně s prezentací výrobců nábytku, 
bytových doplňků a svítidel. Ke stálým 
účastníkům Designbloku patří Polstrin, 
Dřevojas nebo Jelínek, kteří vsadili na 
kreativitu mladých designérů, ale o zá-
jemce neměli nouzi ani noví vystavova-
telé, kteří přišli s netradičními produkty, 
jako vana z masivního kmene stromu 
nebo betonový nábytek a šperky. K vi-
dění byla i spousta zajímavých svítidel, 
nádobí nebo sanitární produkty, např. 
prezentace projektu firmy Laufen – mi-
nimalistické umývadlo a keramická mísa 
Konstantina Grcice opatřeny dekorem 
podle návrhů renomovaných českých 
i zahraničních tvůrců.
Levá hala paláce hostila zase Openstudio 
s nepřeberným přehledem tvorby umě-
leckých škol a různých designérských 
skupin a malých firem, bylo zde již tra-
dičně i místo pro prezentaci nejlepších 

Designblok 2016

Populární festival designu v České republice nemá svojí velikostí 
srovnání široko daleko. Nabije pozitivní energií každého, kdo ho 
navštíví. Letos byl tento efekt ještě výraznější, nosným tématem 
Designbloku byl totiž sport. Docela mne zajímalo, jak si tímto spo-
jením pořadatelé poradí. 

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Firma Polstrin předvedla tři varianty chaise-longue různé kvality a skladby čalounění, 
design David Pacák. Novinkou v sortimentu jsou módní tašky ušité ze zbytků usní
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diplomových prací. Velký prostor ob-
sadila oděvní tvorba a bytové doplňky, 
ale pozornost byla zaměřena i na re-
cyklaci materiálů a technologii 3D tisku. 
Atmosféra výrazně připomínala milánský 
Salone Satelite.

François Azambourg

K Designbloku neodmyslitelně patří 
i setkání s osobnostmi. Velmi jsem 
ocenila účast francouzského desig-
néra Françoise Azambourga, kterého 
osobně považuji za jednoho z dvaceti 
nejlepších francouzských tvůrců evrop-
ského významu. Před léty mi přislíbil 
účast na brněnském Mobitexu jako 
čestný host, projekt bohužel nebyl 
z organizačních a finančních důvodů 
realizován. S Azambourgovou židlí Very 
nice chair vytvořenou z balzy jsme se 
na Designbloku setkali už v roce 2006 
(Stolařský magazín 11/2006) a o rok 
později předvedl v rámci Designbloku 
v holešovickém showroomu Konspeti 
kolekci židlí Bugatti (Stolařský magazín 
11/2007). Letos opět přiletěl se svými 
produkty a jeho přednáška v rámci do-
provodného programu byla třešničkou 
na dortu celé akce. 
Na první pohled skromný a nenápadný 
Francouz vrhá veškerou svoji energii do 
výzkumu, bez kterého si inovační po-
sun designu vůbec neumí představit. 
Zajímá se především o recyklovatelné 
materiály, které budou hrát klíčovou roli 
ve chvíli, kdy se vyčerpají zásoby ropy. 
Respekt si vydobyl zejména svým ex-
perimentem se lnem, jehož výsledkem 
byla nábytková kolekce LIN 94 (stůl, 
židle, křeslo, podnos a regál).

Dalším vizionářským projektem je židle 
Pack, která získá svoji finální podobu 
a pevnost teprve po aplikaci vytvrzovací 
emulze do „obalu“ z dvojplášťové 3D 
textilie firmy. Před tímto procesem zabírá 
minimální prostor, tedy šetří prostředky 
na dopravu a skladovací prostor, a proto 
je určena do nestandardních podmínek 
např. při budování provizorního bydlení 
v případě přírodních katastrof. 

Oceněné výrobky

Součástí Designbloku je udělování cen 
v různých kategoriích. Letos jich bylo 
11. Cenu za nejlepší výrobek si odneslo 
studio Vrtiška a Žák za křesílko Kolíbka 
studia pro firmu Devoto. Výrobek je zají-
mavý minimálními požadavky na mate riál 
a technologie. Je složen z 5 plošných 
dílů vyřezaných z laminované březové 
překližky na CNC stroji sestavených bez 
šroubování a utahování pomocí zámků 
a drážek. Za nejlepší českou diplomovou 
práci získala cenu elegantní betonová 
lavička od Eduarda Hermanna (VŠUP 
Praha).

Aukce nábytku a bytových 
doplňků

Další, dnes už samozřejmou součástí 
Designbloku, je aukce nábytku a byto-
vých doplňků. Pro sběratele umění při-
náší možnost dobře investovat a těm os-
tatním nabízí ohlédnutí do minulosti, kdy 
naši bytovou kulturu ovlivňovaly takové 
významné nábytkové subjekty, jako byly 
Spojené UP závody v Brně prostřednic-
tvím Jindřicha Halabaly, nebo produkty 
designérů světového významu jako byl 
Ludwig Mies van der Rohe a židle Brno 
navržená pro vilu Tugendhat. S me-
lancholií v srdci jsme mohli obdivovat 
i gumové hračky paní Libuše Niklové 

nebo funkcionalistická svítidla studentky 
Bauhausu Mariane Brandt.
Design je fenomén, který pevně zakot-
vil v každém z nás, aniž bychom si to 
uvědomovali. Ovládá totiž celé hmotné 
prostředí a poskytuje každému možnost 
volby, jakými objekty se obklopit. Protože 
jedním z léků proti stresu je potřeba ob-
klopit se krásou, není od věci nahlédnout 
do kuchyně tvůrců fenoménu, jenž má tu 
neskutečnou sílu prostoupit všemi póry 
života každého z nás. 
Designblok letos proběhl po osmnácté. 
Je tedy dospělý a dětské chyby se mu už 
nebudou odpouštět. Ráda bych mu po-
přála, aby do dospělosti dobře nakročil.

Další obrazové postřehy 
z Designbloku 2016 naleznete 

v pdf verzi článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY

Firma Jelínek předvedla už potřetí, že spoluprací s Jaroslavem Juřicou vykročila tím 
správným směrem. Soubor čalouněných prvků Candy je určen pro veřejné interiéry. 
Svým tvarem připomíná bonbony a spojuje moderní CNC technologie s poctivým 
čalounickým řemeslem a unikátním přístupem designéra

Cena Designbloku za nejlepší nábytkový 
design: kolíbka Tutu

Hlavní host Designbloku 2016, François 
Azambourg



výstavy – inzerce

Veletrh STŘECHY PRAHA 2017 nabídne 
atraktivní doprovodný program a rekordní účast vystavovatelů

Největší přehlídku firem z oblasti staveb a renovací střech nabídne 19. veletrh STŘECHY PRAHA, 
který se uskuteční 9. – 11. 2. 2017 v PVA EXPO PRAHA Letňany. Společně proběhnou veletrhy 
ŘEMESLO PRAHA, veletrh obnovitelných zdrojů a úspor energií SOLAR PRAHA a nový projekt 
z oblasti profesionální údržby povrchů PURPO PRAHA.
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Největší výrobci a dodavatelé střešních 
materiálů, oken, nosných konstrukcí, 
izolací, fasádních systémů, solárních sys-
témů, nářadí i strojů již potvrdili účast na 
nejvýznamnějším oborovém veletrhu ve 
střední Evropě. Jejich nabídku doplní další 
vystavovatelé z oblasti úsporného bydlení 
a světa dřevostaveb v rámci souběžných 
veletrhů For Pasiv a Cesty dřeva.

Bohatý doprovodný program

Jedním z hlavních témat bude význam 
střechy při tvorbě energetického kon-
ceptu budovy. Proběhne řada konfe-
rencí, odborná fóra i praktické ukázky. 
Souběžně probíhající veletrh Cesty dře-
va bude zaměřen na sruby a roubenky, 
poprvé bude prostor věnován i neby-
tovým dřevostavbám. V rámci veletrhu 
ŘEMESLO PRAHA proběhne vyhodno-
cení historicky největšího projektu na 
podporu řemeslného podnikání v ČR 
– ROK ŘEMESEL 2016.

Dřevěné konstrukce střech 2017

Další ročník odborného fóra je zaměřen 
na novou požární normu ČSN 73 0810 
a její změny oproti původní normě pře-
devším v oblasti navrhování dřevěných 
konstrukcí, dřevostaveb a střech. V ob-
lasti navrhování dřevěných konstrukcí za-
zní aktuality v navrhování spojů, výměny 
a zesilování krovů, včetně novinek v ob-
lasti navrhování dřevěných konstrukcí 
pozemních staveb. Fórum zároveň 
představí zajímavé dřevěné stavby jako 
například „Cesta do oblak na Králickém 
Sněžníku“. Představena bude publikace 
ČKAIT autora Doc. Ing. Karla Lorence – 
Navrhování nosných konstrukcí z roku 
2016. Fórum je určeno pro projektan-
ty, stavbyvedoucí, dozory na stavbách 
a všechny další zájemce.
Z dalších programů vybíráme:

 Zhodnocení projektu Rok řemesel 2016
 Konference IZOLACE 2017 s nosným 
tématem Ploché střechy

 Seminář Údržba a čištění střech a fasád
 Fotovoltaické elektrárny ve světle nové 
legislativy, dotace NZÚ

 Praktické aplikace systémů pro energe-
tickou soběstačnost

 Fotovoltaika, akumulace a nezávislost
 Nejčastější chyby ve střešním plášti 
 Ochrana a sanace půdních trámů a krovů
 Čištění a nátěry žlabů a klempířských prv-
ků

 (Ne)údržba plochých střech a její důsled-
ky

Poradenství

V rámci souboru veletrhů bude návštěv-
níkům k dispozici zdarma Stavební po-
radenské centrum s podporou ČKAIT 
a ČVUT v Praze, dále Centrum fasád 
a Centrum pro alternativní zdroje a úspory 
energií. Novinkou bude Centrum profesi-
onální údržby a čištění povrchů vztahující 
se k pilotnímu projektu PURPO PRAHA.
Více na www.strechy-praha.cz.

http://www.strechy-praha.cz
http://www.DrevoJeCesta.cz
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predstavujeme

Pred štyrmi rokmi vydal ÚĽUV v edícii 
„Tradícia dnes“ publikáciu „Drevo, dizajn 
a tradícia“, ktorú napísal Tibor Uhrín. 
Uvádza myšlienky a bohaté znalosti vý-
konného dizajnéra, autora pretvárania 
dreva do krásnych predmetov, ktoré sú 
výsledkom nudných teoretických úvah 
a praktických skúseností. Dlhoročné 
poznatky pedagóga na Katedre dizaj-
nu Fakulty umení Technickej univerzity 
Košice pretavil do statí o spájaní dre-
va, súčasného dizajnu a tradície. Nie 
je učebnicou, technologickou príruč-
kou alebo obrazovou knihou o dizajne 
a tradičných drevených výrobkoch. Je 
zdrojom poučenia pre všetkých, ktorí 
pracujú s drevom.

Tradícia mieni, dizajn mení

Po získaní stredoškolského vzdelania 
dizajnéra pokračoval v štúdiu dizajnu 
v medziodborovom štúdiu „Dizajn stro-
járskych výrobkov“ na Strojníckej fakulte 
STU a 13 rokov bol pedagógom na ŠÚV 
Kremnica (1989–2002). Ako externý 
pedagóg prednášal aj na Katedre dizajnu 
Vysokej školy výtvarných umení (2002–
2003), aby pevne zakotvil na Katedre 
dizajnu Technickej univerzity Košice (od 
2003). Stal sa odborným asistentom, vy-
učoval predmet Tvarovanie, založil ateliér 
Inovácia (2007). Vymenovali ho za vedú-
ceho Katedry (2005) a po habilitovaní 
za docenta na VŠVU sa stal vedúcim 
Katedry dizajnu (2007 a je ním doteraz) 
na Fakulte umení Technickej univerzity 
Košice.
Medzitým pôsobil ako hosťujúci peda-
góg v Kolumbii, kde viedol kurzy pre tvor-
bu hračiek a dizajn drevených objektov 
na Esculla de Artes y Oficios v Bogote 
(2002 a 2009). Absolvoval doktorand-
ské štúdium v odbore dizajn na Fakulte 
architektúry STU (2003–2006). Ďalšie 
vzdelávanie, systematická tvorba di-
zajnu najmä predmetov z dreva vyústili 
do inauguračnej prednášky a obhajo-
by inauguračnej práce „Tradícia mieni, 
dizajn mení“ pre získanie titulu vysoko-
školského profesora v študijnom odbore 
2.2.6 Dizajn (2016).

Umelec a remeselník

Uhrínova tvorba je skutočne rozsiahla 
a pestrá. Prof. akad. arch. Jiří Pelcl, 
Dr. h. c. v oponentskom posudku za-
slanom z New Yorku doslova uvádza: 
„Môj laptop sa pri sťahovaní 650 strán 

mate riálov o jeho práci skutočne zahrial 
a začal kolabovať. Spamätal sa až po pol-
hodine. Podobne sa choval aj pri analý-
ze množstva informácií o jeho aktivitách. 
Keby som túto osobnosť dizajnu nikdy 
nevidel, predstavil by som si ho asi takto: 
Chlapík v strednom veku stojaci v šere 
stolárskej dielne celý pokrytý nánosom 
niekoľkých centimetrov pilín a hoblín, 
hnedožltá zaprášená postava – nijako 
atraktívna, ale krásne voňajúca drevom.
V skutočnosti je to päťdesiatnik mohutnej 
postavy a jeho tvorba osciluje na rozhraní 
remesla a dizajnu. Dôraz kladie na re-
meslo, ktoré je dominantné. Detailne ho 
pozná a dokáže odhaliť fyzický proces 
jeho vzniku, až po pocit surového mate-
riálu. Drevo je dominantné, aby dokázal 
s ním suverénne zachádzať. Rešpektuje 
ho a nebojí sa ho aj jemne znásilniť pre 
majstrovské kusy dizajnérskych predme-
tov. Pracuje aj s inými materiálmi. Cítiť 
z nich rysy pridanej dekoratívnosti, čo 
kontrastuje s prirodzenosťou drevených 
objektov. Uhrínove úsilie je skutočne na 
vysokej úrovni.“ 

Dizajnér drobných predmetov

Výrazným počiatočným míľnikom dizaj-
nérskej tvorby bola stavebnica Gringo 
ocenená Slovenským centrom dizajnu 
v roku 1993 za Dobrý dizajn. Uviedol 
sa v slovenskom dizajnérskom prostre-
dí s dielom, ktoré malo všetky atribúty 
priemyselného dizajnu. Stavebnica pre-
šla viacerými inováciami, čím sa charak-
ter industriálneho produktu umocňoval 
a stala sa z nej ikona vo svojej kategórii. 
Pred dvomi desaťročiami (1996) získa-
la označenie Správna hračka. Vyrábala 
ju firma Noris Wood (1994–1997), od 

Úctivý vzťah k predmetom z dreva

Nový profesor dizajnu Tibor Uhrín sa už viac ako polovicu svojho života prezentuje v polohe výraznej 
osobnosti dizajnu a pedagogiky. Inauguračnú prednášku doplnil poznatkami vlastného dizajnérskeho 
pôsobenia a výskumom prepojenia materiálov, techník a aktívnej invencie tvorby. Nové produkty 
navrhol už pre opracovanie CNC strojmi, ktoré dokážu tvarovať drevo v sériovej výrobe a pritom 
zachovávať všetky znaky seriózneho remesla. Odborníci, ktorí sledujú jeho tvorbu a obdivujú nápady 
opracovania predmetov z dreva, sa vyjadrujú o dizajne „Made in Uhrín“.

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

prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. (*25. 4. 1966)



roku 2006 dodnes ju sériovo vyrába VEVA Produkt s.r.o. 
Huncovce. Prototyp a obe verzie sú v zbierkovom fonde 
Slovenského múzea dizajnu.

Technológ opracovania dreva 

Realizácie hračiek podčiarkli humánny rozmer určením pre 
hendikepované deti. Ale hračky vytvoril aj pre dospelých vo 
forme akustických hudobných nástrojov. Rozvíjal princípy 
uplatňované v návrhoch hračiek, aby ich mohol preniesť pre 
výrobu stolov, stoličiek, vešiakov a políc. Základným mate-
riálom ostalo drevo.

Tibor Uhrín profesorom dizajnu

Hodnotenia oponentov boli základom posudkov pre zasadnu-
tie inauguračnej komisie vymenovacieho konania pod vede-
ním prof. akad. soch. Františka Buriana, garanta študijného 
programu 2.2.6 Dizajn. Verejnú prednášku a obhajobu inau-
guračnej práce (16. marca 2016) hodnotili ako jeho veľkú 
dávku erudície, talentu, invencie a zápalu. Prezentoval sa 
ako výrazná osobnosť dizajnu a pedagogiky.
Po splnení všetkých náležitostí a náročných kritérií, po úspeš-
nej obhajobe práce, predstavitelia VŠVU predložili kompletný 
návrh prezidentovi SR na vymenovanie za vysokoškolského 
profesora. Prezident SR Andrej Kiska 9. novembra 2016 vy-
menoval Tibora Uhrína za profesora v odbore Dizajn. Srdečne 
blahoželáme!

Na prehliadke Fórum dizajnu 2016 v Nitre vystavoval Tibor 
Uhrín stojan na časopisy „Najdúch“, na ktorého výrobu využil 
operadlá starých stoličiek

Týždeň pred inauguračnou prednáškou pôsobil Tibor Uhrín 
(v strede) ako predseda hodnotiacej komisie súťaže pre ude-
lenie veľtrhovej Ceny Nábytok a bývanie 2016 v Nitre za úsilie 
dizajnérov, konštruktérov a výrobcov nábytku prezentovaného 
v expozíciách

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

– model nárezového centra s predným 

nakladaním materiálu, no vysokým výkonom vďaka možnosti 
vybavenia stroja lineárnymi motormi a progresívnej technológii 
pílového vozíka bez osadenia motorom. 

Prisma EVO SP 

Prisma EVO SPT – vysoko výkonné nárezové centrum 

so zadným zdvíhacím stolom a rýchlosťou pílového vozíka až do 
300 m/min a akceleráciou z 0–240 m/min za pol sekundy. 
Presah pílového kotúča do výšky 120 mm. 

Prisma EVO SPTi – kompaktné prevedenie nárezového 

centra s integrovaným zdvíhacím stolom pre šetrenie priestoru 
vo výrobnej hale a možnosťou variabilného vybavenia podľa 
špecifických potrieb každej prevádzky.

http://www.bras.sk
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Walter Knoll – 150 let na trhu

Německá firma Walter Knoll se na kolínském veletrhu každoročně prezentuje v designové hale a stejně 
významnou pozici zaujímá i v Miláně. Pečlivě vybraný materiál, dokonalé zpracování a nadčasová 
estetika značky Made in Germany… Walter Knoll vytváří kvalitu, která budí důvěru. Svoje zkušenosti 
může předávat z generace na generaci. Úctyhodné 150. výročí bylo v roce 2016 nosnou myšlenkou 
expozice se zvýrazněním mezníků firemní historie. Pomohlo rovněž odhalit vztah k americké firmě 
s podobným názvem – Knoll international.

Kolébkou německé firmy je Stuttgart. 
V roce 1865 zde Wilhelm Knoll (1839–
1907) založil „Obchod s kůží“. Věděl 
o tomto materiálu dost, absolvoval 
mimo jiné roční pobyt v Paříži, která už 
tenkrát představovala světové centrum 
módy a luxusního zboží, tedy i nábyt-
ku. „Knoll Leder“ se brzy stala proslulou 
značkou, kterou vyhledával i královský 

dvůr. Továrna se záhy zcela zaměřila na 
kožený sedací nábytek a když ji v roce 
1907 přebrali Wilhelmovi synové Walter 
a Willy, patřila už k nejvyhledávanějším 
výrobcům kvalitního odpočivného se-
dacího nábytku dokončeného usní. 
Sortiment záhy obohatilo první „klubové 
křeslo“ vyrobené na území Německa 
a technologickým přelomem byla už 
v roce 1912 výroba modelů na dřevě-
ném rámu.

První moderní čalouněný 
nábytek

Obrovskou odvahu vymanit se dobovým 
zvyklostem a vykročit směrem k moder-
ně prokázal v polovině 20. let již 50letý 
Walter založením vlastní firmy Walter 
Knoll & Co. Svoje rozhodnutí jednoznač-
ně potvrdil novým modelem Prodomo, 
dodnes považovaným za první moder-
ní čalouněný nábytek. Subtilní nábytek 
s aluminiovou kostrou svou lehkostí do-
konale korespondoval s tehdejší dobou 
ovlivněnou bouřlivým vývojem letecké 
techniky, proto byl použit i na palubě prv-
ního „velkoprostorového letadla“ DoX. 
V tuto chvíli už Walter Knoll vyvíjel další 
revoluční program. Zvyklosti tradičního 
čalounění překročil i program Antimott. 
Díky minimální hmotnosti dané použi-
tím hliníkové kostry našel i on své první 
uplatnění v leteckém průmyslu – tento-
krát na palubě vzducholodí Zeppelin. 
Mezitím byl v Německu založen Bauhaus 
a Ludwig Mies van der Rohe u Stuttgartu 
vybudoval v roce 1927 pod záštitou 
Werkbundu experimentální sídliště ro-
dinných domů – kolonii Weissenhof. Pro 
čalouněný nábytek firmy Walter Knoll & 

Co se našlo uplatnění v devíti bytech, 
pět z nich bylo přímo v domě navrženém 
samotným Miesem. Velký zájem laické 
i odborné veřejnosti o tento vizionářský 
projekt, který naznačoval vývoj bytového 
interiéru, bezpochyby přispěl i k popula-
ritě nábytku firmy Walter Knoll. Produkce 
permanentně stoupala a v roce 1937 si 
vyžádala přemístění do nového objektu 
v Herrenbergu u Stuttgartu.
O rok později došlo k zásadní události 
v celé historii designu. Nejstarší Walterův 
syn Hans, vybaven znalostmi z Bauhausu 
a z otcova podniku znalý problemati-
ky výroby a obchodu, odešel do USA 
prodávat firemní produkty. Setkání 
s myšlenkami moderny na americkém 
kontinentě ho zcela pohltilo. V roce 
1939 zde založil vlastní podnik. Přispěla 
k tomu jistě i osoba půvabné Florence, 
absolventky prestižní Michiganské uni-
verzity dodnes považovaná za jednu 
z nejlepších bytových architektek 20. 
století. Stala se jeho ženou a společný-
mi silami dokázali firmu Knoll přivést na 
výsluní americké moderny. Konkurenční 
boj s firmou Hermann Miller spolupra-
cující s takovými osobnostmi, jako byli 
manželé Eamesovi, sehrál jistě svoji po-
zitivní roli, z čehož přirozeně těžili všichni 
v čele se spotřebiteli.
Mezitím v Evropě vypukla válka a výroba 
dokonalého sedacího nábytku musela 
ustoupit potřebnějším věcem. Na to-
várnu začaly dopadat bomby a výroba 
byla utlumena. Intenzivní poškození si 
vynutilo uzavření provozu. Ani původní 
firma Wilhelma Knolla na tom nebyla 
o mnoho lépe. O obnovení výroby se 
po ukončení války v roce 1945 postaral 
jeho syn Dieter. 

Malé skořepinové křeslo 369 bylo dalším 
revolučním počinem a odvahou vykročit 
proti proudu klasického zařizování v du-
chu pravého úhlu použitím „tekutých“ 
tvarů. Dodnes je řazeno mezi nejúspěš-
nější „klasiky“. Design Walter Knoll Team

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

K výměně generací došlo i u Waltera 
Knolla, když se částečným majitelem 
stal jeho syn Robert. Firma nepřestala 
odvážně propagovat moderní životní styl 
v době, kdy bylo Německo v zajetí kla-
sického zařizovacího způsobu. Svůj vzor 
viděla v Americe, odkud v roce 1947 po-
slal Hans svému otci malé křeslo Vostra 
z bukového křesla s výpletem z popruhů 
(design Jens Risom). V roce 1949 byla 
na trh uvedena čalouněná verze křesla 
(design Walter Knoll Team). Tento ne-
konvenční a nepřehlédnutelný nábytek 
byl veřejnosti předveden i na kolínské 
výstavě Werkbundu „Neues Wohnen“ 
a v roce 1953 byl použit na studentských 
kolejích v Hamburku. Svými jasnými linie-
mi dokonale vyplnil díru v trhu a zajistil 
firmě Walter Knoll mezinárodní renomé. 
Vostra patří k prvním velkým sériím seda-
cího nábytku poválečného období a stala 
se symbolem 50. let. I v současnosti je 
považována za příklad nadčasové kvality 
dobrého designu. Dalším „tahounem“ 
firmy bylo skořepinové křeslo 369 uve-
dené na trh v roce 1950. Našlo uplatnění 
i v berlínském hotelu Hilton a dodnes je 
řazeno mezi nejúspěšnější „klasiky“. 
Kolínský veletrh byl poválečným odrazo-
vým můstkem také pro firmu Wilhelma 
Knolla, kterou po Willyho smrti převzal 
jeho syn Dieter a v roce 1962 expando-
val do Rakouska. Mezitím se do vedení 
firmy Walter Knoll v Herrenbergu dostal 
Walter Combe.
Sedmdesátá léta plynula v duchu boo-
mu kancelářského nábytku. Požadavky 
na nábytkové vybavení tohoto sekto-
ru zajišťoval systém Contract, a to od 
důstojného šéfovského křesla přes 
konferenční zařízení až po sofa do hal 
a foyer. Třešničkou na dortu bylo vybave-
ní letiště Berlin-Tegel v roce 1975 v čele 
s křeslem Berlin chair pro VIP salonek ve 
spolupráci s architektem Meinhardem 
von Herman.
V roce 1982 převzali Stephan Combe 
a Michael Knoll kontrolu obchodní sítě 
Walter Knoll a získali kontrolu i nad fir-
mou Wilhelm Knoll. Její konzervativnější 
sortiment ponechali v nabídce pod ná-
zvem „Collection Wilhelm Knoll“.
V roce 1993 koupila firmu Walter Knoll 
renomovaná nábytkářská rodina Benz. 
Nejstarší syn, Markus, se zhostil vede-
ní firmy se zkušenostmi čalouněných 
technologií a vysoké firemní kultury. 
Prosperita si v roce 2001 vyžádala 
vybudování nového firemního závodu 
v Mötzingen u Herrenbergu. Dalším od-

vážným krokem bylo založení dceřiné 
firmy v Austrálii „Walter Knoll Australia“ 
v roce 2007. Poté získala mateřská firma 
prestižní ocenění Design Management 
Europe Award a její expanzi nezabrzdil 
ani počátek hospodářské krize způsobe-
ný zhroucením banky Lehman Brothers 
v roce 2008.
Následovalo budování dalších mimo-
evropských showroomů: v Londýně 
v roce 2009 a o 4 roky později v Bombaji 
a Pekingu. O uspokojení požadavků no-
vých trhů se aktuálně stará nové cen-
trum výroby, montáže a logistiky vybu-
dované v roce 2012 v Mötzingenu. Aby 
svým produktům vdechla jedinečnost 
prostřednictvím dokonalého designu, 

spolupracuje firma s renomovanými de-
signéry, ke kterým patří např. Norman 
Foster, skupina EOOS, Claudio Belini 
nebo legendy tureckého designu Sadi 
& Neptun Ozis.

Natural Elegance

Nejlepší produkty ale vznikají teprve pou-
žitím kvalitního materiálu. Produkty Walter 
Knoll se pyšní těmi nejlepšími usněmi, 
masivním dřevem a přírodním kame-
nem v duchu firemního hesla „Natural 
Elegance“. Pro významné firemní výročí 
vznikla kolekce Classic Edition z obdo-
bí Mid century (shodou okolností nosné 
téma imm cologne 2016), která ilustruje 
bohatou firemní historii. Kromě toho se 
mohli příznivci dokonalého designu po-
těšit pohledem na nové sofa Isanka od 
prestižní designérské skupiny EOOS, 
řadu polokřesel a jídelních židlí ze sed-
lářské kůže Dinning Collection, křeslo 
Normana Fostera nebo další produkty 
sedacího nábytku doplněné řadou stolů 
s kamennou nebo mramorovou deskou. 
150. výročí firmy je významným mezní-
kem potvrzujícím vysokou kompetenci 
a neochvějné místo na mezinárodním 
trhu s nábytkem inspirovaným přírodou 
v duchu doby s přídavnou hodnotou 
bohaté minulosti. Lze předpokládat, že 
Walter Knoll bude ve stejném tempu po-
kračovat i ve 3. tisíciletí a nikdy neopustí 
místo významného hráče na poli evrop-
ské bytové kultury.

Nová elegance předurčuje lehké a šar-
mantní malé křeslo 375 k pití aperitivu 
pro dámy, což měli zřejmě na mysli tvůrci, 
kteří ho v roce 1957 uvedli do života. Na 
křesle se neválí, ale sedí. Existuje ještě 
poněkud větší kulaté polokřeslo 376, 
zvláště přítulné a komfortní. Design 
Walter Knoll Team

Šarmantní čtecí a odpočivné křeslo 368 
je tichým klasikem 50. let s nadčasovou 
estetikou. V roce 1956 ho navrhl pro 
Walter Knoll Arno Votteler. Na produktu je 
zjevná inspirace skandinávskou jednodu-
chostí, lehkostí a věcností přesně v duchu 
doby, kontrast mohutnějšího čalounění 
sedáku a opěráku v nízké a vysoké verzi 
s filigránsky řešenou ocelovou podnoží. 
Krásným detailem jsou područky z ma-
sivního dřeva

Autory skořepinové židle FK jsou skan-
dinávští designéři Preben Fabricius & 
Jørgen Kastholm. Jedinečným tvarům 
židle dodává lehkost 3 ramenná pod-
nož. Židle v roce 1969 získala německé 
prestižní ocenění „Gute Form“ a stala se 
ikonou minimalismu
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Cena Prof. Jindřicha Halabaly opět v Brně

Obyvatelé Brna i turisté nevěřili vlastním očím. 7. listopadu navečer mezi nohama největšího koně 
v České republice bravurně jezdilo dřevěné autíčko. Nebyla to recese, ani útok na sochu markraběte 
Jošta, ale součást vernisáže výstavy studentských prací Cena profesora Jindřicha Halabaly, která byla 
instalována v Místodržitelském paláci. Výstava proběhla už po dvanácté a nová adresa je symbolická. 
Lucemburkové si totiž svůj palác vybudovali pro pohodlnější bydlení, než jim poskytoval hrad Špilberk!

V globálním světě se léta snažíme 
zdůraznit všechno, co je typicky naše, 
vracíme se k tradicím, začínáme si opět 
vážit žen i mužů velkých činů. Jindřich 
Halabala je bez pochyby jedním z nich. 
Je to muž mnoha tváří a profesí. Dlouhá 
léta ovlivňoval životní prostředí předcho-
zích generací. V brněnské firmě Spojené 
umělecko-průmyslové závody vymýšlel 
a řídil výrobu funkčního a pěkného ná-
bytku. Byly to především stavebnicové 
systémy, čalouněný nábytek a v souladu 
s evropským trendem i lehké produkty 
z ohýbaných ocelových trubek. Jeho 

židli s dvojím pružením lze považovat za 
ikonu designu 20. století.
Po válce svoji pozornost zaměřil na 
budování nové infrastruktury, kterou si 
neuměl představit bez výzkumné složky. 
S veškerým úsilím se zapojil do ustavení 
Výzkumného a vývojového ústavu ná-
bytkářského v Brně, kde nějakou dobu 
působil ve vedoucí pozici. Pak propadl 
myšlence začít budovat nové, moderní 
životní prostředí od samotných základů 
– výchovou odborníků. Využil nabídky 
založit výuku nábytkářského oboru. Na 
technické univerzitě v Košicích a poslé-
ze ve Zvolenu prožil zbytek aktivního ži-
vota jako profesor. Vychoval několik ge-
nerací odborníků, kteří našli uplatnění 
v nejrůznějších pozicích nábytkářského 
průmyslu tehdejšího Československa. 
Právě jeho žáci na něj vzpomínali s ne-
skonalou úctou a dali impulz vzniku 
česko-slovenské studentské soutěže, 

která by Halabalův odkaz nesla dál. Je 
to velká přídavná hodnota této kultur-
ní události, která pod záštitou rektora 
Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. 
Ladislava Havla, CSc., děkana Lesnické 
a dřevařské univerzity v Brně Doc. Ing. 
Radomíra Klvače, PhD. a předsedkyně 
Klastru českých nábytkářů Ing. Lucie 
Haraslínové, PhD. letos proběhla v čes-
ké režii. Jury ocenila 16 studentských 
prací dalších 6 speciálních cen udělili 
zástupci nábytkářských firem a organi-
zací. Nejlepší práce byly ve výstavním 
sále Místodržitelského paláce předve-
deny veřejnosti do 27. listopadu.
Výstava sršela nápady, které by mohly 
inspirovat leckterého průmyslníka. Třeba 
se dočkáme chvíle, kdy si některé pro-
dukty budeme moci i koupit. Je to ale 
běh na dlouhou trať. Jeden z oceněných 
interiérů byl již realizován. Převedení 
myšlenky do života je pro autora jistě 
oceněním nade vše. Každopádně gratu-
lujeme všem studentům, kteří měli odva-
hu předvést svoje práce v konkurenčním 
prostředí. V životě se jim to bude hodit.

Statistika

Bylo přihlášeno 140 prací z 12 vyso-
kých a středních škol, 60 prací zastou-
pených postery a prototypy bylo vybrá-
no k posouzení. 
Zúčastněné školy: Slovenská technic-
ká univerzita v Bratislavě, Vysoká škola 
výtvarných umění v Bratislavě, Technická 
univerzita ve Zvolenu, Technická univer-
zita v Košicích, Mendelova univerzita 
v Brně, Vysoké učení technické v Brně, 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 
České vysoké učení technické v Praze, 
Applied Sciences, Kouvola, Finland, 
Purdue University, USA, University of 

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

Interiér sálu Místodržitelského paláce
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Zagreb, Croatia, Mondragon University, 
Spain, Střední škola umění a designu 
a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková 
organizace, Střední škola nábytkářská 
a obchodní Bystřice pod Hostýnem, 
Střední škola designu a módy, Prostějov, 
Střední odborná škola obchodu, užitého 
umění a designu Plzeň, Střední umělec-
koprůmyslová škola hudebních nástrojů 
a nábytku, Hradec Králové a Vyšší od-
borná škola a Střední průmyslová škola, 
Volyně.
Jury – pedagogové: prof. Ing. arch. 
akad. arch. Ivan Petelen, Ph.D. (Slo-
venská technická univerzita v Bratislavě), 
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc. (Fakulta 
architektury VUT v Brně), doc. akad. 
soch. Ferdinand Chrenka (Vysoká ško-
la výtvarných umění v Bratislavě), doc. 
akad. soch. René Baďura (Technická 
univerzita ve Zvolenu), Ing. arch. Martin 
Kovařík, Ph.D. (Mendelova univerzi-
ta v Brně) a Mgr. Jaroslav Tomaščík 
(Technická univerzita v Košicích). 
Jury – zástupci organizací: MgA. Jan 
Juza (TON a.s.), Ing. Viktor Sinajský (ATAK 
design), MVDr. Ing. Václav Trojan (Centrum 
transferu technologií), Ing. Lukáš Fictum 
(Kyzlink architects), Ing. Karel Blažek, 
Ph.D. (Národní centrum nábytkářského 
designu), Ing. Lucie Haraslínová, Ph.D. 
(Klastr českých nábytkářů)
Kategorie: Design nábytku – závěreč-
ná práce, Design nábytku – klauzurní 
práce, Design interiéru – závěrečná 
práce, Design interiéru – klauzurní prá-
ce, Design nábytku a interiéru – kate-
gorie středních škol 

Kategorie Design nábytku 
– závěrečné práce

Hlavní cena: Relaxační křesílko, d. Da-
vid Pacák, Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem 

Ocenění: Stojan na kola ALBERO, 
d. Klára Fajkusová, Mendelova uni-
verzita v Brně, Stolní svítidlo LINEAR, 
d. Romana Vacková, Mendelova uni-
verzita v Brně
Speciální ocenění družstva „Klastr 
českých nábytkářů”: Gaily – Detský 
pracovný priestor, d. Veronika Kupcová, 
Technická univerzita v Košicích 
Speciální ocenění organizace „Cen-
trum transferu technologií”: I TABLE, 
d. Elizaveta Šeda, Mendelova Univerzita 
v Brně

Kategorie Design nábytku 
– klauzurní práce

Ocenění: Svítidlo MOON, d. Jan Černý, 
Mendelova univerzita v Brně, Barová židle 
LEGAL, d. Michaela Lepková a Michaela 
Kovářová, Mendelova univerzita v Brně, 
Light box, d. Josef Řehák, Mendelova 
univerzita v Brně, Židle RON, d. Veronika 
Prokopová, Magdaléna Dembinná, Al-
žběta Michnová, Mendelova univerzita 
v Brně 
Speciální ocenění organizace „Ná-
rodní centrum nábytkářského de-
signu”: Artemide Galassia, d. Peter 
Kuliffay, Vysoká škola výtvarných umění 
v Bratislavě 
Speciální ocenění firmy „Kyzlink ar-
chitects”: Židle, d. Barbora Hrončeková, 
Vysoké učení technické v Brně 

Kategorie Design interiéru 
– závěrečné práce 

Hlavní cena: Rekonštrukcia priemy-
selného objektu pre vzdelávacie účely, 
d. Petra Jašicová, Technická univerzita 
ve Zvolenu 
Ocenění: Obchodný dom Baťa, Košice 
– interiér, d. Lucia Méderová, Slovenská 
technická univerzita v Bratislavě 

Kategorie Design interiéru 
– klauzurní práce 

Hlavní cena: Showroom Nowy Styl 
group, d. Aneta Pilušová, Slovenská 
technická univerzita v Bratislavě 
Ocenění: Apartment Residence, d. Na-
tália Vajdečková, Slovenská technická 
univerzita v Bratislavě, Minimální bydle-
ní, d. Filip Novák, Mendelova Univerzita 
v Brně, Květinářství na Jakubském ná-
městí, d. Jakub Kraus, Josef Rozehnal, 
Mendelova Univerzita v Brně 
Speciální ocenění firmy „ATAK de-
sign”: Minimální bydlení, d. Filip Novák, 
Mendelova Univerzita v Brně 

Kategorie Design nábytku 
a interiéru – střední školy

Hlavní cena: Variabilní sada váz a svíti-
del, d. Kristýna Coufalová, Střední škola 
umění a designu a Vyšší odborná škola 
Brno 
Ocenění: Dětská kolébka Unibe, d. Si-
mona Lašáková, Střední škola umění 
a designu a Vyšší odborná škola Brno, 
Židle, d. Klára Múčková, Střední škola 
umění a designu a Vyšší odborná škola 
Brno
Speciální ocenění firmy „TON a.s.”: 
Dětská kolébka Unibe, d. Simona La-
šáková, Střední škola umění a designu 
a Vyšší odborná škola Brno

Další obrázky oceněných prací 
najdete v pdf verzi tohoto 

článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci ŠKOLY

Relaxační křesílko, d. David Pacák, hlavní 
cena

Variabilní sada váz a svítidel, d. Kristýna Coufalová, hlavní cena
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Dvoudenní soutěž, určená žákům třetích 
ročníků středních odborných škol se za-
měřením na učební obory 33-56-H/01 
– Truhlář a 33-56-E/01 – Truhlářská 
a čalounická výroba, se již tradičně usku-
tečnila z iniciativy a.s. Výstaviště České 
Budějovice ve spolupráci ze SOŠ a SOU 
Písek a SOU Lišov. Je pořádána s cílem 
vytvářet prostor pro výměnu zkušeností 
mezi středními školami a porovnání od-
borných znalostí a praktických doved-
ností žáků a zejména pak kvůli zviditelně-
ní řemeslných oborů v očích veřejnosti 
ve snaze probudit u žáků 9. tříd základ-
ních škol respektive jejich rodičů větší 
zájem o truhlářské profese.

Je třeba se prezentovat 
i mimo region

V letošním roce se tuto příležitost roz-
hodlo stejně jako loni využít celkem 12 

odborných škol nejen z regionu jižních 
Čech a přilehlých krajů, ale i z krajů 
Libereckého a Zlínského. Původně byla 
na soupisce ještě třináctá SŠ gastronomie 
a služeb z Nové Paky, která do kategorie 
jednotlivců nominovala smíšenou dvojici 
– budoucí truhlářku a truhláře. Nicméně 
pro jejich onemocnění těsně před soutěží 
nakonec na „startovní čáru“ nedorazila, 
neboť neměla takříkajíc z čeho sestavit 
náhradní tým, což je v posledních něko-
lika letech vleklým problémem u většiny 
zúčastňujících se odborných škol. Tuto 
nepříjemnou skutečnost nám mezi jinými 
potvrdil např. Otto Šimčík, vrchní mistr 
na SŠ nábytkářské a obchodní Bystřice 
pod Hostýnem, která při loňském roč-
níku na rozdíl od předchozích obsadila 
pouze kategorii družstev – „E“ (určenou 
pro žáky oboru Truhlářská a čalounická 
výroba), zatímco kategorii jednotlivců – 
„H“, vyhlášenou pro obor „Truhlář“ a mezi 
soutěžícími školami takříkajíc prestižněj-
ší, byla nucena vypustit. Letos se jí podle 
O. Šimčíka naštěstí podařilo nemocem 
vyhnout a do dění soutěže tak zasáhla 
v tradičně plné sestavě. To znamená ne-
jen s oběma zastoupenými kategoriemi, 

ale jako obvykle i s výstavní expozicí pre-
zentující také ostatní vyučované obory. 
A to s cílem být v povědomí nejen svého 
zřizovatele a dalších příslušných orgánů 
školství, ale i veřejnosti, neboť ne každý 
žák či rodič při výběru školy preferuje 
vzdálenost od místa bydliště. 
„Naštěstí se dnes najdou i tací, kdo při 
výběru vyhlédnutého oboru nehledí na 
čas ani peníze. Před dvěma lety mě zde 
v souvislosti s možným studiem na naší 
škole oslovili otec se synem z Benešova 
u Prahy, kteří na moji poznámku ve smys-
lu ‚vždyť pro vás je to daleko‘ odpověděli 
– ‚my se k vám přijedeme podívat a uvi-
díme.‘ Poté skutečně přijeli, škola se 
jim zamlouvala a dnes je tento žák ve 
druhém ročníku a patří mezi nejlepší,“ 
doplnil vrchní mistr s tím, že žáci přijíž-
dějící z větší dálky mají obecně o školu 
větší zájem a chtějí se něco naučit.

Ne každý z kontejnerů 
se dočkal svého využití

Stejnou strategii jako bystřická škola 
zvolilo letos také spolupořádající SOU 
Lišov, které rovněž obsadilo obě kate-

Truhlář roku 2016: 
žáci se špatně orientují ve výkresech 
a nemají praktické návyky

V rámci doprovodného programu prvních dvou dnů výstavy Vzdělání a řemeslo, která proběhla 23.–25. 
listopadu na výstavišti v Českých Budějovicích, se uskutečnil v pořadí 8. ročník celostátní soutěže „Truhlář 
roku 2016“. Vytouženého titulu, za kterým jeho svěřenci pravidelně do Jihočeského kraje cestují až ze 
severu republiky, se po loňském druhém místě dočkalo SOU nábytkářské a SOŠ s.r.o. Liberec, nicméně 
řemeslně nejvyrovnanější dvojice žáků přijela ze sousední Vysočiny, konktrétně ze SPŠ a SOU Pelhřimov.

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

Soutěžící letos zhotovovali mobilní kontejnery na hračky ze smrkové spárovky
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gorie, přičemž v kategorii „E“ se s je-
jich čtyřmi žáky utkalo ještě dvoučlenné 
družstvo ze SŠ řemeslné a ZŠ Soběslav. 
V kategorii „H“ letos startovalo 22 žáků 
(z kromě již zmíněných škol ještě ze SPŠ 
a SOU Pelhřimov, SOU nábytkářského 
a SOŠ s.r.o. Liberec, SOU stavebního 
Plzeň, SPŠ Tachov, SPŠ strojní a sta-
vební Tábor, SOŠ zdravotnické a SOU 
Český Krumlov, SOŠ a SOU Písek, SŠ 
Trhové Sviny a Masarykovy střední školy 
Letovice), kteří se stejně jako soutěžící 
v kategorii „E“ nejprve věnovali den a půl 
trvající praktické části soutěže. Jejich 
úkolem bylo zhotovit 300 mm vysoký 
mobilní kontejner na hračky o půdorysu 
400 x 450 mm opatřený čtyřmi otočný-
mi kolečky, z nichž dvě byla s brzdou. 
Materiálem byla 22 mm silná spárovka 
a jednotlivé dílce byly spojovány na kolí-
ky o průměru 10 mm a polokryté ozuby 
s výjimkou kategorie „E“, kde měli žáci 
zadány pouze kolíkové spoje. „Pro kon-
tejnery v kategorii ‚H‘ bylo přední čelo 
zadáno ze tří 80 mm širokých vlysů ulo-
žených s odstupem 20 mm od sebe, 
zatímco zadní čelo je plné a s boky 
spojené již zmíněnými ozuby. Soutěžící 
v kategorií ‚E‘ měli za úkol zhotovit obě 
čela z vlysů a k bokům je upevnit kolíky 
za použití elektrické vrtačky a ručního 
kolíkovacího přípravku,“ upřesňuje autor 
zadání Josef Benda, vedoucí učitel pro 
odborný výcvik ze SOU Lišov a dodává, 
že právě spoje byly pro zhruba třetinu 
soutěžících takříkajíc hlavním kame-
nem úrazu. A to nejen z hlediska jejich 
řemeslného provedení, ale i ukazujíc na 
to, že mnozí žáci nejsou zvyklí pracovat 
s technickou dokumentací nebo nemají 
základní praktické návyky. 
„Mě např. včera hodně překvapilo, kolik 
žáků dokázalo zaměnit dílce s ozubem 
za dílec s rybinou. Dnes jsem se zase při 
montáži pozastavoval nad tím, jak něk-
teří v případě kolíkových spojů narazili 
nejprve kolíky do plochy a bez toho, aby 

si změřili hloubku otvorů ve vlysech a pří-
padně kolíky zkrátili, sráželi dílce dohro-
mady, načež se jednomu z nich podařilo 
bok kontejneru rozštípnout na dvě čás-
ti,“ přidává se Ing. Zdeněk Kalinovský 
z druhé pořádající SOŠ a SOU Písek 
s dovětkem, že celkovým pořadím ten-
tokrát řádně „zamíchala“ i teoretická část 
soutěže, v níž žáci formou testu odpoví-
dali na 30 otázek (sestavených z učiva 
I. a II. ročníku) a kdy v kategorii jednot-
livců dosáhli v průměru 21 (v rozmezí 16 
až 29) správných odpovědí.

Nejvyrovnanější výkon 
předvedli Pelhřimovští

Vítězem kategorie „H“ s celkovým poč-
tem 78 bodů (z možných 90 bodů) se stal 
Jan Willer ze SOU nábytkářského a SOŠ 
s.r.o. Liberec. Se stejným celkovým poč-
tem bodů, ale s hůře hodnocenou prak-
tickou částí, se na druhé příčce umístil 
Jakub Šíp ze SPŠ a SOU Pelhřimov. Třetí 
místo se ziskem 76 bodů letos vybojo-
vali dva žáci Dominik Hudrment ze SOŠ 
a SOU Písek a Tomáš Lex ze SOU Lišov. 
Stříbrný Jakub Šíp a jeho spolužák na 
čtvrté pozici Jan Mimra navíc vybojovali 
(celkovým součtem 151 bodů) pro SPŠ 
a SOU Pelhřimov prvenství v závěreč-

ném hodnocení zúčastněných škol před 
v pořadí druhou SOŠ a SOU Písek a třetí 
SŠ nábytkářskou a obchodní Bystřice 
pod Hostýnem.
Ve druhé soutěžní kategorii „E“ si po-
hár pro vítěze odvezli (za 87 získaných 
bodů) Václav Tátovský a Jakub Nováček 
ze SOU Lišov. Druhou příčku (74 bodů) 
obsadili Tomáš Mitáš a Jan Andrys ze 
SŠ nábytkářské a obchodní Bystřice pod 
Hostýnem a na třetím místě (71 bodů) 
skončili Jiří Parkan a Michal Šavrda ze 
SŠ řemeslné a ZŠ Soběslav.
Při slavnostním vyhlášení výsledků ví-
tězové v obou kategoriích obdrželi od 
patrona soutěže „zlaté“ poháry a spolu 
se soutěžícími na druhém a třetím místě 
věcné ceny od sponzorů. Vítězové a sou-
těžící na druhém a třetím místě v kate-
gorii „H“ získali kromě toho od hlavního 
mediálního partnera soutěže dárkové 
poukazy na roční předplatné časopisu 
Dřevařský magazín. Po skončení výsta-
vy byly všechny kontejnery převezeny do 
dílen SOU Lišov, kde dostaly mimo nut-
ných dodělávek i konečnou povrchovou 
úpravu transparentním vodou ředitelným 
lakem s atestem pro výrobky určené dě-
tem. Poté je patron soutěže již tradičně 
rozdělil mezi dětské domovy v Boršově 
nad Vltavou a Plané nad Lužnicí.

Čtveřice nejlepších žáků v kategorii „H“ zleva Jan Willer, Jakub Šíp, Dominik Hudrment 
a Tomáš Lex

Nejvyrovnanější výkon předvedli žáci vítězné SPŠ a SOU 
Pelhřimov Jakub Šíp s Janem Mimrou

Vítězové kategorie družstev Václav Tátovský a Jakub Nováček 
ze SOU Lišov
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Vídeňská moderna 
v Leopoldově muzeu

Prof. Dr. Rudolf Leopold (1925–2010) ještě jako student medicíny jednoho dne navštívil vídeňské 
Uměleckohistorické muzeum založené císařem Františkem Josefem. Doslova propadl kouzlu tam-
ních pokladů a rozhodl se vystudovat dějiny umění. Odtud byl už jen krůček ke splnění velkého snu 
založit si vlastní sbírku uměleckých předmětů. Díla starých mistrů byla nad jeho finanční možnosti, 
a tak svoji pozornost moudře obrátil tam, kam ještě jeho peněženka dosáhla. Přelom 19. a 20. století 
nesoucí se v duchu neopakovatelné půvabné vídeňské secese toto město doslova vystřelil na špičku 
evropské bytové kultury. Dr. Leopold zpočátku snad ani netušil, jak prozíravé rozhodnutí učinil.

Šťastná náhoda mu ještě přihrála oso-
bu malíře Egona Schieleho. Největší 
rakouský představitel expresionismu 
právě v té době jako téměř zapomenu-

tý umělec zemřel. Vnímavý Leopold si 
uvědomil velikost Schieleho nedoce-
něného díla a pustil se jako ohař po 
stopě. Vytrvalé až zarputilé shánění 
Schielových obrazů trvalo celou polo-
vinu století a vášnivý sběratel za některé 
zaplatil i astronomickou částku. Pak už 
se mohl postarat o představení tohoto 
dosud nedoceněného genia celému 
světu. Nemenší pozornost věnoval 
i dalšímu velikánovi z oblasti výtvarné-
ho umění přelomu století – Gustavu 
Klimtovi. Odtud už byl jen malý skok 
k nábytkové tvorbě vídeňské secese 
reprezentované osobnostmi Josefa 
Hoffmanna a Kolomana Mosera, 

kteří byli spojeni s famózní institucí 
Vídeňských uměleckých dílen – Wiener 
Werkstätte. 
Dr. Leopold měl velkou oporu i ve své 
ženě Elisabetě. V roce 2001 už jejich 
sbírka téměř nevyčíslitelné hodnoty ob-
sahovala 5200 objektů zacílených na 
nejslavnější a nejsledovanější období 
vídeňské historie umění. Taková kumu-
lace uměleckých objektů už vyžadovala 
speciální umístění. Našly se finance pro 
vybudování muzea vybaveného moder-
ními výstavními technologiemi s provo-
zem zajišťujícím náročnou údržbu expo-
nátů, fotodokumentaci, výzkum a další 
nutné činnosti. Bílá krychle uprostřed 
historických objektů císařských dvor-
ních stájí se stala vyhledávaným muze-
em, které jeho zakladatel Dr. Leopold 
řídil až do své smrti ve věku 85 let. 

Josef Hoffmann, Sitzmaschine: křeslo 
s nastavitelným sklonem opěráku, model 
670. Buk mořený na mahagon, bočnice, 
sedák a opěradlo překližka, kovové tyče 
a šrouby. Sklon sedáku určovala výška 
kovové tyče zakončena Hoffmannovými 
oblíbenými kuličkami vložena do kon-
strukce opěráku. Výroba: Werkstätte 
Jakob+Josef Kohn, 1906

Otakar Wagner: Křeslo úředníka ze sou-
boru nábytku pro Poštovní spořitelnu ve 
Vídni. Mořený buk, perforovaná překliž-
ka sedáku i opěráku, hliníková manžeta 
nohou. Výroba: Gebrüder Thonet, 1906 Josef Maria Olbrich: Dřevěná židle

Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně
Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka
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Vybudování muzea je rakouskou veřej-
ností vnímáno jako jeden z největších 
kulturně-politických činů. U příležitosti 
poslední oslavy narozenin Dr. Leopolda 
kdosi pronesl tuto vizionářskou větu: 
„Kdo bude chtít v budoucnu získat in-
formace o Rakousku 20. století, tomu 
postačí navštívit Leopoldovo muzeum“.

Vídeňská secese

Vídeňská secese je inspirována tvorbou 
skotského architekta Mackintosche 
z Glasgowa, který vychází z japonské by-
tové kultury. Japonsko se totiž ve druhé 
polovině 19. století vymanilo z izolace 
a hrdě svoji kulturu předvedlo celému 
světu. Lehké vzdušné japonské inte-
riéry bez ozdob nemají nic společného 
s křivkami tvaru sinusoidy a dekorativními 
motivy květin a živočichů evropské sece-
se. Posloužily jako zdroj inspirace všem 
umělcům, kteří viděli problém bytové 
kultury v racionálním řešení funkčních 
požadavků, nikoliv v dekorativnosti.
A tak místo křivek zaujaly přímky jako 
základ střízlivých a strohých tvarů, geo-
metrické obrazce vytěsnily veškeré ná-
znaky motivů rostlinné a živočišné říše 
a střídmost dekoru umocnily rafinované 
kombinace materiálů a barev. Velké ob-
libě se těšila kombinace bílé s černou, 
fialová i světle olivová s rafinovanými 
detaily ornamentů s perletí a po vzoru 
Japonska se uplatnily lesklé lakované 
plochy. Geometrie se projevila nejen 
v konstrukci dřevěného nábytku a byto-
vých doplňků, ale také na potahových 
materiálech. Jako geometrický útvar si 
svoje místo vydobyla i koule.
Nejen proto je návštěva muzea strhují-
cím zážitkem pro všechny milovníky dob-
rého designu a řemesla, ale i funkčnosti 
a rafinované jednoduchosti. Vídeňská 
secese je nám velmi blízká také kvůli 
teritoriální vazbě. Dříve se totiž říkalo, 
že je Brno předměstím Vídně a umě-
nímilovní Vídeňáci mohli jezdit do Brna 
na představení prvního divadla osvětle-
ného panem Edisonem. Blízký je nám 
i Josef Hoffmann jako rodák z Brtnice 
u Jihlavy, nebo Adolf Loos, který pochá-
zí z Brna.
Silné období přelomu století v sobě 
skrývá i kus tajemna. Je to období, kdy 
se nově formovala mapa Evropy a kdy 
velké technické vynálezy slibovaly růžo-
vou budoucnost pro všechno lidstvo. 
Leopoldovo muzeum nabízí to nejlepší 
z tehdejší bytové kultury a umění, ať už to 
je největší sbírka díla Egona Schieleho, 
hlavní díla Gustava Klimta a množství 
maleb, pláten a dalších uměleckých 

objektů. Z toho všeho však jednoznač-
ně vyčnívají díla osobností spojených 
s aktivitou Wiener Werkstätte. Jsou 
to především jejich zakladatelé Josef 
Hoffmann, Koloman Moser, ale i jejich 
kritik Adolf Loos nebo další představitel 
secese Josef Maria Olbrich. Nemůže 
tu chybět ani velký předchůdce a učitel 
těchto osobností – Otto Wagner.

I když je nábytková tvorba těchto uměl-
ců pevně zakotvena v dějinách nábytku 
a designu, přináší konfrontace s jejich 
méně známými realizacemi další úhel 
pohledu na přelom 19. a 20. století, kte-
ré v kontextu dneška vnímáme s velkou 
dávkou nostalgie. A o to se kdysi po-
staral i mladý student medicíny Rudolf 
Leopold.

Zdroj: textové materiály Leopoldova muzea

Josef Maria Olbrich: Vitrína jako součást 
tzv. darmstadtského pokoje, který autor 
navrhl jako Gesamtkunstwerk včetně do-
končení stěn. Mořený a patinovaný javor, 
sklo, mosaz. Interiér byl předveden na 
světové výstavě v roce 1900 v Paříži

Josef Hoffmann: Černobílá vitrína s ob-
jekty z produkce Wiener Werkstätte. 
Dřevo, sklo. 1906

Adolf Loos: Vitrína s produkty dílen Wiener 
Werkstätte. Mahagon, mosaz, broušené 
sklo. 1906

Koloman Moser: Intarzovaná skříň z ložni-
ce manželů Eisler von Terramare. Africký 
kaštan, zebrano, perleť, hrušeň. 1903
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pracovní kalendář 

Rok 2017 má v ČR 250 pracovních 
dnů, což je 68,5 % ze všech 365 
kalendářních dní. Při osmihodinové 
pracovní době odpracujeme 2000 
hodin a spolu s 10 placenými svátky 
(z celkového počtu 13 svátků) budeme 
mít 2080 placených hodin. Po odeč-
tení dovolené (4 týdny) odpracujeme 
každý měsíc průměrně 19,17 dne, to 
je 153,33 hodin. Nejvíce pracovních 
dnů (23) má březen a srpen, nejméně 
(18) duben. 
Prodloužené víkendy: 
14. – 17. dubna (4 dny)
29. dubna – 1. května (3 dny)
6. – 8. května (3 dny)
17. – 19. listopadu (3 dny)
23. – 26. prosince (4 dny)
30. prosince 2017 – 1. ledna 2018 
(3 dny)
Pátek 13. bude v lednu a v říjnu
Přechod na letní čas: 25./26.3.
Návrat k SEČ: 28./29.10.
Prázdniny:

 Vánoční: 23.12.2016 – 3.1.2017
 Pololetní: 3.2.2017
 Jarní (podle sídla školy v rámci 
okresů): 6.2. – 19.3.2017

 Velikonoční: 13. – 17.4.2017
 Hlavní: 1.7. – 3.9.2017

 Podzimní: 26. – 29.10.2017
 Vánoční: 23.12.2017 – 2.1.2018

Český pracovní kalendář 2017 Dnů Hodin Pl. svátky Svátky

Leden 22 176 –
1. (neděle) Den obnovy samostatného 

českého státu, Nový rok

Únor 20 160 – –

Březen 23 184 – –

1. čtvrtletí má 65 pracovních dnů a 520 pracovních hodin

Duben 18 144 2 14. (pátek) Velký pátek, 17. (pondělí) Velikonoční pondělí

Květen 21 168 2 1. (pondělí) Svátek práce, 8. (pondělí) Den vítězství

Červen 22 176 – –

2. čtvrtletí má 61 pracovních dnů a 488 pracovních hodin

1. pololetí má 126 pracovních dnů a 1008 pracovních hodin

Červenec 19 152 2
5. (středa) Cyril a Metoděj, 

6. (čtvrtek) Den upálení mistra Jana Husa

Srpen 23 184 – –

Září 20 160 1 28. (čtvrtek) Den české státnosti

3. čtvrtletí má 62 pracovních dnů a 496 pracovních hodin

Říjen 22 176 –
28. (sobota) Den vzniku samostatného 

československého státu

Listopad 21 168 1 17. (pátek) Den boje za svobodu a demokracii

Prosinec 19 152 2 24., 25., 26. (neděle–úterý) Vánoce

4. čtvrtletí má 62 pracovních dnů a 496 pracovních hodin

2. pololetí má 124 pracovních dnů a 992 pracovních hodin

Rok 2017 má 365 dní. Pracovať bude-
me 247 dní. Znamená to, že budeme 
pracovať 67,67 % z celého kalendár-
neho roku. Pre porovnanie: vlani sme 
v priestupnom roku pracovali 250 dní 
(68,9 %). Najväčšiu pracovnú záťaž bu-
deme mať v 1. štvrťroku – až 64 pra-
covných dní, v ostatných štvrťrokoch to 
bude po 61 pracovných dní. Podľa me-
siacov budeme najmenej pracovať 18 
dní (apríl), 19 dní (september, decem-
ber), 20 dní (február, júl, november), 21 
dní (január, máj), 22 dní (jún, august, 
október), najviac 23 dní (marec).
Prázdniny v školskom roku 2016/17:

 vianočné prázdniny: od 23. decem-
bra 2016 do 5. januára 2017

 polročné prázdniny: 3. februára 2017
 jarné prázdniny: 20. – 24. februára 
(Bratislavský, Trnavský, Nitriansky 
kraj), 27. februára – 3. marca (Ban-
skobystrický, Žilinský, Trenčiansky 
kraj), 6. – 10. marca (Košický, Pre-
šovský kraj) 

 veľkonočné prázdniny: od 13. do 
18. apríla 2017.

Školský rok oficiálne skončí v piatok 
30. júna a nový školský rok 2017/18 

začne až v pondelok 3. septembra 
2017.

Dní Hodín Platené sviatky

Január 21 168 1. (nedeľa) Nový rok, Deň vzniku SR, 6. (piatok) Zjavenie Pána/Traja králi

Február 20 160 –

Marec 23 184 –

1. štvrťrok má 64 pracovných dní a 512 pracovných hodín

Apríl 18 144 14. Veľký piatok, 17. Veľkonočný pondelok

Máj 21 168 1. (pondelok) Sviatok práce, 8. (pondelok) Deň víťazstva nad fašizmom

Jún 22 176 –

2. štvrťrok má 61 pracovných dní a 488 pracovných hodín

1. polrok má 125 pracovných dní a 1000 pracovných hodín

Júl 20 160 5. (streda) Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

August 22 176 29. (utorok) Výročie SNP

September 19 152 1. (piatok) Deň ústavy SR, 15. (piatok) Sedembolestná Panna Mária

3. štvrťrok má 61 pracovných dní a 488 pracovných hodín

Október 22 176 –

November  20 160 1. (streda) Sviatok všetkých svätých, 
17. (piatok) Deň boja za slobodu a demokraciu

December 19 152 24., 25., 26. (nedeľa – utorok) Vianočné sviatky

4. štvrťrok má 61 pracovných dní a 488 pracovných hodín

2. polrok má 122 pracovných dní a 976 pracovných hodín

Pracovný kalendár 2017 v SR
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legislativa v čr

Placené zákaznické linky

Někteří podnikatelé používají pro komuni-
kaci se zákazníkem zvláštní „zákaznickou 
linku“ z řady tzv. barevných linek. Jde ze-
jména o zelenou linku, začínající trojčíslím 
800, nebo o modré či bílé linky začínající 
dvojčíslím 81, 83, 84 nebo 85. Zatímco 
hovory na zelenou linku platí vždy volaná 
strana a volací má hovor zdarma, modré 
a bílé linky jsou pro volajícího zpoplat-
něné, a to obvykle vyšší částkou, než je 
běžný tarif. Evropské předpisy to pro ko-
munikaci se zákazníkem zakazují a proto 
tuto otázku řeší i ZOS v novém paragrafu 
3a, který říká: Prodávající, který v souvis-
losti s uzavřenou smlouvou používá pro 
komunikaci se spotřebitelem veřejnou 
komunikační službu, nesmí použít tako-
vou službu, jejíž využití by pro spotřebitele 
znamenalo účtování vyšších cen, než je 
běžná cena hovoru.
V takových případech, což se týká nejen 
uzavírání smluv a dotazů s nimi souvisejí-
cími, ale i reklamací apod., musí být pro 
komunikaci se zákazníkem použita buď 
bezplatná linka 800 nebo běžná pevná 
či mobilní linka se standardním tarifem.

Nekalé obchodní praktiky

Pro větší srozumitelnost, co jsou podle 
ZOS nekalé praktiky, je třeba nejprve 
vysvětlit základní pojmy:

 Obchodní praktika – chování pro-
dávajícího, spočívající v konání, opo-
menutí, prohlášení, obchodní sdělení 

včetně reklamy, propagace výrobku/
služby

 Odborná péče – úroveň dovedností, 
kterou lze od podnikatele rozumně 
očekávat, která odpovídá poctivým 
obchodním praktikám a dobré víře

 Nabídka ke koupi – obchodní sděle-
ní uvádí informace o výrobku nebo 
službě a cenu a umožňuje tak spo-
třebiteli uskutečnit koupi

 Rozhodnutí ohledně koupě – roz-
hodnutí spotřebitele o tom, zda, jak 
a za jakých podmínek výrobek nebo 
službu koupí, zda za ně zaplatí na-
jednou nebo částečně, zda si je po-
nechá nebo neponechá nebo zda ve 
vztahu k nim uplatní právo vyplývající 
ze smlouvy, ať již se spotřebitel roz-
hodne jednat nebo zdržet se jednání

 Podstatné narušení ekonomické-
ho chování spotřebitele – použití 
obchodní praktiky, která významně 
zhoršuje schopnost spotřebitele uči-
nit informované rozhodnutí, což vede 
k tomu, že učiní rozhodnutí ohledně 
koupě, které by jinak neučinil

 Nepatřičné ovlivňování – využívání 
silnější pozice prodávajícího vůči spo-
třebiteli způsobem, který významně 
omezuje jeho schopnost učinit infor-
mované rozhodnutí, a to i bez použití 
fyzické síly nebo hrozby jejího použití

Dále je třeba zmínit některé základní 
povinnosti prodávajícího:

 Prodávat výrobky ve správné hmot-
nosti, míře nebo množství a umožnit 
spotřebiteli překontrolovat si správ-
nost těchto údajů

 Prodávat výrobky a poskytovat služ-
by v předepsané nebo schválené 
jakosti, pokud je závazně stanovena 
nebo pokud to vyplývá ze zvláštních 

předpisů anebo v jakosti jím uváděné; 
není-li jakost předepsána, schválena 
nebo uváděna, v jakosti obvyklé

 Prodávat výrobky a poskytovat služby 
za ceny sjednané v souladu s cenový-
mi předpisy a ceny při prodeji výrobků 
nebo poskytování služeb správně úč-
tovat

Nekalá praktika
 Obchodní praktika je nekalá, je-li 
v rozporu s požadavky odborné péče 
a podstatně narušuje nebo je způsobi-
lá podstatně narušit ekonomické cho-
vání spotřebitele, kterému je určena, 
nebo který je jejímu působení vysta-
ven, ve vztahu k výrobku nebo službě

 Rozumí se jí zejména klamavé konání 
podle § 5 nebo klamavé opomenu-
tí podle § 5a a agresivní obchod-
ní praktika podle § 5b. Obchodní 
praktiky, které se považují za nekalé 
za všech okolností, jsou uvedeny v pří-
loze č. 1 a 2 ZOS.

 Užívání nekalé obchodní praktiky před 
rozhodnutím ohledně koupě, v průbě-
hu rozhodování a po učinění rozhod-
nutí se zakazuje

Klamavé konání
 Obchodní praktika, která obsahuje 
věcně nesprávnou informaci a je tedy 
nepravdivá, což vede nebo může vést 
spotřebitele k rozhodnutí ohledně kou-
pě, které by jinak neučinil

 Obchodní praktika obsahující prav-
divou informaci, jestliže vede nebo 
může vést spotřebitele k rozhodnutí 
ohledně koupě, které by jinak neuči-
nil, pokud jakýmkoli způsobem uvádí 
nebo je schopna uvést spotřebitele 
v omyl ohledně:

Povinnosti podnikatelů podle 
Novely zákona o ochraně spotřebitele

Novela zákona o ochraně spotřebitele č. 378/2015 Sb. (ZOS), platná od února letošního roku, při-
nesla řadu novinek v oblasti ochrany spotřebitele a z toho vyplývajících povinností pro podnikatele 
z řad výrobců či prodejců. Mnozí podnikatelé však tyto novinky dosud nezaregistrovali resp. na ně 
nezareagovali, za což jim ze strany příslušných orgánů hrozí sankce ve výši až 1 000 000 Kč. Proto 
jsme ještě do posledního letošního vydání DM připravili přehled těch nejdůležitějších novinek, které 
se podnikatelů přímo dotýkají.

Auto: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
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– existence a podstaty výrobku/služby
– hlavních znaků výrobku nebo služby, 

jako jsou údaje o jejich dostupnos-
ti, výhodách, rizicích, provedení, 
složení, příslušenství, poprodej-
ním servisu a vyřizování reklamací 
a stížností, výrobním postupu a datu 
výroby nebo dodání, způsobu do-
dání, způsobilosti k účelu použití, 
možnosti použití, množství, specifi-
kaci, zeměpisném nebo obchodním 
původu, očekávaných výsledcích je-
jich použití nebo výsledcích a prove-
dených zkouškách nebo kontrolách

– rozsahu závazku prodávajícího, mo-
tivu pro obchodní praktiku a podsta-
ty prodejního postupu, prohlášení 
nebo symbolu týkajících se přímé-
ho nebo nepřímého sponzorování 
nebo schválení prodávajícího nebo 
výrobku nebo služby

– ceny nebo způsobu výpočtu ceny 
anebo existence konkrétní cenové 
výhody

– nutnosti servisu, náhradního dílu, 
výměny nebo opravy

– podstaty, charakteristických rysů 
a práv prodávajícího nebo jeho zá-
stupce, například jeho identifikace 
a majetku, způsobilosti, postavení, 
schválení, přidružení nebo vztahů, 
práv průmyslového, obchodního 
nebo duševního vlastnictví nebo jeho 
ocenění a vyznamenání

– práv spotřebitele, včetně práva na 
náhradní dodání nebo vrácení kup-
ní ceny vyplývajících z práv z vad-
ného plnění nebo rizika, kterému 
může být vystaven

Klamavé opomenutí
Obchodní praktika se považuje za kla-
mavou, pokud:

 ve svých věcných souvislostech 
a s přihlédnutím ke všem jejím rysům, 
okolnostem a omezením sdělovacího 
prostředku opomene uvést podstatné 
informace, které v dané souvislosti 
spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí 
ohledně koupě, čímž způsobí nebo 
může způsobit, že spotřebitel učiní 
rozhodnutí ohledně této koupě, které 
by jinak neučinil

 prodávající podstatné informace zatají 
nebo poskytne nejasným, nesrozumi-
telným nebo nejednoznačným způso-
bem nebo v nevhodný čas

Za podstatné informace se v případě 
nabídky ke koupi považují:

 hlavní znaky výrobku nebo služby v roz-
sahu odpovídajícím danému sdělova-
címu prostředku, jakož i výrobku nebo 
službě

 adresa a totožnost prodávajícího nebo 
osoby, která jedná jeho jménem nebo 
na jeho účet

 cena včetně daní, poplatků a jiných 
obdobných peněžitých plnění, nebo 
pokud z povahy výrobku nebo služby 
vyplývá, že cenu nelze rozumně sta-
novit předem, způsob jejího výpočtu, 
a případně i veškeré další platby za do-
pravu nebo dodání, nebo pokud tyto 
platby nelze rozumně stanovit předem, 
skutečnost, že k ceně mohou být úč-
továny takové další platby

 ujednání o platebních podmínkách, 
dodání, plnění a vyřizování reklama-
cí a stížností, pokud se odchylují od 
požadavků odborné péče

 právo na odstoupení od smlouvy nebo 
ukončení závazku, pokud tato práva 
existují, a podmínky jejich uplatnění

Agresivní obchodní praktika
 Obchodní praktika se považuje za agre-
sivní, pokud ve svých věcných souvis-
lostech a s přihlédnutím ke všem jejím 
rysům a okolnostem výrazně zhoršuje 
nebo může výrazně zhoršit svobodu 
volby nebo chování spotřebitele ve 
vztahu k výrobku nebo službě, a to 
obtěžováním, donucováním včetně 
použití fyzické síly nebo nepatřičným 
ovlivňováním, čímž způsobí nebo může 
způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí 
ohledně koupě, které by jinak neučinil

 Při posuzování, zda je obchodní prak-
tika agresivní, se přihlíží
– k načasování, místu, povaze nebo 

době trvání obchodní praktiky
– ke způsobu jednání, jeho výhruž-

nosti nebo urážlivosti
– k vědomému využití nepříznivé situa-

ce spotřebitele, která vede ke zhor-
šení úsudku spotřebitele, k ovlivnění 
jeho rozhodnutí ve vztahu k výrobku 
nebo službě

– k nepřiměřené mimosmluvní pře-
kážce uložené prodávajícím pro 
uplatnění práv spotřebitele včetně 
uplatnění práv na ukončení smlouvy 
nebo změnu výrobku nebo služby 
nebo změnu prodávajícího

– k výhrůžce právně nepřípustným 
jednáním

Prokazování tvrzení
 Prodávající musí prokázat, že co tvrdí 
v souvislosti s obchodní praktikou, je 
správné

 Nepředloží-li důkazy nebo je dozoro-
vý orgán považuje za nedostatečné, 
považují se skutková tvrzení za ne-
správná a mohou tudíž být nekalá/
klamavá/agresivní.

Mimosoudní řešení sporů

Spotřebitel má právo na mimosoudní 
řešení spotřebitelského sporu z kupní 
smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování 
služeb. Subjektem mimosoudního ře-
šení spotřebitelských sporů ve smyslu 
tohoto zákona je

 v oblasti finančních služeb finanční 
arbitr (www.finarbitr.cz)

 v oblasti elektronických komunikací 
a poštovních služeb Český telekomu-
nikační úřad (www.ctu.cz/ochrana-
-spotrebitele)

 v oblasti elektroenergetiky, plynáren-
ství a teplárenství Energetický regulač-
ní úřad (www.eru.cz/cs/informacni-
-centrum)

 v případech, kdy není dána působ-
nost orgánů uvedených v předcho-
zích bodech, Česká obchodní in-
spekce (www.coi.cz) nebo jiný sub-
jekt pověřený Ministerstvem průmyslu 
a obchodu

 v případech přeshraničních sporů po-
máhá spotřebitelům v přístupu k přís-
lušnému subjektu mimosoudního ře-
šení spotřebitelských sporů Evropské 
spotřebitelské centrum Česká repub-
lika (www.evropskyspotrebitel.cz)

Návrh na zahájení mimosoudního řešení 
sporu může podat pouze spotřebitel (ni-
koli však právnická či fyzická podnikající 
osoba) a stejně tak pouze spotřebitel 
může formou jednostranného prohláše-
ní kdykoliv ukončit svoji účast v řízení. 
Návrh, který se v našem případě podává 
u ČOI, musí obsahovat:

 identifikační údaje stran sporu
 úplné a srozumitelné vylíčení rozhod-
ných skutečností

 označení, čeho se navrhovatel domá-
há

 datum, kdy navrhovatel uplatnil své 
právo, které je předmětem sporu, 
u prodávajícího poprvé

 prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, 
nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla 
uzavřena dohoda stran v rámci mimo-
soudního řešení spotřebitelského 
sporu a ani nebylo zahájeno řízení 
před soudem, rozhodčí řízení nebo 
mimosoudní řešení spotřebitelského 
sporu podle tohoto zákona

 datum a podpis navrhovatele
K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, 
že se navrhovateli nepodařilo spor vy-
řešit s druhou stranou přímo, a další pí-
semnosti dokládající tvrzené skutečnos-
ti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží 
plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na 
základě plné moci.
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Návrh lze podat písemně nebo ústně do 
protokolu anebo elektronicky prostřed-
nictvím on-line formuláře uvedeného na 
internetových stránkách ČOI, podepsa-
ný uznávaným elektronickým podpisem 
nebo zaslaný prostřednictvím datové 
schránky osoby, jež návrh podává.
Návrh může spotřebitel podat max. 
1 rok od okamžiku, kdy poprvé uplat-
nil své právo u prodávajícího.
Prodávající má povinnost poskytovat 
součinnost:

 do 15 dnů od vyrozumění se musí 
vyjádřit k návrhu

 úzce spolupracovat a poskytnout ČOI 
součinnost potřebnou k efektivnímu 
průběhu mimosoudního řešení sporu

Mimosoudní řešení spotřebitelského 
sporu musí být ukončeno do 90 dnů 
od jeho zahájení. U zvlášť složitých 
sporů lze lhůtu prodloužit, a to nejvýše 
o dalších 90 dnů.
Mimosoudní řešení sporu není zpoplat-
něné, ovšem veškeré s tím spojené ná-
klady si strany nesou samy.

Informační povinnost

Novela ZOS ukládá prodávajícímu povin-
nost informovat spotřebitele jasným, 
srozumitelným a snadno dostupným 
způsobem o subjektu mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů, který 
je pro daný typ nabízeného, prodáva-
ného, poskytovaného nebo zprostřed-
kovaného výrobku nebo služby věcně 

příslušný. Informace musí zahrnovat též 
internetovou adresu tohoto subjektu. 
Jestliže prodávající provozuje inter-
netové stránky, uvede tyto informace 
i na těchto internetových stránkách. 
Pokud smlouva uzavřená mezi prodáva-
jícím a spotřebitelem odkazuje na ob-
chodní podmínky, uvede informace 
rovněž v těchto obchodních podmín-
kách.
V případě sporu mezi spotřebitelem 
a prodávajícím, který se nepodařilo 
mezi stranami urovnat přímo, poskytne 
prodávající spotřebiteli informace 
uvedené v předchozím odstavci v lis-
tinné podobě nebo na jiném trvalém 
nosiči dat.

Informační povinnost týkající se mimo-
soudního řešení sporů je zakotvena 
také v §1820 Občanského zákoníku: 
Směřuje-li jednání stran k uzavření 
smlouvy a používá-li při něm podnikatel 
výhradně alespoň jeden komunikač-
ní prostředek, který umožňuje uzavřít 
smlou vu bez současné fyzické přítom-
nosti stran (dále jen „prostředek komu-
nikace na dálku“) nebo směřuje-li takové 
jednání k uzavření smlouvy mimo prostor 
obvyklý pro podnikatelovo podnikání, 
sdělí podnikatel spotřebiteli v dostateč-
ném předstihu před uzavřením smlouvy 
nebo před tím, než spotřebitel učiní zá-
vaznou objednávku také:
j) údaj o existenci, způsobu a podmín-
kách mimosoudního vyřizování stížností 

spotřebitelů včetně údaje, zda se lze 
obrátit se stížností na orgán dohledu 
nebo státního dozoru.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Na závěr připomínáme ještě jednu často 
podceňovanou povinnost vyplývající 
z § 19 ZOS, a sice lhůtu pro vyřízení re-
klamace: Prodávající nebo jím pověřený 
pracovník rozhodne o reklamaci ihned, 
ve složitých případech do tří pracovních 
dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba 
přiměřená podle druhu výrobku či služ-
by potřebná k odbornému posouzení 
vady. Reklamace včetně odstranění 
vady musí být vyřízena bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace, pokud se 
prodávající se spotřebitelem nedohod-
ne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty 
má spotřebitel stejná práva, jako by se 
jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 
To znamená, že spotřebitel může po-
žadovat výměnu věci nebo od kupní 
smlouvy odstoupit (požadovat vrácení 
peněz).
Nevyřízení reklamace v dané lhůtě je zá-
roveň správním deliktem a po marném 
uplynutí stanovené lhůty se spotřebitel 
může obrátit na ČOI. Výsledkem pro 
prodávajícího takřka vždy bývá finanční 
sankce.

Zdroje: Seminář Cechu čalouníků a dekoratérů, 
zákon 378/2015 Sb., zákon 89/2012 Sb.

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.

Konštrukcie krovov rozhodli v súťaži o cenu Strecha roka 2016
Uverejnené: streda, 30. november 2016
Cech strechárov Slovenska každoročne udeľuje 10 cien za konštrukcie a realizácie krovov a kom-
pletné pokrývačské práce realizované členskými firmami cechu. Medzi nomináciami v troch ka-
tegóriách boli strechy rodinných domov, hospodárskej budovy, chaty, obnovy kaštieľa a chrámov.

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

Náladu spotřebitelů v Evropě ovlivňuje nejistota
Uverejnené: utorok, 22. november 2016
Ekonomická a příjmová očekávání a ochota nakupovat se v různých zemích Evropy ve třetím 
čtvrtletí vyvíjely různě. Celkově pokleslo spotřebitelské klima v evropské osmadvacítce od června 
do září 2016 ze 13,1 na 12,3 bodu.

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

V posledních dvou číslech Dřevařského magazínu vyšly články, 
které mě přiměly napsat svůj názor na podnikání ve výrobě nábytku. 
Byly to článek Výrobce má vyrábět a obchodník prodávat a Se 
změnou sortimentu museli změnit i název firmy. Z názvu, že vý-
robce má vyrábět a obchodník prodávat čiší jakási samozřejmost… 
Ono, jak by asi obchodník mohl vyrábět, když má pouze obchod…?

Opravdu je pro nás důležitější obchodník 
než vlastní značka?

Autor: Ing. Tomáš Lukeš
tajemník AČN

Kontakt: acn@czechfurniture.com

Kdo má platit náklady 
na marketing?

Nicméně, lidem v oboru je jasné, že se 
jedná o podtext oznámení, který již ta-
kovou samozřejmostí není. A o to právě 
jde. Hlavní otázka podle mého názoru 
zní: kdo má platit náklady na marketing? 
Pokusím se na to ze svého pohledu od-
povědět. Ale zároveň upozorňuji, že ne 
všechny případy jsou stejné, a tedy nel-
ze rozdávat rady přes kopírák!

Já osobně jsem přesvědčen, že z 90 % 
v našem oboru výroby nábytku by to měl 
být výrobce, kdo platí náklady na mar-
keting produktu, který vyrábí. Pokud 
tomu tak není, vystavuje se výrobce 
značnému riziku, že jednoho dne mu 
obchodník oznámí, že si našel jiného, 
levnějšího, spolehlivějšího, kvalitnější-
ho, čínského, rumunského, tureckého 
a bůh ví jakého dodavatele… V lepším 
případě poděkuje za plodnou spolu-
práci, v horším případě (velmi častém) 
již za odebrané zboží odmítne zaplatit 
a začne uplatňovat reklamace. Možná 
to znáte…? Výrobci nezbude nic jiného, 
než si rychle hledat náhradu. A pokud 
se jedná o jiný podnik než zcela malý, 
o podnik, který je i sériově orientován, 
ocitá se podnikatel v osudovém nebez-
pečí.

Jak se takovému nepříjemnému „ad-
renalinu“, který může trvat i několik 
let vyhnout? Odpověď samozřejmě 
není snadná, protože, kdyby snadná 
byla, podnikal by asi každý! Ale urči-
té kroky dělat lze. Soustředit se na 
kvalitu a výkonnost je samozřejmost. 
Kdo dnes také vyrábí nekvalitně? Ale 
krom těchto atributů je zde takové to 
„podnikatelské koření“, kterému říkáme 
marketing. Pokud podnikatel nevyužívá 
marketing…, ale mluvme česky, pokud 
se o firmě neví, pokud koneční zákaz-
níci neví, kdo jejich kvalitní nábytek vy-
robil, je to velmi špatné pro výrobce. 
O kvalitním výrobci, o jeho kvalitním 
nábytku, a špičkových službách, které 
poskytuje, se prostě musí vědět! Musí 
se vědět, že vyrábí na špičkových tech-
nologiích a jeho zaměstnanci jsou spo-
kojení a hrdí na svého zaměstnavatele. 
A že se tohle všechno musí nějak na 
venek prezentovat je přeci jasné. Akorát 
mám pocit, že na to řada schopných vý-
robců zapomíná a nechává se ukolébat 
sliby obchodníků, jak bude vše dobře 
fungovat… 

Ten, kdo platí marketing, 
je výrobce, nikoliv obchodník

Vezměme si příklad z jiného oboru. 
Obchodník prodává trička za 300 Kč/
ks. Jiný obchodník prodává trička za 
3000 Kč/ks. Proč tomu tak je? (Jistě, 
ta dražší jsou kvalitnější, jsou prodává-
na v luxusnějším prostředí, dostanete 
je zabalená v hezké tašce atd.) Hlavní 
rozdíl je ovšem v marketingu. V tom, 

že na dražších tričkách je vyšito logo 
výrobce. Ale ne logo ledajaké. Logo, za 
kterým se skrývá příběh, tradice, spo-
kojenost dlouhé řádky zákazníků… Je 
pravda, že triček za 3000 neprodám 
tolik, jako triček za tři stovky. Mějme 
ovšem na paměti svůj zisk. Ono méně 
je někdy více. Výrobou pro privátní 
značku obchodníka si bohužel vlastní 
značku nebudujeme a jednou nás tento 
fakt dožene…

Pokud marketing firmě funguje, jsou to 
sami obchodníci a obchodní dealeři, 
kteří klepou na bránu výrobního závodu. 
Ne, že je výrobce musí shánět a pře-
mlouvat ke spolupráci. Výrobce si musí 
obezřetně vybírat, ne brát každého, 
vybírat pouze ty nejlepší. Obchodník 
nebo zprostředkovatel projektů má vždy 
zájem prodat. A bude prodávat to, co 
je pro něj nejvýhodnější. Na čem má 
největší zisk a co mu zákazníci koupí. 
A zákazníci budou kupovat to, co zna-
jí, o čem jsou přesvědčeni, že se jim 
vyplatí. A jen velmi málo zákazníků, za-
nedbatelné procento, nakupuje s cílem 
koupit co nejlevněji. Koupit co nejvý-
hodněji, to ano, ale to není totéž.

Jako tajemník Asociace českých nábyt-
kářů jsem již zažil různé osudy firem. 
A tvrdím, že značka a dobré jméno 
výrobce je společně se zaměstnan-
ci to nejcennější co firma má. Jako 
profesní svaz pro naše členy v tomto 
směru pracujeme a přispíváme k bu-
dování jejich dobrého jména.
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DŘEVO A ŘEZIVO

 Prodám truhlářské vzduchosuché řezivo oddenkové, 14 – 
18 % vlhkost, 52 mm, 62 mm, a to SMRK, BOROVICE, BUK 
i kamionové množství. Dále stavební řezivo vzduchosuché – 
fošny, hranoly, latě. Cena dle množství a druhu dřeviny 4000 
– 5500 Kč za m3 bez DPH. Platba v hotovosti nebo složením na 
účet v bance před expedicí ze skladu ve Veselé u Častrova, okres 
Pelhřimov. V ceně je zahrnuto naložení kamionu nakladačem.
Kontakt: e-mail: dvorimpex@seznam.cz, mobil: 777 959 857

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

 Prodám fošny BO délky 400 cm, tloušťka 5 cm. Fošny jsou 
jednostranně bez suků a vysušené na 8 – 10 %. Cena 8000 Kč 
bez DPH.
Kontakt: mobil: 603 767 374, Černuc u Velvar, e-mail: truhlarstvi.
duda@seznam.cz

 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 sortimenty viz www.
pilatetcice.cz.
Kontakt: Pila Tetčice, a.s., tel.: +420 602 690 041, e-mail: 
miroslav.jasek@pilatetcice.cz

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Prodám mahagonovou dýhu v délce 2,3 bm šíře 25 a 30 cm 
asi 55 m2 a druhou v délce 3 bm šíře 30 cm asi 90 m2.
Kontakt: Jaroslav Čajka, mobil: 739 700 015, e-mail: jarekcajka@
seznam.cz

 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 v dřevinách 
SM, BO, MD, JD, BK, JS, JV, DB, DB červený. Ceny od 0,5 
Kč za kus bez DPH.
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: vyfrézova-
né a slepené křídlo s rámem, zasklívací lišty, rámovou a křídlovou 
okapnici s koncovkami. Dále můžeme dodat celoobvodové ko-
vání, těsnění a sklo. Výroba polotovarů vchodových dveří včetně 
alu prahu, bezpečnostního kování, bezp. kliky a pantů.
Kontakt: mobil: 737 883 380, e-mail: p.grubner@seznam.cz, 
www.oknagrubner.cz

 Vyrábíme a prodáváme vyspravovací lodičky, větvové suky, 
nábytkové kolíky a spojovací lamelky. Výroba a prodej v prvotřídní 
kvalitě a za nízké ceny výrobce.
Kontakt: Rostislav Hejduk, mobil: 777 555 784, e-mail: rostislav.
hejduk@seznam.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Predám dlabačku UNIMAX – ako nová za 500 €, štvorno-
žovú hobľovačku HOLZMANN PRO305 za 1100 €, odsávacie 
zariadenie URBAN Duo za 200 €, kompresor Schneider dvojva-
lec/20 l za 80 €. Všetky stroje sú vo výbornom a dobrom stave. 
Dôvod predaja – odchod do dôchodku.
Kontakt: Mgr. Bohuš Szegény, Trnava, mobil: 0903 402 783

 Nabízíme nepoužitý sušicí buben na biomasu (pilina, štěpka, 
sláma,...). Hmotnost 7000 kg, délka 5,9 m, průměr 2,5 m, zá-
kladní rám, pohon 2 x 2,2 kW, tříplášťová konstrukce, možnost 
okamžitého odběru, nejsme plátci DPH. Cena 850 000 Kč.
Kontakt: Pelletia, Výrava 503 03, CZ, tel.: +420 775 277 818, 
e-mail: pelletia@pelletia.cz

 Prodáme úhlové obráběcí centrum WINDOR 20 M výrobce 
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 dopravníku pro návrat vlysů k ob-
sluze. 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 nástrojovou 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 pou-
žívanou, typ Rojek, MSP-310. 
Kontakt: e-mail: lubomir.hudec@volny.cz, mobil: 777 566 176

 Prodám málo používanou truhlářskou hoblici. Cena dohodou.
Kontakt: 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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burza DM

 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 spodní 
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 boční vysokozdvižný vozík Fantuzzi SF 40 U. 
Nominální zátěž 4000 kg. Výr. motoru Mercedes. Výkon motoru 
50 kW. Převodovka HY. Zdvihová výška 4250 mm. Pohotovostní 
hmotnost 6600 kg. Rok výroby 2004. Stav výborný – plně funkč-
ní! Cena dohodou!
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 
Bechyně, tel.: 777 610 528, e -mail: stastny@dsz-stastny.cz

 Prodám boční vysokozdvižný vozík Linde S 50. Nosnost 
5000 kg. Těžiště 600 mm. Pohonná jednotka Diesel – motor 
Perkins. Standardní výška zdvihu 3550 mm. Minimální poloměr 
otáčení 4020 mm. Hodin v provozu 10 352. Technický stav 
velmi dobrý – bez jakýchkoliv nutných oprav. Rok výroby 1996. 
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 
Bechyně, tel.: 777 610 528, e -mail: stastny@dsz-stastny.cz

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

 Nabízíme zakázkovou výrobu dřevěných obalů. Palety EUR 
i atypické, bedny celodřevěné i překližkové, IPPC, transportní 
základny, podlážky, paletový nábytek.
Kontakt: tel.: 585 380 582, 585 380 329, e-mail: drevos@
drevos.cz

 Vyrábíme kvalitní dřevěné výrobky na míru, dle individuálního 
řešení a potřeb zákazníka, široká nabídka výrobků standardní 
produktové řady, frézované dřevo. Výroba, prodej a montáž dře-
věných prvků zahradní architektury, včetně řešení individuálních 
staveb na zakázku, tlaková impregnace dřeva.
Kontakt: FREDOS s.r.o., Vsetín, tel.: 736 473 234, e-mail: 
info@fredos.cz, www.fredos.cz

 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 SOUKUP s.r.o., výrobce dřevoobráběcích strojů, 
hledá do svého týmu posilu na pozici KONSTRUKTÉR. Budete 
potřebovat technické myšlení a prostorovou představivost, zna-
lost Autocadu a Inventoru, orientaci ve výkresové dokumentaci, 

výhodou je znalost angličtiny a praxe v oblasti konstrukce strojů. 
Na této pozici budete vytvářet technickou dokumentaci k dřevo-
obráběcím strojům, zpracovávat postupy a návody, komunikovat 
s výrobou, ale bude prostor i pro inovace a vývoj. Nabízíme práci 
na zajímavých projektech, stravenky, příspěvek na dojíždění, 
roční bonus, 3 sick days, firemní akce, občerstvení na pracovišti. 
Pokud vás pozice zaujala, zašlete nám váš životopis.
Kontakt: e-mail: michaela@soukup.cz

 Společnost SOUKUP s.r.o., výrobce dřevoobráběcích strojů, 
hledá do svého týmu posilu na pozici SERVISNÍ TECHNIK. Na 
této pozici je stěžejní ochota cestovat po ČR i zahraničí, schop-
nost dorozumět se v angličtině, samostatnost, profesionální vy-
stupování a schopnost jednat s lidmi, dále vyučení v technickém 
oboru (strojní mechanik/elektrikář, apod.) a čtení výkresové do-
kumentace. Nabízíme práci na zajímavých projektech, stravenky, 
příspěvek na dojíždění, roční bonus, 3 sick days, firemní akce, 
občerstvení na pracovišti. Pokud vás pozice zaujala, zašlete 
nám váš životopis.
Kontakt: e-mail: michaela@soukup.cz. 

 Hledám práci – spolupráci pro sériovou výrobu menších 
rozměrů. Materiál BO. Dopravu mám.
Kontakt: 603 767 374, e-mail: truhlarstvi.duda@seznam.cz

 Výrobca nábytkového kovania Julius Blum hľadá pre rozšíre-
nie pôsobnosti na Slovensku spolupracovníka. Požiadavky sú: 
znalosť v nábytkárskom odbore, znalosť nemeckého jazyka, 
komunikačné schopnosti, práca s PC a vodičský preukaz skupi-
ny B. Svoje životopisy zasielajte na blanka.benkova@blum.com.
Kontakt: e-mail: blanka.benkova@blum.com

 AHORN CZ, s.r.o. Vlkoš hledá TPV – Technolog dřevovýroby. 
Základní podmínkou je chuť do práce! Zvládnutí technických 
výkresů, kreslení, práce na PC (Word, Excel, Turbocad,…), 
znalost v oboru (dřevo) výhodou, schopnost rychle se rozhod-
nout a samostatně nacházet řešení, znalost německého jazyka. 
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

 Nabízíme volnou kapacitu ve výrobě eurooken. Eurookna 
vyrábíme v profilech IV68, IV78 a IV88. Výhodné rabaty, do-
prava 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 schodiště 
včetně šablon 1:1. Dokumentace obsahuje půdorys, bokory-
sy, pohledy ve 3D, kusovník, šablony veškerých komponent 
1:1. Dokumentaci zasíláme na dobírku. Podle výkresové doku-
mentace 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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pozvánka

Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 FOR DECOR & HOME 2017 19. – 21. 1.
 Kontraktační veletrh dekorací, skla, bytových a kuchyňských do-

plňků a dárkového zboží – 2. ročník • Praha – PVA EXPO Letňany 
• ABF, a.s., abf.cz, fordecor.cz

 DŘEVORUBEC ROKU ADRŠPACH 2017 21. 1.
 Mezinárodní soutěž profesionálních i amatérských dřevorubců – 

9. ročník. Souběžná akce: DŘEVORUBECKÉ SEZENÍ – setkání 
všech obdivovatelů práce s motorovou pilou – 18. ročník • Dolní 
Adršpach • Pavel Cohla, www.drevorubecrokuadrspach.cz

 INFOTHERMA 23. – 26. 1.
 Specializovaná výstava k vytápění, úsporám energie a využívání 

obnovitelných zdrojů • Ostrava – výstaviště Černá louka • 
Ostravské výstavy, a.s., www.cerna-louka.cz, www.infotherma.cz

 STAVÍME, BYDLÍME Hodonín 27. – 28. 1.
 Stavební výstava – 23. ročník • Hodonín – Dům kultury Horní 

Valy • Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 DŘEVOSTAVBY 2. – 5. 2.

 Mezinárodní veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů pro 
nízkoenergetické a pasivní domy – 12. ročník. Souběžné výstavy: 
MODERNÍ VYTÁPĚNÍ – 12. ročník mezinárodního veletrhu vytá-
pění, krbů, kamen a obnovitelných energií, UMĚNÍ DŘEVA – 2. 
ročník umělecky, řemeslně, designově a především netradičně 
pojaté výstavy tradičního přírodního materiálu • Praha – výstaviště 
Holešovice • Terinvest, spol. s r.o., www.drevostavby.eu

 STAVÍME, BYDLÍME Třebíč  8. – 9. 2.
 Stavební výstava – 14. ročník • Třebíč – budova Fórum • Omnis 

Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 STŘECHY PRAHA 9. – 11. 2.

 Mezinárodní veletrh pro stavbu a renovaci střech – 19. ročník. 
Souběžné výstavy: SOLAR PRAHA – výstava zaměřená na úspory 
energií a obnovitelné zdroje – 13. ročník, ŘEMESLO PRAHA – 
veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků – 5. 
ročník, PURPO PRAHA – pilotní projekt z oblasti profesionální 
údržby a renovace povrchů • Praha – PVA EXPO Letňany • 
Střechy Praha s.r.o., www.strechy-praha.cz

 FOR PASIV 9. – 11. 2.
 Veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb – 5. 

ročník. Souběžná výstava: CESTY DŘEVA – prezentace dřeva 
od jeho cesty z lesa přes zpracování do finálních produktů až 
po vedlejší produkty zpracování dřeva – 2. ročník, Doprovodný 
program: Soutěžní přehlídka řemesel SUSO, 21. ročník, region 
Praha, střední a severní Čechy, 9. a 10. 2. • Praha – PVA EXPO 
Letňany • ABF, a.s., abf.cz, forpasiv.cz

 LIGNA BOHEMIA 2017 16. – 18. 2.
 Mezinárodní kontraktační a prodejní výstava strojů, nástrojů, zaří-

zení a materiálů pro dřevozpracující průmysl. Souběžné výstavy: 
STAVITEL – výstava stavebních materiálů, technologií a realitních 
kanceláří, ŘEMESLA – výstava nářadí a potřeb pro řemeslní-
ky a kutili, DVEŘE, OKNA, SCHODY – výstava stavebně-truh-
lářských výrobků a stínící techniky • Lysá nad Labem – výstaviště 
• Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o., www.vll.cz

 STAVÍME, BYDLÍME Uherské Hradiště 24. – 25. 2.
 Stavební výstava – 13. ročník • Uherské Hradiště – sportovní 

hala • Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz

Slovenská republika

 AQUA THERM 7. – 10. 2.
 Medzinárodný odborný veľtrh vykurovania, vetrania, klimatizačnej, 

meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky • Nitra 
– výstavisko Agrokomplex • Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, 
www.agrokomplex.sk

Zahraničí

 DARDÉCO  16. – 25. 12.
 Veletrh dekorací a designu • Tunis – Le Kram, Tunisko • Société 

des Foires Internationales de Tunis, www.dardeco.com.tn

 DOOR FAIR TURKEY 5. – 8. 1.
 Mezinárodní specializovaný veletrh ocelových, dřevěných, automa-

tických a průmyslových dveří a dveřního kování • Istanbul, Turecko 
• Demos Fuarcilik ve Organizacyon A.S., www.doorfair.com

 HEIMTEXTIL  10. – 13. 1.
 Mezinárodní veletrh bytového textilu a textilu pro veřejný sektor 

• Frankfurt nad Mohanem, Německo • Messe Frankfurt GmbH, 
www.messefrankfurt.com, heimtextil.messefrankfurt.com

 ISMOB 10. – 15. 1.
 Veletrh nábytku • Istanbul, Turecko • Tüyap Fair and Exhibitions 

Organization Inc., tuyap.com.tr, ismob.com.tr
 DOMOTEX 14. – 17. 1.

 Mezinárodní veletrh podlahových krytin • Hannover, Německo 
• Deutsche Messe, www.messe.de, www.domotex.de

 BAU 2017 16. – 21. 1.
 Mezinárodní veletrh stavebních materiálů, systémů a architektury 

• München, Německo • Messe München GmbH, www.messe-
-muenchen.de, bau-muenchen.com

 IMM COLOGNE 16. – 22. 1.
 Mezinárodní veletrh nábytku. Souběžná výstava: LIVING KITCHEN 

– mezinárodní přehlídka kuchyní • Köln, Německo • Kölnmesse 
GmbH • www.imm-cologne.de, www.koelnmesse.com

 FORMEX 18. – 21. 1.
 Veletrh skandinávského designu a vybavení interiérů • Stockholm, 

Švédsko • Stockholmsmässan, www.formex.se
 EXPOPROMUEBLE 18. – 21. 1.

 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení, materiálů a kom-
ponentů pro nábytkářský průmysl. Souběžné výstavy: EXPO 
MOBILIARIO HOGAR – výstava bytového nábytku a dekorací, 
EXPOPROMUEBLE & TECHNOLOGY – veletrh strojů, nástrojů 
a materiálů pro nábytkářský průmysl, EXPO MUEBLES DE 
OFICINA výstava kancelářského nábytku, EXHIBICIÓN TEXTIL 
Y TAPIZADOS – výstava materiálů a komponentů pro čalouníky, 
PABELLÓN COCINAS INTEGRALES Y CLÓSETS– výstava kuchyní 
a vestavěného nábytku, PABELLÓN FORESTAL Y SILVICULTURA 
– výstava lesnictví • Mexico City, Mexico • Magna Exposicion de 
Mexico, www.magnaexpomueblera.mx, www.eumabois.com

 MAISON&OBJET PARIS 20. – 24. 1.
 Mezinárodní výstava nábytku, dekorací a bytového vybavení • 

Paříž – Villepinte, Francie • SAFI, www.meuble-paris.net
 JANUARY FURNITURE SHOW 22. – 25. 1.

 Veletrh nábytku a zařízení interiérů • Birmingham, Velká Británie • 
Suite 203 Kinetic Business Centre • www.januaryfurnitureshow.com

 PRIMUS: WINDOWS, DOORS, 24. – 26. 1.
 PROFILES & FACADES
 Mezinárodní specializovaná výstava oken, dveří, vrat a dělicích 

stěn. Souběžná výstava: PRIMUS: ARCHITECTURAL GLASS – 
výstava dekorativního a stavebního skla a zařízení pro jeho výrobu 
a zpracování • Kyjev, Ukrajina • Primus Exhibitions Group Ltd., 
www.theprimus.com

 IMOB 24. – 29. 1.
 Mezinárodní veletrh nábytku • Istanbul, Turecko • CNR HOLDING 

A.S., cnrimob.com
 HOMI 27. – 30. 1.

 Mezinárodní výstava vybavení domácnosti • Milán, Itálie, • Fiera 
Milano International SpA, www.fieramilano.it, www.homimilano.com

 INTIRIO 29. 1. – 1. 2.
 Specializovaný veletrh interiérových dekorací a bytového textilu 

• Ghent, Belgie • Textirama vzw, www.intirimo.be
 BAUEN + WOHNEN 2. – 5. 2.

 Mezinárodní veletrh stavebnictví, bydlení a úspor energií • Salzburg, 
Rakousko • Reed Messe Salzburg GmbH, www.bauen-wohnen.co.at

 STOCKHOLM DESIGN WEEK 6. – 12. 2.
 Přehlídka skandinávského designu • Stockholm, Švédsko • 

Stockholmsmässan, www.stockholmdesignweek.com
 BUDMA 7. – 10. 2.

 Mezinárodní veletrh stavebnictví. Souběžná výstava: WINDOOR-
TECH – veletrh strojů a komponentů pro výrobce oken, dveří, vrat 
a fasád • Poznaň, Polsko • Miedzynarodowe Targi Poznaňskie 
sp. z o.o., www.mtp.pl, www.budma.pl

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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Do některé z kategorií dalšího ročníku 
soutěže Interiér roku se už od října 
mohou hlásit architekti a interiéroví 
designéři, a to nejen z České repub-
liky, ale v tomto ročníku poprvé také 
ze Slovenska.
Cílem soutěže je zejména podpora 
a popularizace dvou výše zmíněných 
profesí a právě díky této snaze byla 
sou těži udělena mj. záštita Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR.
V patnáctičlenné mezinárodní porotě 
zasedají kromě architektů také res-

pektované osobnosti z oblasti vizuální 
kultury, aby při rozhodování byly zva-
žovány i barevné koncepty, charakter 
a atmosféra prostoru atd. Vedle pro-
rektora pražské Vysoké školy umělec-
koprůmyslové prof. akad. arch. Jiřího 
Pelcla dr. h. c. nebo Doc. Ing. Veroniky 
Kotradyové z bratislavské Fakulty archi-
tektury STU, Sanji Pupovac z univerzity 
Milánská polytechnika, jsou členy na-
příklad režisérka Hana Třeštíková nebo 
malíři David Saudek a Jakub Špaňhel.
Přihlášeny mohou být pouze interiéry, 

které vznikly v tomto roce. Uzávěrka 
přihlášek je 20. 2. 2017 a výsledky 
budou vyhlášeny opět v pražském 
Centru současného umění DOX, a to 
28. 3. 2017 na kongresu o bydlení 
a architektuře Living Forum. V květnu 
pak bude probíhat výstava velkofor-
mátových fotografií soutěžících inte-
riérů. Bližší informace včetně online 
přihlášky najdete na www.interierro-
ku.cz.

Autor: Radomír Čapka

Soutěž Interiér roku vstoupila do dalšího ročníku

Téma drevených hračiek sa strieda 
v každoročnej súťaži Etudy z dreva 
s interiérovými predmetmi a šperkami 
z dreva ako nosného materiálu. Etudy 
z dreva 2017 sú zameraná na výrobky 
NAJ... DREVENÁ HRAČKA. Súťaž je 
určená pre školy a talentovaných žia-
kov; pre jednotlivcov, skupiny a firmy, 
ktoré sa profesionálne zaoberajú na-
vrhovaním a výrobou súťažného sorti-
mentu zo Slovenska a Českej republi-
ky. Do súťaže môže drevené hračky pri-
hlásiť aj klient, pre ktorého boli výrobky 

navrhnuté alebo vyrobené. Uzávierka 
prihlášok je 31. januára 2017. 
Prihlásených výrobcov a dizajnérov za-
radia do dvoch kategórií:
I. Sériovo vyrábané hračky
II. Originály, prototypy, modely
Z najkrajších predmetov vyberú orga-
nizátori – Lesnícke a drevárske múze-
um Zvolen a LESY SR, š.p. Banská 
Bystrica – výrobky pre výstavu Etudy 
z dreva 2017, ktorú otvoria v polovici 
februára 2017 v LDM Zvolen. Odborná 
porota z prihlásených výrobkov do XVIII. 

ročníka súťaže určí poradie najlepších 
v oboch kategóriách. Zároveň udelí fi-
nančné prémie: za 1. miesto 250 €, za 
2. miesto 150 €, za 3. miesto 100 €. 
Môže udeliť aj Čestné uznania, ceny 
spojiť alebo rozdeliť medzi viacerých 
kandidátov. Súťaž podporujú a udeľujú 
zvláštne ceny: Zväz spracovateľov dre-
va SR, primátor mesta Zvolen, vydava-
teľstvo Yudiny. Podrobnosti poskytne 
milan.boledovic@lesy.sk. 

Autor: Dr. Anton Mrník

Drevené hračky budú tvoriť Etudy z dreva 2017

Podlahy tvoria dizajnéri spolu s interiér-
mi. Preto aj zameranie najväčšieho sve-
tového veľtrhu podlahovín DOMOTEX 
2017 v Hannoveri (14.–17. januára 
2017) je prehliadkou výroby a obchodu 
v tvorbe významných svetových dizaj-
nérov. Rozmanitosť produktov a mate-
riálov umiestnia do 12 výstavných hál. 
Organizátori čakávajú vyše 1350 
vystavovateľov z viac ako 60 krajín. 
Expozície sú zamerané na architektúru, 
interiérovú tvorbu, remeslá, prepojenie 
s nábytkom a zariaďovaním interiérov. 
Obchodníci budú mať k dispozícii tex-
tilné a elastické podlahoviny pre obytné 
priestory a objekty, parkety, lamináty 
a exteriérové podlahoviny, strojom 
a ručne robené koberce. Doplnia 
ich aplikačné a pokládkové techniky, 
stroje a náradie pre realizáciu. Spolu 
vytvoria scénu pre 45 tisíc odborných 
návštevníkov zo 100 krajín. Drevené 
podlahoviny a parkety budú v halách 

8, 9 vrátane balkónov, terás a podláh 
do záhrad; tradičné a moderné ručne 
vyrábané koberce v halách 14, 15, 16, 
17, strojom vyrábané koberce v halách 

2, 3, 4, 5 (vrátane čistiacich systémov), 
textilné podlahoviny v hale 6, stroje, 
náradie a ukážka pokládky podlahovín 
v hale 7.
Odborníkov pritiahnu sprievodné 
prehliadky „Guided Tours“. V troch 
veľtrhových halách 6, 9 a 17 budú vy-
stavené novinky formou Innovations@
DOMOTEX Area ako rýchly prehľad 
noviniek a trendov podlahovín.
Podľa plochy bude mať najväčšie ex-
pozície Nemecko, Turecko, Belgicko, 
India, Čína. Slovensko nemá žiadnych 
vystavovateľov, z okolitých krajín bude 
mať Rakúsko 12 firemných expozícií.
Výhradné zastúpenie Deutsche Messe 
AG v SR môže poskytnúť návštevníkom 
zo Slovenska vstupenky na výstavisko 
hanome@hanome.sk. Denná vstu-
penka stojí 30 €. Výstavisko je prístup-
né od 9:00 do 18:00. 

Autor: Dr. Anton Mrník

Podlahové produkty súčasťou celého interiéru

Susanne Klaprothová, riaditeľka veľtr-
hu DOMOTEX 2017 v Hannoveri. Foto: 
Dr. Anton Mrník
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Pro vystavovatele, novináře a vysta-
vovateli pozvané odborníky začal 
DESIGNBLOK 2016 (27.–31. 10. 
2016) na Výstavišti Praha Dnem od-
borníků již ve středu 26. října. Brána 
Průmyslového paláce, ve kterém 
jsou již druhým rokem hlavní výstavní 
plochy DB, se otevřela přesně ve 14 
hodin. Dav spěchal do pravého křídla 
– SUPERSTUDIA. Palác je umělec-
kou i technickou památkou postave-
nou v letech 1890–1891 pro pořá-
dání Jubilejní zemské výstavy (1891) 
podle návrhu architekta Bedřicha 
Münzbergera spolupracujícího s inže-
nýrem Františkem Prášilem. Výzdobu 
provedli Bedřich Ohman a Alois Dryák. 
Od požáru 16. října 2008, kdy shořelo 
levé křídlo, je toto prozatímně nahra-
zeno vytápěným větraným stanem. 
Zde bylo OPENSTUDIO s asi 100 
stánky designérských studií, škol, stu-
dentů ze 17 zemí. Ve střední hale – 
DESIGNÉRII, vybavené exponáty na 
téma sport, se účinkující připravovali 
na večerní slavnostní zahájení. V pra-
vém křídle bylo rušno ve stáncích i na 
volných plochách s novinkami nábytku, 
svítidel, doplňků a s novou škodovkou. 
Stánek rodinné firmy Pacákových, 
POLSTRIN DESIGN, s. r. o. z Hradce 
Králové, zhotovený z čalounické le-
penky používané při výrobě klasického 
i soudobého čalounění, působil čistě 

a přes láci lepenky velmi noblesně. 
Chystal se slavnostní křest prvního čísla 
podnikových novin/časopisu s názvem 
„Mezi švy“, kterému jsem byla kmotrou. 
Stánek a vystavené lenošky Chaise long 
Pure a Comfort navrhl člen rodiny, BcA. 
David Pacák, student Fakulty umění 
a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem, Design interiéru, vedoucí 
prof. akad. arch. Jan Fišer. 
Cílem čalounického občasníku „Mezi 
švy“ je nejen informovat o novinkách, 
ale přístupnou formou přiblížit laické 

veřejnosti zajímavosti výroby čalouně-
ného nábytku od historie po součas-
nost, vysvětlovat technologické a jiné 
záludnosti čalounických materiálů 
a technologií (v prvním čísle jsou to 
usně, zpracování, údržba), dát prostor 
zajímavým osobnostem. 
V prvním čísle novin/časopisu vzpomí-
ná na začátky svého podnikání v ča-
lounickém průmyslu zakladatel firmy, 
Karel Pacák st. (*1935).

Autor: Ing. Helena Prokopová

Den před Designblokem 2016

V nakladatelství Fortuna Libri vyšla 
s podporou Fakulty lesnické a dře-
vařské České zemědělské univerzity 
v Praze jedinečná publikace – Velká 
kniha o dřevě, jejímž autorem je vý-
tvarník – dřevař, autor knih a vypravěč 
Martin Patřičný. Patřičného pojetí zauj-
me především důrazem na neopakova-
telnost „materiálu“, který je s člověkem 
odjakživa, který byl živý: „Dřevo se ne-
vyrábí, dřevo, to jsou těla stromů.“ 
Je to publikace plná stromů a voňavé-
ho, krásného dřeva. A především foto-
grafií. Spousty fotografií zachycujících 
dřevo ve všech jeho podobách. Kniha 
je doslova nabitá informacemi a hlavní 
je obrazová část. Textury našich nej-
známějších dřevin byly fotografovány 
venku, v přírodním osvětlení a jsou 
v knize v měřítku 1:1. Ukázky dřevin 

doplňují praktické výrobky: mísy, amu-
lety, hračky, stolky,… ale také využití 
dřeva pro výtvarnou uměleckou práci.
Publikace obsahuje zhruba 50 dřevin, 
přes 20 z nich podrobně. Autor neza-
pomněl ani na ukázky málo používa-
ných keřů a exotických dřevin. Přesto 
kniha není „pouhou“ encyklopedií. Je 
to encyklopedie podaná zábavnou 
formou, která představuje dřevo jako 
neoddělitelnou součást našeho života. 
Snaží se pohlédnout na dřevo ze všech 
možných úhlů pohledu. Nezahlcuje 
čtenáře spoustou odborných výrazů, 
neunavuje citacemi z vědeckých pra-
cí. Naopak je psaná velmi přátelským, 
srozumitelným jazykem. Jazykem vy-
pravěče – odborníka a dlouholeté-
ho praktika. Je osobním svědectvím 
o mnohaleté výtvarné i řemeslné práci.
Předchozí kniha Martina Patřičného 
Dřevo krásných stromů byla na trhu 

n e p ř e t r -
žitě od r. 
1 9 9 8 , 
dočkala 
se tř í 
vydání 
a řady 
d o -
t i s -
ků. 

Příručka 
Pracujeme se dře-
vem bude mít 5. vydání a další 
dvě knihy o dřevu nejsou zapomenuty. 
Autor si z nich půjčuje, využívá jejich 
zpětné vazby a dá se říci, že Velká kni-
ha o dřevě je jejich završením. Kapitoly 
knihy leccos naznačí, ale stejně jako 
dřevo – musíte ji vzít do ruky.

Velká kniha o dřevě

Slavnostní křest prvního čísla podnikových novin/časopisu POLSTRIN DESIGN, 
s. r. o. s názvem „Mezi švy“. Foto: archiv POLSTRIN DESIGN

n e p ř e t r -
žitě od r. 
1 9 9 8 , 
dočkala 
se tř í 
vydání 

Příručka 
Pracujeme se dře-
vem bude mít 5. vydání a další 
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Anketa Strom roka 2016 na Slovensku 
určila, o ktoré stromy sa zvýši dendro-
logická starostlivosť. Nominovali 12 
finalistov. Hlasovanie prebiehalo cez 
internet do 30. 9. 2016. Hlasovalo re-
kordných 19 285 účastníkov ankety. 
Prvenstvo získal Platan javorolistý, kto-
rý rastie v Budatínskom parku pri Žiline, 
neďaleko sútoku riek Váh a Kysuca. 
Platan má najvyššiu výšku zo zúčast-
nených stromov – 27 metrov, obvod 
kmeňa je 603 cm, vek má 270 rokov. 
Je najväčším stromom v parku, ktorý 
založili za vlády Jána Suňoga v roku 
1745. Hlavným záhradníkom bol vtedy 
Jan František Roder zo Sliezska. Pri 
hlavnom strome rastie menší platan, 
ktorý je chorý. Nemôžu ho odstrániť, 
lebo stromy rastú ako bratia s popre-
plietanými koreňmi. Zdravý platan 

získal 2488 hlasov (13 % účastníkov).
Prvé 3 stromy v ankete Strom roka 
2016 získajú dendrologický posudok 
a príspevok na ošetrenie 300 €. Za 
víťazným platanom v Budatínskom par-
ku sa v ankete na 2. mieste umiestnila 
Lipa malolistá, ktorá rastie v Spišskom 
Bystrom (okr. Poprad) so ziskom 2034 
bodov. Na 3. mieste Pagaštan konský 
v Malom Cetíne (okr. Nitra) získal 1929 
bodov.
Súčasťou ankety je aj súťaž škôl, ktoré 
zasielajú vyplnené dotazníky na podpo-
ru stromov. Anketu najviac podporila 
ZŠ Radvanská v Banskej Bystrici (958 
hlasov), ktorá získa sadbový materiál 
za 250 €. Na 2. mieste bodovala ZŠ 
Karpatská v Žiline, na 3. mieste SPŠ 
stavebná v Žiline.

Autor: Dr. Anton Mrník

Budatínsky platan s titulom Strom roka 2016

Keď som začiatkom novembra prevra-
cal list v kalendári, tak som si všimol, 
že v sobotu 12. 11. bude Svätopluka 
a hneď som si pomyslel, že musím 
Svaťovi poslať pozdrav k meninám. 
To som netušil, že za pár hodín ma 
dobehne hrozná správa – Svaťo už nie 
je medzi nami. 
Mgr. Svätopluk Bumbala bol náš 
obľúbený kolega v Rade konzultan-
tov Drevárskeho magazínu (DM), 
bol dlhoročným členom Dozornej 
rady Zväzu spracovateľov dreva SR 
(ZSD SR) a aj obľúbeným kolegom 
v drevárskej brandži, kde ako kona-
teľ firmy VEBEL SK, s.r.o. nám pomá-
hal riešiť problémy pri lepení dreva. 
Svaťo, ako sme ho všetci volali, bol 

dôsledným, poctivým, serióznym, ne-
kompromisným, ale pri tom všetkom 
priateľským a tímovým človekom. 

V DM aj v ZSD SR sme ho mali radi 
ako kolegu a spolupracovníka aj po-
tom, keď ho okolnosti zaviedli do inej 
oblasti podnikania. 
Aj vo svojom seniorskom veku bol stá-
le športovo aktívny ako potápač a prá-
ve táto záľuba nám zobrala priateľa, 
a čo je horšie, manžela, otca a dedka 
jeho najbližším.
Mgr. Svätopluk Bumbala (†68) tragic-
ky zahynul 6. 11. 2016 pri potápaní 
počas dovolenky v Egypte spolu aj so 
svojou staršou dcérou Šárkou (†41). 
Česť ich pamiatke !

Ing. Igor Patráš 
prezident ZSD SR 

a šéfredaktor Drevárskeho magazínu

Rozlúčka so Svaťom

Pro všechny vlastníky lesa, kterým zá-
leží na stavu porostů, jež zdědili, zís-
kali v restitucích nebo o které se třeba 
jen nemohou starat, je určena nabídka 
Lesů ČR. Podnik má zájem o nákup 
lesních pozemků. Nabídněte je.
V roce 2013 spravovaly Lesy České 
republiky celkem 1,3 miliony hektarů 
státních lesů. V posledních čtyřech le-
tech vydaly v rámci církevních restitucí 
122 tisíc hektarů. Podnik chce tedy 

oslovit všechny majitele lesů v zemi, 
odkoupit od nich vhodné porosty a po-
stupně tak opět navýšit výměru stát-
ních lesů. Cílem tohoto dlouhodobého 
procesu je sjednocení a zlepšení sta-
vu lesů v zemi, zachování jejich pů-
doochranných, vodohospodářských 
a rekreačních funkcí a zvýšení ekolo-
gické stability krajiny.
Ideální lesy, které chce podnik odkou-
pit, mají výměru přesahující tři souvislé 

hektary nebo přímo navazují na státní 
lesy. Zájem je také o mladší porosty, 
a to v případě, kdy takové pozemky 
splní arondační kritéria. Jejich odkou-
pením se významně sjednotí majetko-
vé držby, ucelí se hranice a scelí státní 
lesní pozemky. 
Vlastníci lesních pozemků se mohou 
se svou nabídkou obrátit na místní les-
ní správy, nebo mohou rovnou využít 
e-mail: lesycr@lesycr.cz.

Státní podnik Lesy ČR koupí vaše lesy

Strom roka 2016 – Platan javorolistý 
z Budatínskeho parku. Foto: Dr. Anton 
Mrník
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stalo se

Hlavní cenu prvního ročníku soutěžní 
přehlídky České komory architektů 
(ČKA) získal dům a ateliér Zen-Houses 
od libereckého architekta Petra 
Stolína. Do soutěže, otevřené archi-
tektonickým realizacím za posledních 
pět let, se jich přihlásilo 475.
Zen-Houses, nevelký projekt z roku 
2015, spojuje bydlení a pracovní pros-
tor pro své tvůrce – architekty Petra 
Stolína a Alenu Mičekovou. Liberecké 
domy – dvojčata – na první pohled 
vynikají především konstrukčně od-
dělenými objekty pro odpočinek a pro 
práci a také svým ojedinělým koncep-
tem založeným na co nejjednodušší 
formě bydlení.
Jedná se o dřevostavby ze sendvičo-
vých panelů SIP (structural insulated 
panel), jež jsou založené na mikro-
pilotech. Přestože na šířku měří jen 
3 metry, dominantní obrovská okna 
o rozměrech 2,5 x 2,5 m celý pros-
tor opticky zvětšují. Plášť je zhotovený 
z průhledných akrylátových panelů, 
které ukazují konstrukci z měkkého 
dřeva. Ze dřeva, překližky a kovu jsou 

i interiéry, dům je z prostých materiálů, 
a tedy méně nákladný. 
Zen-Houses dokazují, že ta nejlepší 

architektura nemusí být ani zdaleka 
nejdražší.

Autor: Radomír Čapka

Českou cenu za architekturu získaly Zenové domy

Zenové domy využívájí průmyslové komponenty, jejichž aplikace je velice efek-
tivní. Foto: Filip Šlapal

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


DM 12/2016

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

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

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

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

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

Remmers Logo – positiv

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

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

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 ČR
KOOPLAST, s.r.o.

Chrudichromská 22
680 01 Boskovice
tel.: 515 550 540

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

dodavatel nábytkových rolet, 
soklů, okopových plechů 

a dalších profilů pro výrobce 
nábytku

QUATRO LM, s.r.o.
Kláštorná 829/25

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

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

www.quatrolm.sk

spojovacie a nábytkové 
kovanie, veľkoplošné materiály, 

časti a súčasti k nábytku

Kili s.r.o.
Centrála Šlapanice 

Hybešova 1647
664 51 Šlapanice
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: Radomír Čapka
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nabudúce, redakčný servis

Život väčšinou začína aj končí na pos-
teli. Pán Lubomír Bednár si tento fakt 
uvedomil vo chvíli, keď po úraze a po-
ranení chrbtice bol nútený stráviť niekoľ-
ko mesiacov na lôžku. Paradoxné bolo, 
že hoci lekári robili všetko pre to, aby 
vyliečili jeho zranený chrbát, ďalšie bo-
lesti mu spôsoboval nevhodný matrac. 
A práve tam – na nemocničnom lôžku 
– sa v jeho hlave zrodila myšlienka na 
založenie firmy, ktorá by túto situáciu 
zlepšila.

Hoci v roku 2007 píla akciovej spo-
ločnosti Javořice v Ptenském Dvorku 
v okrese Prostějov porezala rekordných 
840 tis. m3 guľatiny, o rok neskôr bola 
nútená prevádzku zastaviť a začala do-
slova bojovať o prežitie. Po takmer dvoj-
ročnej odstávke sa však koncom roka 
2010 znovu nadýchla a tento rok v aprí-
li ako prvý z veľkých podnikov splnila 
reorganizačný plán. O pripravovaných 
investíciách do následného spracova-
nia reziva sa dozviete v ďalšom vydaní 
Drevárskeho magazínu.

Foto: archív Javořice a.s.

Bezplatnú riadkovú inzerciu (nekomerčného charakteru) v rubrike 

BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Zvýhodnené predplatné časopisu Drevársky magazín si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Objednávka predplatného

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

Predplatné časopisu Drevársky magazín 

@
web
fax

Bezplatná riadková inzercia – BURZA DM 

Bezplatné zverejnenie vašej požiadavky na voľné pracovné miesta 

v rubrike BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Ponuka a dopyt voľných pracovných miest – 
BURZA DM 
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Ve voľnom predaji rozširujú
Zmluvne spolupracujúce firmy uvedené v adresári 
predajných miest nacházajúcom sa vo vnútri čísla.
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Zadané do tlače
30. 11. 2016

Vychádza desaťkrát ročne.
Za odbornú úroveň príspevkov zodpovedajú autori.

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

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