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Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Program a ciele – ako ich naplniť?

Pri každom konštituovaní novej vlády sa – logicky – k jej programovému vyhláseniu upierajú oči 
nielen vládnych úradníkov, politických činiteľov, koalície či opozície, ale – a to predovšetkým – 
podnikateľských subjektov v tej – ktorej sfére slovenského priemyslu. Z jediného dôvodu.
Či nájdu slovko – dve, zmienku o svojom podnikateľskom portfóliu. Vo Zväze spracovateľov dreva 
SR sme sa už niekoľkokrát pokúšali do programového vyhlásenia vlády presadiť aj širšie záujmy 
drevospracujúceho priemyslu, alebo, ak chcete, lesnícko-drevárskeho komplexu. Takto – komplex-
ne – vnímame problémy, ktoré ohrozujú, alebo naopak stimulujú rozvoj potenciálu toho, čo máme 
doma „pod nosom“. Drevársky priemysel v súčasnosti nemá na Slovensku honosné postavenie 
automobilovej výroby, nevedú sa o ňom ekologické debaty ako o energetike, chýba mu reklamná 
kampaň, akú majú chemické výrobky a podľa niektorých si nevyžaduje strategické riešenia, ako 
napr. strojárstvo. Napriek tomu drevársky a nábytkársky priemysel na Slovensku existuje a je viac 
ako potrebný. Už trikrát sa programovom vyhlásení vláda zaviazala k tomu, že pre nás niečo urobí. 
Naposledy takto: „Vláda bude venovať pozornosť drevospracujúcemu priemyslu ako významnému činiteľu domácej zamestnanosti v regiónoch. Za 
tým účelom podporí politiku ťažby a konečného spracovania slovenského dreva domácimi producentmi tak, aby zabránila neprimeranému vývozu 
nespracovanej drevnej hmoty do zahraničia, čím vytvorí pridanú hodnotu pre slovenský drevospracujúci priemysel.“
Skúsme to rozmeniť na drobné a pozrime sa našimi očami, ako by sme si to v ideálnom prípade mohli predstaviť. 
Vzhľadom na vysokú lesnatosť Slovenska a dobré prírodné podmienky na produkciu dreva je potrebné podstatne zvýšiť mieru a efektívnosť spra-
covania dreva, ako významnej súčasti slovenskej ekonomiky a zdroje tvorby pracovných miest v menej rozvinutých regiónoch. Hlavným cieľom 
inovácií musí byť zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia drevospracujúceho priemyslu, čo je podmienkou zlepšenia prístupu na domáci a najmä 
zahraničné trhy. Vtedy môžeme optimisticky počítať so zvýšením počtu pracovných miest. Na svoj rozvoj však prvospracovatelia drevnej suroviny 
potrebujú garantované dodávky drevnej suroviny zo štátnych podnikov bez sprostredkovateľských obchodných firiem minimálne na obdobie 3–5 
rokov pri rešpektovaní trhových cien. Buďme realisti – stačilo by aj na 1–3 roky. S neštátnym sektorom je to o niečo komplikovanejšie, ale možno by 
pomohlo vypracovanie motivačných nástrojov a transparentného obchodného systému pre neštátnych vlastníkov lesov, aby svoje drevo nepredávali 
(často nezmyselne) do zahraničia. Podľa skúseností z nášho prostredia vieme, že veľké množstvo piliarskej guľatiny nižšej akostnej triedy, ako aj 
listnatej piliarskej guľatiny uniká na chemické spracovanie alebo – a to je ešte horšie – na spracovanie do biomasy na energetické účely. A pritom 
by stačilo málo. Zamedziť neefektívnemu spracovaniu dreva bez dosahovania primeranej pridanej hodnoty. Ako? Skúsme zastaviť dotačnú podporu 
biomasy vyprodukovanej z piliarskej guľatiny a obráťme pozornosť na energetické využitie lesnej štiepky a recyklovaného dreva. Z národohospodár-
skeho hľadiska má význam používať ne energetické účely len drevo, ktoré sa nedá mechanicky alebo chemicky spracovať. A konečne by sme sa 
mali seriózne venovať efektívnemu spracovaniu listnatej drevnej hmoty – po našom, spracovaniu buka, ktorý nám, priznajme si, prerastá cez hlavu. 
A to ostatné – výroba nábytku, podpora drevostavieb, zelenej ekonomiky – to príde ruka v ruke s doma spracovanou a neexportovanou drevnou 
surovinou. Vláda sa už naučila používať spojenie „drevo – strategická surovina“. Mohla by sa k nej začať aj tak správať.

PhDr. Peter Zemaník
generálny sekretár Zväzu spracovateľov dreva SR
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PILART - výhradní zástupce značky HOLZ-HER
pro Českou republiku

   Tyto a více strojů naleznete na 
Navštivte také naše předváděcí centrum na adrese:

www.pilart.cz

Ericha Roučky 2499/11, 678 01 Blansko, Tel.: +420 516 410 514, e-mail: pilart@pilart.cz

STANDARDNÍ VÝBAVA STROJE:
Optimalizační program 

Program na přesné drážkování

Motorické seřízení předřezu

Program na výřezy oken

ZÁKLADNÍ

TECHNICKÁ DATA:
Výkon hlavního motoru 11 kW

Přesah pilového kotouče 95 mm

Rychlost přejezdu

pilové jednotky 130 m/min

Řezná délka 3 100 až 4 400 mm

Řezná šířka 3 100 až 6 500 mm

VELKOPLOŠNÉ PILY  LIFT TECTRA 6120

MOŽNOST ROŽŠÍŘENÍ

VELKOPLOŠNÉ PILY

O SKLADOVÝ SYSTÉM:

Délka 12 000 až 42 000 mm

Šířka 5 300 až 11 900 mm

Maximální nosnost až 250 kg

Rychlost posuvu 120 m/min

ZÁRUKA
NA LINEÁRNÍ VEDENÍ 10 LET!

5 referenčních provozů v ČR

http://www.pilart.cz


Laminovaná deska DUB BORDEAUX R4414

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738
564 01 Žamberk

tel.: +420 465 611 611
tel.: +420 844 333 003

Dřevomateriál s.r.o. – prodejce PFL pro ČR   

Originální design pro Váš domov i kancelář

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

ATRAKTIVNÍ KOLEKCE LAMINOVANÝCH DESEK

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

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

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

by

Nejlepší způsob zakrytí....
Samolepící krytky

by

Samolepící krytky dokonale přizpůsobené 
k laminovaným deskám.
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Zatlač a zafixuj 
aneb Police bez konzol

Police kotvené přímo ke stěně pomocí neviditelných prvků nabízí 
esteticky „čistý“ a ničím nenarušovaný vzhled. Proto jsou navrho-
vány hlavně do moderních minimalistických interiérů, kde působí 
lehkým, jednoduchým a nenápadným dojmem. Vyřešit způsob jejich 
ukotvení tak, aby žádný fixační prvek skutečně nebyl vidět a přitom 
byly police funkční a zároveň bezpečné, aby umožňovaly jednodu-
chou montáž i demontáž, a to i opakovaně, už ale tak jednoduché 
být nemusí. Jednu z možných variant vám nyní představíme.

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

Foto: autor

Patentovaný systém je použitelný pro 
police zhotovené z jakéhokoliv běžného 
materiálu včetně odlehčených voštino-
vých desek.
Systém se skládá ze dvou prvků: ko-
vového držáku (nosiče) a plastových 
hmoždinek. Kovový držák tvoří ocelo-
vá pásovina a k ní kolmo přivařené dvě 
krátké trubky (pro delší police se pou-
žije více držáků). Pomocí vrutů se nosič 
připevní ke stěně. (Způsob kotvení vrutů 
do stěny se volí podle materiálu či kon-
strukce stěny.)

Police jsou na zadní straně, přiléhající 
ke stěně, opatřeny dvěma otvory pro 
nasazení na trubky držáku. Do každé-
ho otvoru je vsazena jedna plastová 
hmoždinka, která zde plní zároveň po-
ziční i fixační roli. Police se nasadí na 
trubky držáku a mírně zvýšeným tlakem 
se na ně celá nasune. Nasunutím hmož-
dinek na trubky dojde k jejich roztaže-
ní a zafixování v otvoru police. Není tak 
nutné polici fixovat dalšími prvky (např. 
červíky), takže odpadají viditelné otvo-
ry v ploše, které by narušovaly vzhled 
celého prvku.

Systém je standardně navržen pro po-
lice s hloubkou 235 mm a tloušťkou 
40 mm. Při těchto parametrech uvádí 
výrobce maximální zatížení police hmot-
ností 30 kg na jeden držák. Neuvádí 
však souvislost se způsobem ukotvení 
nosiče ke stěně.

Kontakt na vyžádání

Systém tvoří kovový držák a plastové hmoždinky
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Police se na kovová držák, připevněný ke stěně, bez dodatečného fixování pouze 
nasune

Systém je použitelný i na lehké voštinové desky

http://www.aigner-werkzeuge.at
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Základním materiálem pro výrobu desky 
dukta® může být podle přání zákazníka 
třívrstvá smrková biodeska, bukový multi-
plex, barvená nebo přírodní MDF a v pří-
padě zvláštních aplikací i spárovka.
Ohýbatelnost desky (v jednom směru) 
s minimálním poloměrem ohnutí až 100 
mm umožňuje nový, mezinárodně pa-

tentovaný způsob frézování, při kterém 
dochází k systematickému jednostran-
nému nebo oboustrannému profrézo-
vání celé plochy materiálu souběžnými 
drážkami, místy procházejícími celým 
průřezem materiálu. Drážky jsou v ploše 
rozmístěny v hustém pravidelném rastru 
a původně tuhou desku změní na vyso-

ce pružný ohýbatelný materiál. Systém 
celoplošně frézovaných drážek zároveň 
výrazně zvyšuje absorpci zvuku, takže 
panely jsou vhodné i pro použití jako 
akustický obklad či volně stojící stěny 
např. v nahrávacích studiích, divadlech, 
koncertních sálech, restauracích, spo-
lečenských saloncích, přednáškových 
místnostech, školicích sálech apod.
Výrobce nabízí standardní desky dukta® 

v 6 základních variantách, které se mezi 
sebou liší jednak použitým materiálem 
a jednak způsobem profrézování 
a tvarem drážek, který ovlivňuje op-
tický vzhled desky. Desky mají formát 
2500x1250 mm nebo 2500x1020 mm.
O tom, že se jedná o zajímavý materiál, 
svědčí i získaná ocenění:

 2015: Dukta® Linar získala ocenění 
Interior Design Award „Best of Year 
2015“ v kategorii „Natural Material“. 
Předání cen se konalo v New Yorku.

 2016: WKO-Ocenění „Kreativně v bu-
doucnu 2016“. Hospodářská komora 
v Rakousku označila 13.5. inovační 
provozy: Z celkem 110 podaných pro-
jektů byli zveřejněni výherci ve čtyřech 
kategoriích. V kategorii „vývoj produk-
tů a služby“ vyhrála naše mateřská fir-
ma Franz Kolar s designovou deskou 
dukta® flexible wood.

Bližší informace o flexibilních deskách 
dukta® najdete na www.fklisty.cz.

Flexibilní dřevo pro nevšední aplikace

Společnost FK dřevěné lišty, spol. s r.o. představila na loňském 
veletrhu WOOD-TEC v Brně jednu ze svých dalších ekologických 
novinek pro interiérové použití – ohýbatelnou desku na bázi dřeva 

dukta®. Kromě vizuální atraktivity nabízí tento materiál také velmi dobré akustické vlastnosti. Jeho 
využití je velmi široké: od obložení stěn či stropů (rovné i zakřivené plochy) přes samostatně stojící 
dělicí stěny či paravány až po čelní plochy nábytku. Rozšířenou nabídku dukta® flexible wood uvede 
firma na podzimních veletrzích FOR ARCH a FOR INTERIOR v Praze.

Dekorační a akustická flexibilní deska 
dukta® umožňuje vytvářet zajímavé in-
teriérové realizace

Detail desky dukta® z bukového multiplexu – přední a zadní strana

Detail desky dukta® ze smrkové třívrstvé 
biodesky

http://www.fklisty.cz
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Přesně těchto parametrů se drží i ně-
mecký výrobce, který již řadu let nabí-
zí pro malé truhlářské firmy a živnosti 
mimo jiné také vertikální multifunkční 
lisy v různém provedení, velikostech 
a s různým vybavením. Podle potřeby 
tak na nich lze lepit spárovku, rámové 
konstrukce i nábytkové korpusy až do 
hloubky 60 cm, tedy i velké šatní skříně.
Základ lisu tvoří svislá rámová konstrukce 
z ocelových profilů, jejíž délka může být 
až 10 m, opatřená bržděnými průmys-
lovými kolečky pro možnost snadného 
přemístění na libovolné pracoviště v díl-
ně. Na horním a spodním vodorovném 
profilu jsou prostřednictvím ložiskového 
uložení zavěšeny horizontálně posuvné 

Multifunkční truhlářský lis 
pro efektivní zakázkovou výrobu

Používání ručních truhlářských svěrek a stahováků („knechtů“) při lepení spárovek, rámů či nábyt-
kových korpusů je v mnoha zakázkových truhlářských dílnách dodnes standardem. V efektivně 
řízených firmách s vysokými kvalitativními standardy však tuto „zastaralou technologii“ již nahradily 
lisy. A to buď speciální – pro každou činnost samostatné zařízení, anebo univerzální. Každá z obou 
variant má své výhody i nevýhody: pro speciální lisy jak známo hovoří především vyšší produktivita, 
pro multifunkční zařízení nižší cena a menší prostorové nároky.

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

Univerzální truhlářský lis v oboustranném provedení: z jedné strany je rámová kon-
strukce, z druhé strany děrovaná deska

Volitelné příslušenství lze díky staveb-
nicovému systému a jednoduchému 
nasazování rychle přizpůsobovat tvaru 
a velikosti lepeného prvku

Horizontální pohyb svislých trámců po nosném rámu usnadňuje jejich ložiskové 
uložení
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svislé trámce, opatřené řadou otvorů pro 
kotvení lisovacích nástrojů. Těmi mohou 
být např. hydraulicky či mechanicky ovlá-
dané tlačné patky různých tvarů či veli-
kostí, prodloužená ramena pro stahování 
korpusů aj. A právě výbava pro lisování 
korpusů, která je velmi oblíbená mezi ně-
meckými truhláři používajícími tyto lisy, 
prošla nedávno inovačním procesem.
Toto příslušenství tvoří výškově posuvná 
spodní opěrná a horní tlačná robustní 
ramena s podélnými dřevěnými patkami, 
u nichž je tlak vyvíjen pomocí hydraulic-
kých jednotek (s tlačnou silou odpoví-
dající až 2 tunám a zdvihem 100 mm), 
ovládaných buď individuálně ruční pákou 
na každé jednotce, nebo centrálně z jed-
noho místa společným hydraulickým vál-
cem. Spodní dřevěné patky jsou pevné, 
zatímco horní jsou volně uložené v ocelo-
vých ramenech a horní stranou se opírají 
o příčný válcový trn, uložený v bočních 
podélných výřezech v rameni. Trn lze ve 
výřezech posouvat pomocí plastového 
kolečka s pastorkem, které se pohybuje 
po krátké ozubené tyči se stupnicí (5–30 
cm) představující vzdálenost osy trnu od 
zadní opěrné roviny lisu. Podle hloubky 
lepeného korpusu se trn nastaví vždy na 
poloviční hodnotu tohoto rozměru, aby 
se lisovací tlak vyvíjený hydraulickým vál-
cem na jeden konec ramena rozprostřel 
do celé plochy dřevěné patky, kterou se 
opírá o korpus, a působil tak na lepený 
korpus rovnoměrně v celé jeho hloubce. 
Původní varianta fungovala tak, že dřevě-
ná patka byla ovládána dvěma lisovacími 
elementy: na začátku ramena hydrau-
lickým válcem a na konci podélně po-
suvným excentrem s ruční pákou. Tento 
druhý ručně ovládaný mechanismus tak 
s novým řešením odpadá.
Součástí „korpusové“ výbavy je také 
boční přítlak v podobě svislého, hori-

zontálně posuvného trámce, opatře-
ného bočními šroubovými patkami. 
Jimi se korpus před stažením přitiskne 
k základnímu bočnímu opěrnému trám-
ci, nastavenému v přesné kolmici vůči 
rastru kotvicích otvorů.
Lis jako celek má i další praktické vý-
hody. Např. díky jeho mírně zaklopené 
poloze, která se u těchto typů lisů volí 
kvůli bezpečnému ukládání lepených 
prvků s využitím gravitace, je možné sta-
žený skříňový korpus osadit zády, příp. 
kováním apod. Lis může být řešen jako 
jednostranný nebo oboustranný, čímž 
při minimálním zvýšení nároku na pros-
tor zdvojnásobí svoji výrobní kapacitu. 
V oboustranné verzi může být rovněž 
proveden jako kombinace rámu a děro-
vané lisovací stěny.

Kontakt na vyžádání

Horní rameno korpusové výbavy v novém provedení s nastavitelným „středem lisování“

Původní verze horního ramena s posuvným excentrem

Boční přítlačné patky pro zajištění pra-
voúhlosti lisovaného korpusu
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Tak, ako je to pri CNC obrábacích cen-
trách Venture zaužívané, ponúkajú sa 
s viacerými zvýhodnenými balíkmi vý-
bav. Tento systém zostavenia stroja sa 
osvedčil z dôvodu, že zákazník dostane 
CNC centrum s kompletnou výbavou, 

vhodnou pre daný účel použitia stroja.
Najvýznamnejšou inováciou radu Venture 
110 je 360° prístup k stroju v kombiná-
cii s bumper technológiou so snímací-
mi vankúšmi. Vďaka tomuto riešeniu je 
možný prístup k stroju zo všetkých strán, 
čo uľahčuje využitie pri nakladaní stroja, 
pri samotnom opracovaní ako aj počas 
opracovania – na prípadné odstraňova-
nie väčších odrezkov. Stroj disponuje 
bumper systémom na obidvoch stra-
nách CNC portálu, čo umožňuje bez-
pečný pohyb operátora spredu aj zoza-
du. Zvlášť praktická je táto vymoženosť 
pri nakladaní viacerých kusov na každú 
stranu stroja. Operátor sa nemusí kom-
plikovane naťahovať dozadu, pričom si 
nie je istý presným umiestnením dielca. 
V prípade Venture 110 má zadné dorazy 
na dosah, preto nie je problém umiestniť 
aj ťažké dielce. 
Veľmi efektívna je aj kombinácia bum-
per technológie s laserovým systémom 
snímania polohy operátora. Vďaka tej-
to kombinácii pracuje stroj rýchlejšie aj 
v prípade intervencie operátora v mies-
te opracovania. Technológia sa aktivuje 
jedným tlačidlom v prípade, že dôjde 
ku kritickému stretnutiu s operátorom. 
Nevznikajú tak žiadne prestoje.
Systém upevnenia CNC hlavy je portá-
lový (most), ako pri všetkých strojoch 
HOMAG. Toto riešenie sa celosvetovo 
osvedčilo vďaka svojej presnosti a život-
nosti. Portál sa pohybuje na obidvoch 
stranách po krytých THK vedeniach 
najvyššej kvality. Rovnako pohyb por-
tálu zabezpečujú pohybové motory na 
obidvoch stranách portálu, ktoré sú 
vzájomne synchronizované digitálnym 
systémom. 

Firma HOMAG predstavila na veľtrhu Holz-Handwerk 2016 
v Norimbergu novinku na poli nadštandardných CNC obrábacích 
centier. Nový rad Venture 110, ktorý pozostáva z troch modelov: 
113, 114 a 115, prináša množstvo vylepšení a inovácií. Posledné 
číslo označuje počet osí opracovania – teda Venture 113 je 3-osové 
centrum a Venture 115 je už 5-osové centrum. 

Nový rad nadštandardných CNC obrábacích centier 

HOMAG Venture 110

GROUP

Autor: Ing. Peter Ježo
EXCELLENT CD spol. s r.o., Zvolen
Kontakt: jezo@excellentcd.sk
Foto: archív HOMAG

Prístup k CNC obrábaciemu centru Venture 110 je možný zo všetkých strán

Laserový systém snímania polohy operátora zvyšuje bezpečnosť obsluhy a mini-
malizuje prípadné prestoje

http://www.excellentcd.sk
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Portál sa pohybuje po masívnom zvá-
ranom ráme. Inovácia rámu spočíva 
v integrácii elektrorozvodnej skrine do 
rámu stroja. Operátor má tak pred se-
bou len samotnú dotykovú ovládaciu ob-
razovku PowerTouch, ktorá vyzerá ako 
z budúceho storočia. Nielen vzhľadovo 
je nový systém PowerTouch revolučný. 
Konštrukcia obrazovky je kovová, poc-
tivá a pevná aj s možnosťou otáčania. 
Obrazovka podporuje najmodernejšie 
prvky, ako sú multidotykové gestá, roz-
delenie obrazovky pri ovládaní stroja na 
časť informácií a časť ovládania. Veľmi 
obľúbený je aj semafor pripravenosti na 
bočnej lište obrazovky. Veríme tomu, 
že ovládací systém PowerTouch dnes 
nemá konkurenciu. 
Nový rad Venture 110 je v ponuke 
v dvoch dĺžkových prevedeniach, so 
6 typmi hlavného vretena a 5 typmi vŕ-
tacieho agregátu od 18 do 31 vretien. 
Stroj využíva množstvo najmodernejších 
patentov firmy HOMAG v oblasti opraco-
vania ale aj umiestnenia dielcov. V po-
nuke je samozrejme aj obľúbený LED 
systém na predikciu ukladania upínacích 
prvkov. 
Vďaka vysokej sériovosti produkcie je 
veľmi zaujímavá aj cena stroja. Napríklad 
kompletne vybavené 5-osové centrum 

s kvalitným 5-osovým vretenom, vŕtacím 
agregátom, otočnou drážkovacou pílou 
a dvomi meničmi nástrojov môžete mať 
dnes za cenu okolo 90 000 Eur (podľa 
kompletnej výbavy stroja). Z dôvodu vy-
sokého dopytu sú už dnes dodacie ter-
míny na stroj viac ako 4 mesiace a stále 
sa predlžujú. V prípade, že máte záujem 
o umiestnenie stroja do konca kalendár-
neho roka 2016, neváhajte kontaktovať 
firmu EXCELLENT CD.

Viac informácií o drevoobrába-
cích technológiách od HOMAG 
Group získate na adrese:

EXCELLENT CD, spol. s r.o.
Š. Moyzesa 3
960 01 Zvolen
tel.: 045/5249 160
fax: 045/5249 169 
e-mail: office@excellentcd.sk
www.excellentcd.sk

Dotyková ovládacia obrazovka Power-
Touch je v štandardnej výbave CNC 
Venture 110

„jsme stále s Vámi“
EXTRA A UNIKÁTNÍ MATNÁ STRUKTURA POVRCHU 

Xtreme Matt

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

  více informací naleznete na 
 www.drevoobchod.cz

Váš exkluzivní dodavatel materiálů
německého výrobce

My a Pfl eiderer

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

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

http://www.excellentcd.sk
http://www.drevoobchod.cz
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Společnost Felder představila novou 
vícevřetenovou vrtačku (tzv. kolíkovač-
ku) vlastní konstrukce s typovým ozna-
čením FD 21 professional, na níž lze 
opracovávat plošné dílce o maximál-
ním rozměru 850x3000 mm a tloušť-
ce 65 mm. Svařovaný stojan nese 
pracovní stůl z šedé litiny o rozměru 
900x380 mm se systémem skrytých 
čelních dorazů pro přesné přenasta-
vování bočních pravítek. Stroj 
je osazen 1,5kW elektro-
motorem a vrtací hlavou 
s 21 vrtacími vřeteny (11 
pravo- a 10 levotočivých) 
s bajonetovým upínáním a se 
standardní roztečí 32 mm pro 
vrtáky o průměru maximálně 35 
mm (maximální hloubka vrtání je 
70 mm). Může být též doplněn 
sdruženými vrtacími hlavami pro 
vrtání otvorů pro nábytkové dveř-
ní závěsy (miskové) pro systémy 

Blum, Hettich nebo Grass. Vrtací jed-
notka je naklopitelná pomocí pneuma-
tiky v rozpětí 0–90°. Ke stroji lze podle 
přání doobjednat široké příslušenství, 
pro nějž jsou na vrtačce vytvořena 
praktická úložná místa. Příslušenství 
nepřekáží při práci a přitom je stále 
po ruce. Jedná se např. o pravé a levé 
prodlou žené pravítko 1,5 m 
s posuvný-
mi dorazy, 

s nimiž se zrychluje a zjednodušuje 
vrtání např. dlouhých řad otvorů, otvorů 
pro kování atd. Dále boční 90° pravítka 
pro efektivní vrtání příčných řad otvorů, 
úhlový doraz 45°, zadní příčný doraz, 
prodloužení stolu, zásobníky vrtáků aj. 
K dispozici jsou ve standardu 2 pneu-
matické přítlačné válce, tento počet 
však lze na přání rozšířit.

Názorná videa najdete na you-
tu.be/K_2_Kximxbw 
a youtu.be/HgFC_

kIcwTk.

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

Vícevřetenová vrtačka FELDER FD 21 professional

Úspěšná výrobní řada vertikálních 
vrtacích center EVOLUTION od firmy 
HOLZ-HER byla rozšířena o speciál-
ní modely White Edition, které jsou 
vybaveny plovoucí licencí na soft-
ware CAMPUS, umožňující přistupo-
vat na něj z firemní počítačové sítě. 
Zabudované laserové měřidlo pro 
přesné měření délek obrobků je zde 
rovněž standardem.
Výrobní řada EVOLUTION začíná stro-
jem EVOLUTION 7401 – vertikálním 
vrtacím centrem, u kterého je již sério-
vá vrtací hlava velmi dobře vybavena 9 
vertikálními a 6 horizontálními vrtacími 
vřeteny a jednou drážkovací pilou. Pro 
extrémní flexibilitu je možné volitelně 
využít i XL vrtací hlavu s až 22 vrtacími 
vřeteny a drážkovací pilou. Zákazníci, 
kteří si přejí použít frézovací stroj také 
k formátování, pro výřezy a kapsy, 
mohou zvolit stroj EVOLUTION 7402. 
Toto frézovací a vrtací centrum je na-
víc vybaveno vřetenem s 5,6kW moto-
rem. Velké rozměry obrobků s 2500 
mm ve směru X, bez dodatečné opory 
desek, a také 920 mm ve směru Y, 
jsou další výhodou „malých“ strojů 
EVOLUTION 7401/7402. Kromě toho 
si vystačí s extrémně malým požadav-
kem na místo.

Zcela nový je stroj 
EVOLUTION 7405 
White Edit ion 
Connect. Paket 
Connect obsa-
huje zcela nový 
výměník nástrojů 
pro speciální úhlový 
převod EVOLUTION. 
Vybavení speciál-
n ích  modelů 
umožňuje vedle 
obvyklých CNC 
kompletních obro-
bení také frézování 
kapes pro spojova-
cí prvky Lamello 
Clamex v ploše 
(ve směrech X a Y) 
a v hranách dílců. 
Kromě toho disponuje šesti-
místným zásobníkem nástrojů, ke-
ramicky uloženým 7,5kW vřetenem 
s HSK upínačem, pracovními rozměry 
3200 mm ve směru X, 920 mm ve 
směru Y, hmotnost desek do 75 kg.
U všech modelů EVOLUTION je mož-
né prostřednictvím automatického 
přizpůsobení nástrojů a bez dalšího 
přestavování zpracovávat materiály 
tloušťky od 8 do 70 mm. Osvědčený 

a plně automatický 
vakuový upínací systém je nyní 
již standardně vybaven energeticky 
úspornou ECO vývěvou a postará se 
tak o bezpečné a citlivé upnutí nej-
různějších materiálů.

Výrobce: HOLZ-HER
Výhradní zastoupení pro ČR: 
PILART s.r.o. 

Vertikální vrtací centra EVOLUTION White Edition

900x380 mm se systémem skrytých 
čelních dorazů pro přesné přenasta-
vování bočních pravítek. Stroj 

s bajonetovým upínáním a se 
standardní roztečí 32 mm pro 
vrtáky o průměru maximálně 35 
mm (maximální hloubka vrtání je 
70 mm). Může být též doplněn 
sdruženými vrtacími hlavami pro 
vrtání otvorů pro nábytkové dveř
ní závěsy (miskové) pro systémy 

prodloužené pravítko 1,5
s posuvný-

však lze na přání rozšířit.
Názorná videa najdete na you-
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čelních dorazů pro přesné přenasta-
vování bočních pravítek. Stroj 

s bajonetovým upínáním a se 
standardní roztečí 32 mm pro 
vrtáky o průměru maximálně 35 
mm (maximální hloubka vrtání je 
70 mm). Může být též doplněn 
sdruženými vrtacími hlavami pro 
vrtání otvorů pro nábytkové dveř-vrtání otvorů pro nábytkové dveř-vrtání otvorů pro nábytkové dveř
ní závěsy (miskové) pro systémy 

s posuvný-
mi dorazy, 

Názorná videa najdete na you-
tu.be/K_2_Kximxbw 
a youtu.be/HgFC_

kIcwTk.

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

místným zásobníkem nástrojů, ke- a plně automatický 

Zcela nový je stroj 
EVOLUTION 7405 

výměník nástrojů 
pro speciální úhlový 
převod EVOLUTION. 

kompletních obro-
bení také frézování 

-
cí prvky Lamello 

ploše 
Y) 

hranách dílců.
Kromě toho disponuje šesti
místným zásobníkem nástrojů, ke

Vertikální vrtací centra EVOLUTION White Edition

Zcela nový je stroj 

převod EVOLUTION. 

hranách dílců.
Kromě toho disponuje šesti-
místným zásobníkem nástrojů, ke a plně automatický 

http://www.felder-group.cz
http://www.pilart.cz
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Společnost GreMi KLIMA CZ, doda-
vatel odsávací a odprašovací techniky, 
nabízí nyní svým zákazníkům u filtrač-
ních jednotek GREFILT možnost vý-
běru mezi podtlakovým nebo přetla-
kovým systémem. Modulární systém 
GREFILT je navržen tak, že pro kaž-
dou instalaci firma umí nabídnout oba 
systémy, a také velmi přesně spočítat 
jejich návratnost při předpokládaném 
provozu. Je tedy jen na uživateli, zda 
dá přednost modernímu, účinnější-
mu a tiššímu podtlakovému systému 
GREFILT VAC nebo cenově přístup-
nějšímu přetlakovému řešení.
Modulární systém filtračních jednotek 
GREFILT VAC je navržen pro filtraci od-

sávaného vzduchu z prašných provozů 
zpracování dřeva, dřevotřísky a po-
dobně. Filtrační jednotka je osazena 
hadicovými filtry, které odsátý vzduch 
přefiltrují a odpad oddělí do sběrné ko-
mory. K filtračním jednotkám GREFILT 
VAC je k dispozici bohaté příslušenství, 
které umožňuje široké možnosti dalšího 
zpracování odsátého dřevního odpadu. 
Na vyčištění (regeneraci) filtru může být 
instalován buď systém mechanického 
oklepu vibračním motorem, systém 
impulsů stlačeného vzduchu – pulsjet 
nebo pneumaticko-mechanická rege-
nerace. Výkon systému je snadno šká-
lovatelný dostavbou dalších modulů, 
bez zhoršování již existující investice.

Filtrační jednotky GREFILT jsou plně 
kompatibilní s ostatními zařízeními od-
sávacího systému GreMi. Provoz filtru 
a rychlost ventilátoru mohou řídit in-
teligentní klapky SMARTeYe přesně 
podle aktuální potřeby provozu.
Výrobce a prodejce: 
GreMi KLIMA CZ, s.r.o.

Podtlakový systém GREFILT VAC

Výrobce olepovaček hran Fravol před-
stavil novou výrobní sérii MASTER. 
Stroje jsou určeny k olepování dílců 
s tloušťkou do 45 mm ABS hranou 
a nákližky. V této výrobní řadě – kon-
krétně u modelů Fravol M200-23 
a Fravol M400-23, je již v základu stroj 
osazen patentovaným rožkovacím ag-
regátem SYNCRO PLUS, nahrazujícím 
kapovací jednotku. Opuštění klasické 
koncepce kapování se pozitivně pro-
jevuje na výši pořizovacích nákladů, 
úspoře místa na dílně a snížení rizika 
poškození dílce.
Olepovačky série MASTER mají ma-
sivní stojan, na kterém jsou upevně-
ny jednotlivé jednotky, horní rolnový 
přítlak, mirrorbar a přehledný dotykový 
ovládací panel, vedle něhož je umístě-
na optická závora. Posuv materiálu 
zajišťuje článkový dopravník doplněný 
o výsuvnou podpěru. Předfrézovací 
jednotka je osazena dvojicí fréz s dia-
mantovými noži. Následuje nanášecí 
jednotka s vyhřívanou vaničkou o ka-
pacitě 1 kg s možností reverzace pa-
tentovaného teflonového nanášecího 
válečku. Zastřižení hrany nahrubo za-

jišťuje 
pneu matická 
kapovací giloti-
na. O přitlačení 
hrany k dílci se 
stará dvojice 
přítlačných vál-
ců – první hnaný 
teflonový, druhý pogumovaný. Pro 
jednoduché přenastavení optimálního 
přítlaku je použit systém pre-setting. Po 
přítlačné jednotce následuje frézovací 
jednotka s šikmo uloženými vysoko-
frekvenčními motory a s patentovaným 
systémem tvarových frézovacích nožů 
pro profil 0° + r 1–3 mm bez nutnosti 
výměny nástroje. Stejný systém tva-
rového nástroje je použit i u další pa-
tentované jednotky SYNCRO PLUS, 
která zajišťuje přesné kapování a zafré-
zování rohů. O tom, zda má být přední 
a zadní hrana dílce pouze zakapována 
nebo orožkována, rozhoduje obsluha 
volbou funkce na hlavním ovláda-
cím panelu. Za jednotkou SYNCRO 

PLUS jsou uloženy plošné cidliny 
s ofukem kopírovacích rolen a pneu-
matickým odskokem ovládaným z hlav-
ního panelu. Cidliny lze rozšířit o postřik 
čisticím kluzným roztokem.
Model Fravol M400-23 je díky své 
délce 3240 mm osazen oproti mode-
lu Fravol M200-23 navíc rádiusovými 
cidlinami umístěnými před jednotkou 
SYNCRO PLUS. V případně potřeby 
lze oba modely řady MASTER vybavit 
namísto plošných cidlin lešticí jednot-
kou včetně postřiku čisticím roztokem 
před lešticími kotouči, případně po-
střikem antiadhezivním roztokem na 
vstupu.

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

Olepovačky hran Fravol série MASTER

Šetření elektrické energie je standard

Jakož i šetření tepla

Ventilátory vlastní konstrukce

Podtlakový nebo přetlakový – výběr je na vás

podtlakový systém GREFILT VAC přetlakový systém GREFILT
 ✓  ✓
 ✓  ✓

 ✓
 ✓

kWh

přítlačných vál- PLUS jsou uloženy plošné cidliny 

jišťuje 
pneu
kapovací giloti
na. O
hrany k dílci se 
stará dvojice 
přítlačných vál

Olepovačky hran Fravol série MASTER

jišťuje 
pneumatická 
kapovací giloti-
na. O přitlačení 
hrany k dílci se 
stará dvojice 
přítlačných vál PLUS jsou uloženy plošné cidliny 

Olepovačky hran Fravol série MASTER

novinky
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http://www.gremiklima.cz
http://www.braz.cz
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Firma IMA – materiál pro nábytkový průmysl s.r.o. se 
sídlem v Brzkově, dodavatel kašírovacích a obalo-
vacích fólií, protitahových fólií, základovacích fólií, 
nábytkových hran a tenkého papíru, představuje 
bílou základovací fólii, která je určena k zalisování 
nebo zakašírování na MDF desky nebo dřevo-
třískové desky. Tato fólie je dalším výrobkem 
švédské firmy Munksjo Paper, což zaručuje vy-
sokou kvalitu. Fólie se vyrábí z bělené sulfátové 
buničiny a je impregnovaná pryskyřicí. Firma na ni 
poskytuje veškeré certifikace, jako je FSC CONTROLED 
WOOD, IOS deklarace, Test reporty.
Fólie slouží jako ideální základ pod barvu a její velkou vý-
hodou je, že ji po nanesení na desku (zalisováním nebo 
zakašírováním) lze zbrousit, aniž by se zatrhávala vlákna. 
Fólie při broušení vytváří brusný prach a chová se jako 
dřevo nebo dýha, což vytvoří celistvý hladký podklad při-
pravený k následnému nánosu pigmentové barvy, ať už 
v normálním či vysokém lesku.

Dá se v y u ž í t 
na jakékoli plochy k lakování, ať jsou 
to nábytkové dílce, dveřní pláště nebo obložení. Skladem 
je standardně fólie v provedení plošné gramáže 160 g/m2 

a zákazníkům je dodávána v rolích nebo ve formátech, v li-
bovolném množství.
Výrobce: MUNKSJO PAPER
Výhradní zástupce: IMA – materiál pro nábytkový průmysl s.r.o.

Bílá základovací fólie

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

Struktura je odolná vůči běžným čisticím prostředkům. Jako 
jeden z mála výrobků svého druhu je struktura XTreme Matt 
použitelná pro aplikace postformingu.
Výrobce: Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH
Prodejce: Dřevoobchod K&C Karlovy Vary a.s. 

Pfleiderer struktura XTreme Matt

Okentěs, spol. s r.o., distributor padacích těsnění spodků 
dveří švýcarské společnosti PLANET GDZ AG, představuje 
světovou novinku – první venkovní bezbariérový padací práh 
odolný nárazovému dešti (nevyžaduje odvodňovací drážku). 
Toto speciální padací těsnění je určeno pro jednokřídlové 
vchodové a balkonové dveře dřevěné, kovové a plastové.
Nové padací těsnění Planet X3 těsní proti kouři (RD), má 
útlum hluku 48 dB, odolává nárazovému dešti – certifiko-
váno ift Rosenheim 6A (250 Pa), klasifikace podle DIN EN 
12208, zkušební metoda podle DIN EN 1027, má obous-
tranné spouš tění s automatickým vyrovnáváním při šikmé pod-
laze. Výška těsněné spáry je 5–12 mm. Svislý i boční zdvih 
se reguluje inbusovým klíčem v rozpětí 3 mm. Nosný profil 

je z hliníku 22x30 
mm, těsnicí profil 
z kvalitního sili-
konu. Těsnění je 
standardně k dis-
pozici v délkách 
960, 1085, 1210, 
1335 a1460 mm. 
Zkrácení každé 
délky je možné ma-
ximálně o 125 mm.
Výrobce: PLANET GDZ AG
Distributor: Okentěs, spol. s r.o.

Venkovní padací těsnění dveří PLANET X3

Fólie slouží jako ideální základ pod barvu a její velkou vý na jakékoli plochy k lakování, ať jsou 

Firma IMA – materiál pro nábytkový průmysl s.r.o. se 
obalo

vacích fólií, protitahových fólií, základovacích fólií, 
nábytkových hran a tenkého papíru, představuje 

buničiny a je impregnovaná pryskyřicí. Firma na ni 
poskytuje veškeré certifikace, jako je FSC CONTROLED 

Firma IMA – materiál pro nábytkový průmysl s.r.o. se 
obalo-

vacích fólií, protitahových fólií, základovacích fólií, 

buničiny a je impregnovaná pryskyřicí. Firma na ni 
poskytuje veškeré certifikace, jako je FSC CONTROLED 

Dá se v y u ž í t 

http://www.imaczech.cz
http://www.drevoobchod.cz
http://www.okentes.cz
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Společnost Dřevomateriál představuje inovativní systém 
posuvných dveří FLAT LINE, který je určen pro skříně 
a šatny, jejichž design je založen na bázi minimalistických 
hliníkových rámů. Spodní rámová hliníková lišta je oproti 
konkurenčním systémům viditelně užší a přesto spolehlivě 
zakrývá spodní kolečka. Tento systém tak nechá vyniknout 
výplni křídel v maximální ploše. Výplň mohou tvořit desky 
o tloušťce 4 nebo 10 mm. Důraz je kromě designu kladen 
také na praktičnost, a tak jsou madla FLAT LINE díky svému 
tvaru ideální pro zrcadla a barevná skla, kde je eliminováno 

znečištění výplní otisky prstů. Systém FLAT LINE je nabí-
zen ve dvou povrchových úpravách, a to eloxovaný hliník 
a champagne. FLAT LINE díky ergonomickému designu 
poskytuje vynikající funkčnost a praktičnost a je určen nejen 
do moderních interiérů.

Výrobce: GTV
Prodejce: Dřevomateriál s.r.o.

Systém posuvných dveří FLAT LINE

http://www.drevomaterial.cz
http://www.imaczech.cz
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Šézlong z Hamburku

Jedním z příkladů moderního pojetí šéz-
longu je návrh polohovatelného „polo-
lehátka“, jehož autorem je kolektiv stu-
dentů a pedagogů ze střední odborné 
školy Gsechs v Hamburku.
Jeho celodřevěná konstrukce je složena 
z pevné čtyřnohé podnože z masivního 
dřeva a ze sedací/lehací plochy zhoto-
vené z ohýbané překližky. Plocha je slo-
žena ze tří částí: sedadlo, dvou stranné 
opěradlo a nožní podpěra. Sedadlo se 
plynulým obloukem zvedá do bederní 
opěry, na kterou plynule navazuje horní 
opěrný díl. Ten je ohnutý do tvaru „L“ 

Odpočivná lehátka 
aneb Šézlong v 21. století

Šézlong (z francouzského chaise longue – „dlouhá židle“), neboli čalouněná lenoška s dlouhým 
opěradlem pro natažení nohou v pololeže (dle názvoslovné normy ČSN 91 000), má svůj prapůvod 
pravděpodobně již ve starověkém Egyptě. Z dochovaných obrazových materiálů také víme, že odpo-
čivná lehátka s velkou oblibou používali staří Řekové i Římané. Velkou renesanci pak šézlong zažil 
v období rokoka, které mu vtisklo tvář klasického čalouněného nábytku. Ve 20. a 21. století se směr 
vývoje tohoto „sedo-lehátka“ opět vrátil spíše k jednoduššímu provedení v mnoha konstrukčních 
a materiálových variantách – v duchu moderního designu, současné techniky a stylu života.

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

Sezení v příčném směru a pololeh v podélném směru zpříjemňuje zádová opěra ohnutá do tvaru „L“

Své pojetí moderního šézlongu představil kolektiv studentů a pedagogů střední 
odborné školy Gsechs z Hamburku
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a slouží jako zádová opěra ve dvou na 
sebe kolmých směrech: při bočním sedu 
nebo při podélném pololehu. K druhému 
konci sedadla je prostřednictvím tyčo-
vého otočného závěsu připojena nožní 
podpěra. Ta je prostřednictvím ohybu 
zvednuta cca 10 cm nad úroveň seda-
cí plochy. Sedadlo s opěradlem i nožní 
podpěra jsou na spodní straně opatřeny 
masivními výztuhami, kterými jsou přes 
kloubové spoje připojeny k podnoži. 
Kloubové spoje umožňují mírné sklopení 
sedadla s opěradlem směrem dozadu, 
přičemž současně se nakloní i nožní 
podpěra. Polohu sklopení vymezují dvě 
ocelová lanka uchycená k podnoži a ke 
spodní straně sedadla. Rovněž je zde 
umístěna plynová brzda, která tlumí po-
hyb sedadla při polohování. V základní 
poloze (vsedě) je sedadlo aretováno jed-
noduchým mechanismem založeným na 
principu dvou protisměrných západek 
ovládaných společným táhlem, jehož ko-
nec je vyveden na jedné straně sedadla 
pod sedací plochou. Jeho stisknutím 
dojde k odjištění západek.

Křeslo nebo lehátko

Vlastní představu o konstrukci odpočiv-
ného „sedo-lehátka“ má rakouská firma 
mySensation. Princip změny z křesla 
na lehátko (a naopak) nespočívá v po-
lohování jednotlivých částí křesla, ale 
ve změně polohy celého křesla při sou-
časné změně funkce jednoho z dílů. Tím 
dílem je sedák mírně kónického tvaru. 
Základem celé konstrukce jsou „bočni-
ce“, vyřezané ze silnější překližky. Jejich 
tvar umožňuje dvojí funkci: křesla s vy-
sokým opěradlem a houpacího lehátka.
Obě bočnice jsou přišroubovány k vyso-
kým oboustranně čalouněným zádům, 

Před sklopením se sedadlo odjistí stisknutím táhla aretačního 
mechanismu

Polohu sklopení sedadla a opěradla vymezují dvě ocelová 
lanka, plynulost pohybu zajišťuje plynová brzda

Křeslo s vysokým opěradlem, které lze překlopením změnit na houpací lehátko 
(mySensation)

Detailní pohled na jednoduchý aretační mechanismus umístěný na spodní straně 
sedáku
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složeným ze dvou dílů, které však ne-
končí u sedáku, ale pokračují až téměř 
k zemi. V oblasti sedáku je mezi obě-
ma zádovými díly (horním a spodním) 
vynechána mezera, do níž je zasunuta 
zadní část čalouněného sedáku. Přední 
část sedáku je posazena na příčné oce-
lové tyči, kterou jsou bočnice spojeny 
v přední části.
Při změně křesla na lehátko se nejprve 
vyjme sedák a křeslo se překlopí zhru-
ba o 90° dopředu. Tím se záda změní 
na tvarovanou lehací plochu. Sedák se 
následně nasadí svým širším koncem 
(opatřeným drážkou) na překližkové 
pero, které vystupuje z konce spodní-
ho zádového dílu. Tím se lehací plocha 
prodlouží o hlavovou část.

Šézlong à la Le Corbusier

S polohováním lehací části obvykle sou-
visí i funkce její aretace v nastavené po-
loze. Přitom se nemusí vždy jednat o sa-
mostatný funkční prvek, jako v prvním 
zde představeném případě. Příkladem 
je šézlong TIC TAC, který pro italskou 
společnost Slide navrhl Marco Acerbis. 
Nabízí moderní interpretaci dnes již kla-
sického šézlongu od Le Corbusiera. Tic 
Tac je složen ze dvou odlišných částí 
– lehátka TIC a stolku TAC – které mo-
hou být použity i samostatně. Obě části 
jsou spojené dohromady ozubením vy-
tvořeným na jejich vnějším obrysu. Díky 
němu lze nastavovat a současně fixovat 
sklon lehátka.
Díly jsou zhotoveny z polyetylénu, takže 
mohou být použity jak v interiéru, tak 
v exteriéru. Oba oddělitelné prvky se 
snadno přizpůsobí i nepravidelnému 
nebo písčitému povrchu (např. na pláži).

Lehátko pod paži

Plážová lehátka můžeme rovněž zařadit 
do této kategorie odpočivného nábyt-
ku – i když požadavky na ně kladené 
jsou poněkud specifické. U plážových 
lehátek je jedním z důležitých požadavků 
snadná přenositelnost a nízká hmotnost. 
Německá firma Müller Möbelwerkstätten 
k tomuto účelu využila lamelovou roletu 

Pohled na spodní část křesla

Srolované plážové lehátko vyrobené 
z dřevěné lamelové rolety (Müller Möbel-
werkstätten)

Šézlong TIC TAC inspirovaný polohovatelným lehátkem Le Corbusiera (Slide)
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(překližkové lamely spojené tkaninou). Do pásu rolety mírně 
kónického tvaru o délce zhruba 2 m vyfrézovali z rubové strany 
v podélném směru dvě symetrické V-drážky vlnovitého tvaru. 
Tyto drážky umožňují složení obou vzniklých postranních ploch 
o 90°. Tím dojde k vlnovitému prohnutí středové plochy i obou 
postranních ploch a k vytvoření tuhého třístranného korpusu 
připomínajícího svým tvarem lodní trup. Obě bočnice se zajistí 
proti samovolnému sklopení dvěma gumovými lanky (delším ve 
středu a kratším ve špici), opatřenými na koncích dřevěnými 
kuličkami. Lanka se zasunou do zářezů vytvořených na boč-
nicích a celý korpus se převrátí o 180°. Získáme tak lehátko 
s vlnovitě vytvarovanou lehací plochou, na kterou si můžeme 
pro pohodlnější ležení položit volné čalounění.
Opačným postupem lehátko rozložíme a díky roletové kon-
strukci ho srolujeme do podoby lehkého a snadno přenosného 
válce. Delší gumové lanko použijeme ke svázání rolety.

Rozmotáním pásu, složením boků, jejich zajištěním pomocí 
dvou gumových lanek a překlopením o 180° vytvoříme lehátko

Máme řešení pro každého

Braz Technologie, s.r.o.
Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín

e-mail: braz@braz.cz
www.braz.cz

Fravol Master
- pro výšku dílce 13–45 mm
- předfrézovací jednotka
- revoluční rožkovací jednotka SYNCRO PLUS
- cidlinová jednotka s pneumatickým odskokem

Fravol FAST
- pro výšku dílce 13–60 mm
- předfrézovací jednotka
- prověřená rožkovací jednotka SYNCRO
- možnost vybavit stroj servo agregáty

Fravol SMART 
- pro výšku dílce 10–80 mm
- předfrézovací jednotka
- prověřená rožkovací jednotka SYNCRO
- možnost vybavit stroj NC řízenými agregáty

Fravol RAPID 
- pro výšku dílce 10–120 mm
- předfrézovací jednotka
- dvoumotorová rožkovací jednotka SYNCRO
- NC řízené agregáty
- otevřená konstrukce stroje
   (výbava dle konkrétních potřeb zákazníka)

http://www.braz.cz


DM 7-8/201624

konštrukcie

Drevená kaplnka na vrchu Krížová

Mladý architekt MArch. Samuel Netočný (*1986) sa snažil vedo-
mosti zo zahraničných štúdií preniesť aj do tatranského prostredia. 
Darované mohutné kmene červených smrekov navrhol spracovať 
na hranoly a z nich postaviť kaplnku na vrchu Krížová (933 m n/m.) 
nad popradskou časťou Kvetnica, odkiaľ je výborný výhľad nielen 
na Poprad, ale i na Vysoké a Nízke Tatry.

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

Foto: archív MArch. Samuela Netočného 

Keď projektant MArch. Samuel Netočný spolu s riaditeľom 
Mestských lesov Poprad našli stavebné miesto, bolo jas-
né, že pôvodné zámery kamennej kaplnky musia ísť bokom 
a treba vypracovať nový projekt. Vynášať všetky stavebné 
materiály po strmom chodníku by bolo mimoriadne nároč-
né. Architektovi sa začalo črtať konkrétne riešenie kaplnky 
z dreva, keď Mestské lesy Poprad venovali na jej stavbu 18 
červených smrekov. Objekt mali vytvoriť drevené hranoly 
v polohe, v akej ako stromy rástli – vo vertikále. 

Veriaci ani investori nespochybnili projekt 
kaplnky z dreva

Odolnosť stavby na vrchu kopca mohli vytvoriť iba jednoliatym 
celkom. Betónové pätky vytvorili základ na uchytenie dreve-
nej podlahy z trámov červených smrekov. Tesárskymi čap-
mi pripevnili nosné stĺpy a na ne strop. Hranoly pre drevenú 
konštrukciu mali mať jednotný prierez. Aby realizácia nebola 
komplikovaná, narezali ich na rozmer 14x14 cm v dĺžke od 250 
do 550 cm. Tesárska firma Tauber, s.r.o., Spišská Nová Ves 
vybavená CNC centrom vytvorila presné rozmery potrebné pre 
čapovanie a vytvorenie kompaktnosti celého objektu. Surové 
drevo počas prípravy a montáže mierne zoschlo. Opätovným 
prehobľovaním získali potrebný prierez 13x13 cm. 
Stavbu realizovali traja tesári. Z hranolov vytvárali bránu, ktorá 
končila horizontálnymi trámami ako súčasť podlahy. Podľa 
výpočtov statika nebolo potrebné ani zavetranie vertikálnych 
hranolov počas stavby, lebo postupným uchytením cez podla-
hu a strop vytvárali samonosnú konštrukciu. Výhodou bolo 
aj to, že obvodové hranoly boli v trojrade, čím boli navzájom 
priestorovo prepojené. Kým vertikálne hranoly mali medzi 
sebou medzeru, horizontálne trámy boli napevno spojené.
Stabilnú konštrukciu vytvorili pomerne rýchlo. Počas sy-
chravej jesene a cez zimu ju nechali stáť nechránenú. Drevo 
bez povrchovej úpravy odolalo nepriazni dažďa a snehu. 
Vysušené vetrom získalo striebornú patinu, takže kaplnka 
už po roku pôsobí, akoby tu stála odjakživa. Zvnútra chránené 
hranoly z červených smrekov si zachovali prírodnú červenú 
farbu. Na jar tohto roku položili strechu s oceľovým krovom 

Kaplnka vzkriesenia na vrchu Krížová pri Poprade
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konštrukcie

a priehľadnou krytinou. Lomená strecha má na južnej strane 
sklon 35°, na severnej strane 45°.
Stavba má pôdorys hranatého písmena „G“ s neúplnou prieč-
kou a v podstate vytvára dva priestory. Na konci vchodovej 
časti je vstup do uzavretej časti, kde bude umiestnená plastika 
z javorového dreva „Vzkriesenie Krista“ od akad. soch. Otta 
Korkoša z Kežmarku. Celý objekt vytvára miesto na tichú 
meditáciu, stíšenie a oddych po výstupe krížovou cestou.
Ku kaplnke dovedie pútnikov cyklotrasa z Popradu, ktorá 
vedie ku Kostolu sv. Heleny v Kvetnici a má dĺžku 4,5 km. 
Ku Kaplnke vzkriesenia treba ešte absolvovať 1,8 km po 
chodníku Krížovej cesty. Na nej bude vztýčených 14 zasta-
vení formou jednoduchých drevených krížov. Z nich je 10 už 
osadených s venovaním darcov.

Riešenie oceľového krovu na drevenej konštrukcii

V dôsledku pohybu slnka po oblohe sa svetelná situácia v kapln-
ke neustále mení

Bočné rezy kaplnkouPôdorys kaplnky

Fakty k projektu Kaplnky vzkriesenia v Poprade 
Kvetnici:

 Projektová príprava: 2010 – 2015
 Realizácia: 2014 – 2016
 Autor projektu: MArch. Samuel Netočný 
 Statika: Ing. Vít Svoboda
 Investor: Rímsko-katolícky farský úrad Poprad formou 
verejnej zbierky

 Partneri projektu: Mestské lesy, s.r.o., Poprad a Mesto 
Poprad

 Realizátor základov: Lesostav, s.r.o., Poprad
 Tesárske práce: Tauber, s.r.o., Spišská Nová Ves
 Strecha: Isometal, s.r.o., Lendak
 Celkové náklady: 33 000 eur
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Loňské sucho a přemnožený kůrovec 
nadále tíží nejen zpracovatele smrku

Tuzemští zpracovatelé smrkové hmoty z řad malých s středních 
pilařských provozů se po letech marného snažení dočkali dostat-
ku, respektive někde i značného přebytku hmoty na trhu. Bohužel 
ale takové, ze které s ohledem na její kvalitu, na níž se negativně 
podepsaly loňské enormní sucho a následný atak kůrovce, nelze 
vyrobit patřičný koncový produkt. Naopak současný velký nedosta-
tek čerstvé hmoty může podle předsedy SDP ČR Ing. Petra Pražana, 
Ph.D. v dohledné době způsobit kolaps trhu nejen s řezivem nízké 
kvality, ale i vlákniny, pilin a štěpek. Na pořez pouze kalamitní hmoty 
není totiž většina pil odbytově zařízená a jejich zásobování jen horší 
hmotou může vést až k drastickému snížení odbytu a tím i pořezu.

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

Foto: autor

Že by se ledy konečně 
pohnuly?

Zásobování dřevní hmotou bývá tradič-
ním bodem programu odborných setkání 
Společenstva dřevozpracujících podni-
ků v České republice (SDP), sdružující 
hlavně malé a střední pilařské provozy. 
Jejich majitelé v posledních letech usi-
lují o dlouhodobé obchodní smlouvy 
s Lesy ČR s.p. (LČR), které by jim za 
tržních podmínek zajistily přístup k su-
rovině, tak jako je tomu i v okolních stá-
tech. Koncepce strategického rozvoje 

LČR, zpracovaná státním podnikem pro 
léta 2015–2019 a s ní spojené řešení 
bodu „Zlepšení možností přístupu ke 
dříví pro malé regionální zpracovatele“ 
(v rámci plnění úkolů LČR vyplývajících 
z Programového prohlášení vlády ČR 
v oblasti lesního hospodářství, jehož 
cílem je řešit regionální zaměstnanost 
a posílení významu drobného a střed-
ního dřevo zpracujícího průmyslu), je 
totiž podle nich nejen objemově nedo-
stačující, ale hlavně prakticky nefunkční. 
LČR totiž donedávna striktně požadovaly 
a zatím stále požadují transparentní sys-

tém prodeje dříví a odmítaly tzv. děle-
nou zakázku na lesnické činnosti (péče 
o les a těžba v náplni lesních akciových 
společností a prodej suroviny řízen přes 
LČR), která by malým a středním zpraco-
vatelům přístup k surovině umožňovala. 
V letošním roce se podle předsedy SDP 
Ing. Petra Pražana, Ph.D. začíná o mož-
nosti dělené zakázky alespoň diskutovat 
a první jednání v tomto směru mezi zain-
teresovanými stranami mělo proběhnout 
v polovině měsíce června.

Hlavním tématem 
přemnožený kůrovec

Otázky týkající se zásobování kulatinou 
byly na pořadu dne také na letošním 
jarním odborném setkání SDP, probě-
hnuvším 10. 6. 2016 ve Valticích. Jeho 
účastníkům se zde dostalo, kromě výše 
uvedené možné změny přístupu LČR 
k jejich letité problematice, již podruhé 
za sebou dalších pozitivních informací, 
byť se týkaly pouze dostatečných zásob 
kulatiny na trhu, nemluvě však o její kva-
litě. A to z úst Ing. Pavla Kříže, vedou-
cího nákupu Dřevozpracujícího druž-
stva Lukavec, který se coby zástupce 
Svazu českých a moravských výrobních 
družstev zúčastnil květnového jednání 
Konfederace lesnických a dřevozpra-
cujících svazů (KLDS) s vedením LČR 
na téma možných tzv. „protikůrovcových 
opatření. „Po mnoha letech musím kon-

Kvůli loňské kůrovcové kalamitě na smrkových porostech se výrazně omezují mýtní 
i předmýtní úmyslné těžby
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statovat, že dostupnost smrkové pilařské 
kulatiny je dobrá, což je sice velmi pozi-
tivní zpráva, ale důvod proč tomu tak je, 
už tak příznivý není,“ uvedl Ing. Kříž v úvo-
du svého vystoupení na odborném set-
kání SDP s tím, že hlavním důvodem sou-
časného přetlaku dřevní hmoty nad její 
poptávkou je pře množený kůrovec. „Ten 
v dohledné době asi nejvíce zasáhne 
zpracovatele smrku na střední a severní 
Moravě, odkud se k nám dostávají do-
cela tristní informace o obrovských plo-
chách poškozených porostů a o značné 
přetěženosti smrkové hmoty. Např. na 
Opavsku a v dalších oblastech severní 
Moravy, kde mimo LČR hospodaří také 
např. Vojenské lesy, byl již za loňský rok 
vytěžen více jak pětinásobek ročního 
etátu a to vše představovalo kůrovcové 
dříví. Směrem do vnitrozemí a zejména 
pak u nás na pomezí Vysočiny a střed-
ních a jižních Čech se nadbytek dřeva 
až tak razantně neprojevuje, protože je 
z postižených oblastí ve velkých obje-
mech expedováno do rakou ského Retzu 
společnosti Holzindustrie Maresch, do 
německého Plößbergu Holzindustrie 
Ziegler a nově také do Rumunska pro 
potřeby Holzindustrie Schweighofer,“ 
pokračuje Ing. Kříž a dodává, že v po-
stižených oblastech se těží pouze sla-
bé a hlavně napadené smrkové porosty, 
což značně znevýhodňuje zpracovatele 
jiných dřevin. Pokud totiž působí v po-
stižených lokalitách, musí si surovinu 
zajišťovat z větších vzdáleností, což jim 
dnes ne zrovna levnou hmotu ještě více 
zdražuje.

Kalamitou trpí i pilaři 
v nepostižených oblastech

Vzhledem k protikůrovcovým opatře-
ním LČR, spočívajícím např. letos v 1. 
čtvrtletí v celorepublikovém snížení 
mýtních úmyslných těžeb o cca 300 
tis. m3, se dříví (mimo smrkového) ne-
dostává ani pilařům v nepostižených 
či méně postižených oblastech. Podle 
Ing. Martina Machů, ředitele divize Wood 
akciové společnosti Matrix z Třebešova 
u Rychnova nad Kněžnou, je v současné 
době na českém trhu těžce dostupný 
dub. A to jak co do množství, tak i po 
stránce ceny. Podle něj totiž jisté omeze-
ní mýtních úmyslných těžeb pokračovalo 
i ve 2. čtvrtletí, kdy se dub stejně jako v I. 
kvartále na rozdíl od jiných let dostával na 
trh jen v omezeném množství. Poptávka 
po něm tak několikanásobně překročila 
nabídku, neboť kromě domácích zpra-
covatelů je v nemalých objemech expe-
dován do Číny, a tím i skokově narostla 

jeho cena. V podstatě to samé platí také 
o buku a z jehličnatých dřevin o modří-
nu. Ten se podle přítomných zástupců 
Dřevopodniku Hausner z Koryčan dnes 
platí doslova zlatem a potřebné množství 
nelze sehnat jinak než dovozem z velmi 
vzdálených lokalit, v případě této firmy 
např. i ze slovenského Popradu. 

Bez čerstvé hmoty to nepůjde

Problémy se však nevyhýbají ani zpra-
covatelům dnes relativně dobře dostup-
ného smrku. Ne pro každého je totiž 
kulatina ze souší nebo napadená kůrov-
cem vhodná. A to v závislosti na druhu 
vyráběného sortimentu, kdy vyrobený 
ze souší by byl neprodejný a vyžaduje 
kulatinu čerstvou. Ta na trhu zatím citelně 
chybí a patrně bude chybět i v letošním 
3. čtvrtletí. Na dané období LČR plánují 
v rámci protikůrovcových opatření sní-
žit mýtní úmyslné těžby pouze na 15 % 
a s nimi také předmýtní úmyslné těžby 

na 20 %. V souvislosti s tímto záměrem 
se SDP podle Ing. Pražana snaží LČR 
přesvědčit o tom, že je nemyslitelné, aby 
v částečně postižených oblastech těžily 
stále jen kůrovcovou hmotu a toto málo 
kvalitní dříví dodávaly firmám, které na 
jeho zpracování nejsou zařízené. „Tyto 
firmy mají své zákazníky, kteří jsou zvyklí 
na určitou kvalitu a tu v řadě případech 
pořezem ze souší nedocílíte. Nevím, jest-
li si toto LČR uvědomují, ale v místech, 
jako je třeba Vysočina, kde se kůrovec 
až tolik neprojevil, je třeba v mýtních 
těžbách pokračovat. Nejen boční, ale 
i středové řezivo vyrobené z kůrovcem 
postižené kulatiny bude totiž s přibýva-
jícím objemem na trhu stále hůř prodej-
né a pokud se stane, že někteří výrobci 
budou zahlcováni jen takovouto hmotou, 
budou muset omezovat pořez a možná 
i zavřít provoz,“ zkonstatoval Ing. Pražan 
s tím, že omezování pořezu by určitě ne-
pomohlo ani LČR, když by nebyly schop-
ni toto nekvalitní dříví prodat.

„Nechceme mít lesy jako na Šumavě, ale bez čerstvé hmoty se mnozí neobejdeme,“ 
říká jeden ze severomoravských pilařů

Kvůli protikůrovcovým opatřením chybí na trhu vedle čerstvé smrkové hmoty hlavně 
listnatá kulatina
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Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Loňská kůrovcová kalamita na smrkových porostech ovlivnila ceny kulatiny i v 1. pololetí letošního 
roku. Lesy ČR s.p. (LČR) kvůli ní letos v 1. čtvrtletí snížily mýtní úmyslné těžby o cca 300 tis. m3 
a podobné opatření (omezení na 35 %) připravují také na 3. čtvrtletí tentokrát nejen u mýtních, ale také 
u předmýtních úmyslných těžeb (viz předchozí článek). To se v 1. pololetí odrazilo nejen v nadbytku 
a opětovném zlevnění nejméně kvalitní pilařské hmoty III D (o dalších 80 Kč/m3), ale naproti tomu 
v nedostatku a z něj plynoucího zdražení kulatiny z ostatních jehličnatých a zejména pak listnatých 
dřevin (především modřín a dub). Tato negativní skutečnost se pak zcela zákonitě projevila nemalým 
zdražením všech sortimentů truhlářského řeziva a u modřínu také řeziva stavebního, které naopak 
ve smrkových a borových sortimentech výrazně zlevnilo.

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

TŘÍDA

II III A, III B III C III D

SM/JD
3010

2500 – 3300

+70

2210
1900 – 2800

-40

1970
1600 – 2400

-60

1450
1200 – 1700

-80

BO
2570

2200 – 3200

+150

1730
1480 – 2000

+60

1560
1400 – 1700

+20

1350
1240 – 1400

-50

MD
4420

3200 – 5670

+120

2890
2300 – 4050

+250

2290
1800 – 3180

+90

1820
1400 – 2430

+40

DB
6400

5290 – 9000

+870

3720
2700 – 5500

+790

2790
2000 – 4000

+320

2080
1780 – 2800

+250

BK
2380

1950 – 2600

+90

1790
1630 – 2100

+150

1570
1450 – 1800

+90

1380
1210 – 1500

+110
Tabulka 1 Průměrné ceny kulatiny (v Kč/m3 bez DPH) v I. po-
loletí 2016

NESUŠENÉ SUŠENÉ

Řezivo truhlářské 
středové

Řezivo 
stavební
středové
(fošny)

Řezivo 
stavební
export
(fošny)

Hranoly

100x100 
mm

Řezivo 
boční

(prkna)

Řezivo truhlářské 
středové

Řezivo 
stavební

Prkna Fošny Prkna Fošny Prkna, fošny

SM/JD
6120

4200 – 8000

+580

6610
5200 – 8500

+150

5080
3800 – 5500

+40

4570
4100 – 5000

-280

5170
4400 – 6500

-120

3460
2800 – 4400

-190

7470
5600 – 9000

+220

8210
6200 – 9500

+260

5570
4400 – 6800

+20

BO
5680

4000 – 6800

+670

6220
5200 – 7000

+150

4750
3800 – 5500

-50

4390
3800 – 5100

-130

5020
3800 – 5800

-180

3220
2800 – 3800

-220

7390
5500 – 9000

+120

8150
6200 – 9850

+210

5350
4500 – 6200

+70

MD
7840

4300 – 10200

+1160

8360
5500 – 10200

+1030

6810
5000 – 8300

+440

7250
6600 – 7600

+110

6390
4500 – 7600

+250

3700
3200 – 4300

-180

8490
6200 – 10900

+470

9580
8000 – 11000

+260

7530
6000 – 8900

-110

DB
9600

5000 – 14000

+850

12 630
9000 – 15500

+900
– – –

4540
3700 – 5400

+220

14 190
8600 –18000

+460

19 270
16000 – 25400

+800
–

BK
5680

4200 – 8200

+370

6130
4200 – 8200

+30
– – –

3690
3200 – 4200

+40

8990
6000 – 10500

+280

10 720
8000 – 12400

+340
–

Tabulka 2 Průměrné ceny nesušeného a sušeného řeziva (v Kč/m3 bez DPH) v I. pololetí 2016

Výše uvedené skutečnosti odhalil náš pravidelný průzkum 
cenového vývoje u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva 
v dřevinách smrk/jedle, borovice, modřín, dub a buk. Provedli 
jsme jej během měsíce června 2016, kdy jsme kontaktovali 
bezmála stovku respondentů s různým zaměřením (těžební 
společnosti, malé, střední a velké pilařské provozy, specia-
lizovaní prodejci řeziva) z celé České republiky.
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Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou shrnuty v ta-
bulkách 1 a 2. Hodnoty uvedené 
tučným písmem v horní části každého 
z řádků vyjadřují celorepublikový prů-
měr ceny (v Kč/m3), za kterou se sle-
dovaný sortiment prodával v průběhu 
letošního 1. pololetí. Jedná se o ceny 
bez DPH, které u kulatiny nezahrnují 
dopravu z lesa na pilu (tzv. ceny na od-
vozním místě), a u truhlářského řeziva 
byly vypočítány pouze z cen prvních 
dvou jakostních tříd. 
V prostředních řádcích tabulek je uve-
den rozsah ceny, v němž se daný sor-
timent na trhu pohyboval. Toto větší či 
menší cenové rozpětí je v případě ku-
latiny dané především původem dřeva 
(ze státních, vojenských, obecních, cír-
kevních či sou kromých lesů) a potažmo 
prodejními cenami dříví nastavenými 
vlastníky lesních porostů nebo (ve stát-
ních lesích) těžebními společnostmi. 
Mimo to se na něm podílí i různé zastou-
pení jednotlivých tloušťkových stupňů, 
u pilařské hmoty různý podíl zastoupení 
kvality III A a III B a u smrkové hmoty 
III D např. i to, jde-li o dřevo ze souší 
nebo čerstvé a v neposlední řadě také 
sortimentní zaměření výrobce. U řeziva 
závisí na konkrétním zaměření prodej-
ce, na lokalitě, kde působí a odkud 
případně řezivo dováží apod. To platí 
i tehdy, když prodejcem je sám výrobce 
řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně ve 
srovnání s konkurencí jsou promítnuty 
nemalé náklady na dopravu suroviny, 
která v dřevinách modřín a dub dnes 
mnohdy cestuje ke zpracování i stovky 
kilometrů.
Ve spodních řádcích tabulek jsou uve-
deny zjištěné rozdíly (v Kč/m3) mezi ce-
nami sledovaných sortimentů v prvním 
pololetí letošního roku ve srovnání s ce-
nami ve druhém pololetí 2015, přičemž 
červená čísla vyjadřují zdražení a modrá 
naopak zlevnění daného sortimentu.

Kulatina

Na českém trhu nejžádanější smrková 
kulatina nezlevnila jen v úvodu již zmí-
něné kvalitě III D, ale také ve třídách 
III A, III B a III C (o 40 respektive 60 
Kč/m3). U jakostně lepší hmoty tří-
dy II se cena kubíku naopak o 70 Kč 
zvedla. Značné disproporce mezi ce-
nami pilařsky zpracovávané kulatiny 
ve třídách III A – III D, vynakládané 
zpracovateli v různých místech repub-
liky, vznikly podle několika oslovených 

respondentů důsledkem přetrvávají-
cích obrovských zásob na skládkách 
těžebních firem. Zejména pak kulatiny 
v kvalitě III D, která byla např. na severu 
Moravy v I. pololetí nabízena na trhu za 
„pouhých“ 1200 Kč/m3 a přesto byla 
mnohdy takřka neprodejná. Její přebyt-
ky spolu s kulatinou ostatních tříd, o níž 
nebyl mezi zpracovateli v tuzemsku či 
v zemích našich sou sedů zájem, se pro-
to LČR snaží zodbytovat exportem do 
Rumunska. Druhá z jehličnatých dře-
vin borovice na rozdíl od smrku vesměs 
podražila s výjimkou třídy III D, jejíž cena 
se snížila o 50 Kč/m3. Nejvíce se ceny 
zvedly u borové loupačky o 150 Kč/
m3, zatímco pilařská hmota podražila 
v řádu desetikorun (III A, III B o 60 Kč/
m3 a III C o 20 Kč/m3). Loni některými 
zpracovateli avizované zdražení modří-
nové hmoty (viz DM 1–2/2016) se 
skutečně naplnilo, a to hlavně v jakost-
ních třídách II a III A, III B (o 120 a 250 
Kč/m3) a o něco méně (o 90 a 40 Kč/
m3) u tříd III C a III D. Důvodem je stále 
se zvyšující poptávka po modřínu a vý-
razné omezení těžby v lesích pod sprá-
vou LČR ve snaze přednostně vytěžit 
kůrovcovou hmotu. 
Tytéž důvody pak vedly k plošnému 
a nezřídka i dost razantnímu zdražení 
listnaté hmoty, zejména pak dubové ve 
třídách II a III A, III B, kde ceny oproti 
loň sku stouply dokonce o 870 a 790 
Kč/m3. O něco méně ale rovněž v řá-
dech stokorun šly ceny nahoru také 
u tříd III C a III D (o 320 a 250 Kč/m3). 
U druhé ze sledovaných listnatých dře-
vin – buku výrazněji podražila kulatina 
III A, III B (o 150 Kč/m3) a III D (o 110 
Kč/m3). U loupačky a pilařsky zpraco-
vávané kulatiny III C šla cena kubíku 
nahoru o 90 Kč.

Řezivo

Zdražení většiny kulatinových sortimentů 
se pak více či méně projevilo zvýšením 
cen truhlářského řeziva, a to jak ne-
sušeného, tak i sušeného. Nesušená 
smrková prkna a fošny podražily o 580 
a 150 Kč/m3, borové o 670 a 150 Kč/
m3 a modřínové dokonce až o rekord-
ních 1160 a 1030 Kč/m3. O něco málo 
nižší cenové navýšení jsme zazname-
nali u dubových prken a fošen (o 850 
a 900 Kč/m3), zatímco bukové podražily 
o „pouhých“ 370 respektive 30 Kč/m3. 
Potažmo s tím se ceny o několik stoko-
run zvedly také u sušených truhlářských 
sortimentů. Kubík smrkových prken či fo-
šen podražil o 220 a 260 Kč, borových 
o 120 a 210 Kč, modřínových o 470 
a 260 Kč, dubových o 460 a 800 Kč 
a bukových o 280 respektive 340 Kč. 
Vedle celého sortimentu truhlářského ře-
ziva podražily, navzdory zlevněné smr-
kové surovině, ještě smrkové stavební 
fošny (nesušené o 40 Kč/m3, sušené 
o 20 Kč/m3), borové sušené fošny (o 70 
Kč/m3) a o poznání více celý modříno-
vý nesušený stavební sortiment – foš-
ny o 440 Kč/m3, exportní fošny o 110 
Kč/m3 a hranoly o 250 Kč/m3. Sušené 
modřínové fošny naproti tomu o 110 Kč/
m3 zlevnily a stejně tak i většina nesu-
šeného smrkového a borového sta-
vebního sortimentu. U kubíku borových 
fošen ceny klesly o 50 Kč, u exportních 
smrkových a borových fošen o 280 
a 130 Kč a u hranolů o 120 respektive 
o 180 Kč. Mimo to výrazněji zlevnilo také 
boční jehličnaté řezivo – smrkové o 190 
Kč/m3, borové o 220 Kč/m3 a modříno-
vé o 180 Kč/m3. U bočního listnatého 
řeziva se naopak ceny zvedly – o 220 
Kč/m3 dub a o 40 Kč/m3 buk.

Pro letošek avizované zdražení modřínu o 200–400 Kč/m3 se zastavilo blíž ke 
spodní hranici na 250 korunách
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Démos trade investuje do zvyšování kvality 
logistických služeb a dostupnosti 
pro své zákazníky

Rozšiřování skladových kapacit

Zákazníků Démosu stále přibývá. Aby své zboží dostali včas 
a v pořádku, aby dodávky z Démosu rychle a plynule puto-
valy do celé Evropy, buduje Démos trade moderní logistické 
centrum, které bude plně vyhovovat náročným logistickým 

požadavkům obchodní společnosti 21. století. Skladová 
kapacita centrálního skladu v Ostravě se díky modernizaci 
zvýší o více než 100 % a počet denně vychystaných položek 
naroste až o 70 %.

Otevření nových poboček

Démos trade také otevřel pro své zákazníky nové pobočky 
v Plzni a Hradci Králové. Přijďte si vybrat z široké nabídky 
plošných materiálů a kování pro své zakázky. Využijte provo-
zovny Démos trade i jako místo setkání s vašimi zákazníky 
a ukažte jim možnosti realizací. 

Nová pobočka Démos trade v Hradci Králové Nová pobočka Démos trade v Plzni

www.demos-trade.com

Hradec Králové
Po–Pá  7:00 – 15:30 hod
Kovová 1179, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí
Tel.: (+420) 495 446 041, Fax: (+420) 495 446 042

Plzeň
Po–Pá  7:00 – 15:30 hod
Podnikatelská 1180/20, 318 00 Plzeň
Tel.: (+420) 378 771 300
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http://www.demos-trade.com


Katalog nábytkového kování Démos
Největší výběr produktů pro výrobu nábytku

12 904 položek
1 072 stran
15 kapitol

 přehledné ikony

barevný index

samolepicí záložky 

produkty

orientace

balení
lepší ochrana při dopravě

Katalog si můžete stáhnout také na našich 
internetových stránkách a portále Démos24Plus. www.demos-trade.com

Žádejte 
u obchodních 
manažerů a na 
provozovnách.

http://www.demos-trade.com
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Nutrie, vodní elektrárna 
a muzika

Koncem 70. a začátkem 80. let minulé-
ho století byl život na českém venkově 
poznamenán boomem domácích cho-
vů nutrií. Těmto přivýdělkovým aktivi-
tám v době socialismu neunikl ani Petr 
Havlíček. Byl to, jak sám říká, jeho prv-
ní krůček k budoucím podnikatelským 
aktivitám. Druhým krokem byla vodní 
elektrárna. „Tehdejší režim si uvědomil, 
že je u nás spousta zrušených vodních 
elektráren a umožnil je obnovit. Vyhlédl 
jsem si zdevastovaný mlýn se zrušenou 
vodní elektrárnou ve vlastnictví zeměděl-
ského družstva, které jsem přesvědčil, 
aby mi ho pronajalo. S manželkou jsme 

Tam, kde ostatní končí, my začínáme

Rodinná firma Petr Havlíček z Vítějevsi, známá na trhu především jako výrobce luxusních dřevě-
ných schodišť, nábytku a interiérů, oslaví příští rok 30 let svého trvání. Vznikla již v roce 1987, 
kdy tehdy 33letý Petr Havlíček na základě povolení bývalého Místního národního výboru oficiálně 
rozjel soukromou výrobu bubenických paliček. O pár let později přešel na dřevěná schodiště a další 
truhlářský sortiment. Jeho „podnikatelské“ aktivity ale začaly mnohem dříve – již na počátku 80. let.

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

V roce 1995 zakoupil a zrekonstruoval nevyužitý zemědělský objekt, ve kterém má svoji výrobu umístěnu dodnes

Petr Havlíček svoji firmu provozuje již téměř 30 let. V roce 1987 začínal s výrobou 
bubenických paliček, po roce 1989 ale přešel na skutečné truhlářské řemeslo
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ho pak během dvou let nákladem zhru-
ba 70 000 československých korun 
zrekonstruovali a spustili do provozu. 
Již během prvního roku provozu se mi 
náklady na opravu vrátily. Elektrárna teh-
dy vydělávala asi 120 000 Kčs ročně,“ 
vzpomíná na své „podnikatelské“ začát-
ky v době socialismu dnes dvaašedesá-
tiletý Petr Havlíček.
Další aktivity ho přivedly do hudební 
branže. „Manželka zpívala s několika 
kapelami, kterým ale chybělo kvalitní 
ozvučení. Za peníze, které mi vydělala 
vodní elektrárna a nutrie, jsem si poří-
dil profesionální hudební aparaturu 
s mixážním pultem. Ta tehdy stála tolik, 

co osobní auto. Na rozdíl od něho ale 
aparatura další peníze nespotřebováva-
la, nýbrž vydělávala,“ pokračuje jeden 
z nejznámějších podnikatelů ve své 
branži. A protože uměl dělat i ozvučení 
velkých festivalů, najala si ho umělecká 
agentura z Hradce Králové. V té době 
dělal vedoucího stolařského provozu při 
zemědělském družstvu ve Vítějevsi, a je-
likož už měl různých aktivit hodně, a také 
začal pomalu rozjíždět výrobu bubenic-
kých paliček, ze zaměstnání odešel. To 
už se psal rok 1987, kdy tehdejší režim 
umožnil soukromým osobám řemeslnou 
výrobu na základě povolení od národního 
výboru.

Od paliček ke schodům

Avšak ještě než skončil svůj zaměstna-
necký poměr v zemědělském družstvu, 
stačil si v suterénu rodinného domu 
zařídit stolařskou dílnu. „Když jsem na-
stoupil na pozici vedoucího stolařského 
provozu, vyměnil jsem všechny dřevo-
obráběcí stroje za nové a ty staré jsem 
od družstva odkoupil,“ vysvětluje Petr 
Havlíček, jak přišel k vybavení, které se 
stalo základem pro jeho nový soukromý 
byznys – výrobu bubenických paliček.
Skutečnému podnikání ale otevřel dveře 
až rok 1989, který mu umožnil přijmout 
první zaměstnance a rozšířit sortiment  

Výroba dřevěných schodišť ve firmě Havlíček je založena na vysoké kvalitě a řemeslném umu s vysokým podílem lidské práce

I když s nástupem mladší generace roste zájem o moderní provedení, mezi zakázkami stále převládají luxusní dřevěná scho-
diště rustikálního typu
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o veškeré truhlářské výrobky pro interiér 
i exteriér. V roce 1991 si od zemědělské-
ho družstva pronajal dílnu, v níž předtím 
dělal vedoucího. Odkoupil stroje a pře-
vzal zaměstnance. Firma tehdy čítala cca 

15 lidí. V roce 1993 v rámci malé privati-
zace od státu odkoupil truhlářský provoz 
OPP Polička v Březové nad Svitavou, 
kde se vyučil v oboru truhlář a asi pět let 
po vyučení pracoval. Počet zaměstnan-

ců se tak rozrostl na 35. Hlavní činností 
firmy byla zakázková výroba interiérů 
bank, hotelů a prodejen a nově se začala 
rozbíhat také výroba točitých schodišť, 
která brzy převládla a firmu na řadu let 
zcela pohltila.
Firma v té době měla celkem tři provo-
zovny. Avšak i tato kapacita začala být 
s ohledem na strmý nárůst zakázek ne-
dostačující. „Kromě toho to bylo dost ná-
ročné na řízení, a tak jsme začali hledat 
vhodný objekt, do něhož bychom celou 
výrobu soustředili. K tomuto účelu jsme 
v roce 1995 za cca 6 mil. korun zakou-
pili nevyužitý objekt v areálu místního 
zemědělského družstva a nákladem asi 
10 mil. korun ho přestavěli na moder-
ní truhlářský provoz, který využíváme 
dodnes,“ pokračuje v rekapitulaci svých 
podnikatelských začátků Petr Havlíček.

Jak nám krize daly a vzaly 
konkurenci

Firma prošla dvěma složitými ekonomic-
kými obdobími. To první přišlo po roce 
1997 a souviselo s tehdejší měnovou 
krizí a následnou privatizací bankovní-
ho sektoru, realizovanou za ne zcela 
jasných okolností. Firmě Havlíček, po-
dobně jako spoustě dalších, byly vypo-
vězeny úvěrové smlouvy a jejich závazky 
byly převedeny pod konsolidační agen-
turu s téměř likvidačním 25% úrokem. 
Druhé těžké období přišlo o 12 let po-
zději a sou viselo s propadem stavební-
ho sektoru. Obě tyto „krize“ měly něco 
společné: první z nich „vygenerovala“ 
novou konkurenci a druhá ji opět pohltila.
Ve druhé polovině 90. let z firmy pana 
Havlíčka postupně odešlo několik za-
městnanců, kteří si v blízkém okolí za-
ložili vlastní firmy se stejným zaměřením 
na výrobu dřevěných schodišť. S někte-
rými z nich jsme se řadu let potkávali na 
stavebních veletrzích, a to až do nástu-
pu krize ve stavebnictví po roce 2008, 
kterou už neustáli.
„Zpočátku jsem to vnímal jen jako fakt. 
Každý má přece právo jít si svou vlastní 
cestou a vyzkoušet si, co to obnáší. Když 
se ale posléze ze strany některých firem 
začaly objevovat nekalé praktiky, kdy od 
nás např. přetahovali výkresovou doku-
mentaci nebo používali naše propagační 
materiály pro své účely, tak už mi to tak 
moc jedno nebylo. V jednom případě 
jsme dokonce museli přistoupit k soud-
nímu řešení nekalých praktik. Pokud vím, 
tak podobně nekorektně se tato konkrét-
ní firma chovala i ke svým zákazníkům, 
takže asi nikoho nepřekvapilo, když 
zkrachovala. Zřejmě k tomu svým dílem 

Přestože hlavní výrobní sortiment firmy Havlíček stále tvoří dřevěná schodiště, zvy-
šuje se počet zakázek na kompletní interiéry luxusního charakteru včetně nábytku
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přispěla i kvalita jejich produktů a situace 
ve stavebnictví, která v naší branži výraz-
ně pročistila vzduch. Na druhou stranu 
některé zejména menší firmy, které si 
založili naši bývalí zaměstnanci, fungují 
úspěšně dodnes…,“ komentuje toto ob-
dobí Petr Havlíček a dodává: „Musím ale 
doplnit, že žádná z těchto firem pro nás 
nikdy nepředstavovala skutečnou konku-
renci, protože náš sortiment byl vždycky 
založen na náročném řemeslném zpra-
cování, vysoké kvalitě a luxusním prove-
dení ve vyšší cenové kategorii. A tento 
směr si držíme stále. Šel jsem záměrně 
do té nejnáročnější oblasti, založené na 
řemeslném umu našich zaměstnanců 
a s vysokým podílem ruční práce, kde 
jsem věděl, že mě konkurence nebude 
následovat. Naším krédem je ‚Tam, kde 
ostatní končí, my začínáme‘.“
Tato filosofie a současně konkurenční 
výhoda firmě pomohla i v době krize ve 
stavebnictví, kdy jí významně klesly za-
kázky a zároveň museli reagovat na cel-
kový pokles cen. „Často jsme dělali jen 
za režijní náklady, abychom byli schop-
ni konkurovat. Avšak to, co nás na trhu 
vždy drželo a stále drží na špici a na co 
klademe od počátku naší činnosti hlavní 
důraz, je odbornost, vysoká kvalita a ser-
vis (od návrhu až po montáž). To je naše 
hlavní deviza a zákazníci ji oceňují.“

Klasika v luxusním 
provedení stále vede

Petr Havlíček přiznává, že s nástupem 
mladší generace se v oblasti zakázkové 
výroby schodišť stále více objevují poža-
davky na moderní provedení, s větším 

podílem skla a oceli. Nicméně v realiza-
cích stále převažují luxusní zakázky pro 
náročné zákazníky, to znamená luxusní 
rustikální celodřevěná schodiště v dřevi-
nách dub, buk, ořech, jasan, mahagon 
– jako  nejžádanější dřeviny. Velkou část 
z nich (až 80 %) firma vyváží do zahraničí, 
hlavně do Anglie a v menší míře též na 
Slovensko. Avšak i v této kategorii firma 
zaznamenává určitý posun. „Výrazně 
roste počet zákazníků, kteří mají zájem 
o kompletní vybavení celého interiéru, 
tedy nejen o schodiště, ale také o dveře, 
obklady stěn, nábytek apod. tak, aby byl 
celý interiér stylově sladěn. Jedná se při-

tom často o zakázky za miliony korun. 
Souvisí to s tím, že se na jedné straně 
zvyšuje movitost našich klientů a na 
straně druhé si uvědomují, že komplet-
ní dodávka od jednoho dodavatele je 
pro ně výhodnější,“ říká Petr Havlíček 
a dodává, že se tak firma po letech opět 
pomalu vrací k tomu, s čím začínala, to 
je kompletní zakázkové interiéry. K nim 
pak ještě nedávno přidali další zaměření 
– výrobu dřevostaveb, altánů a lepených 
vazníků včetně ohýbaných v délce až 
25 m, kde využívají svých dlouholetých 
zkušeností s ohýbáním schodnic toči-
tých schodišť.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Petr Havlíček
Místo: Vítějeves
Rok založení: 1987
Počet zaměstnanců: 25
Web: www.fa-havlicek.cz 
 www.drevostavby.in

Vítějeves ●

Součástí kompletních zakázek bývají i okna a dveře

Firma Havlíček se letos poprvé po šesti letech rozhodla prezentovat na stavebním 
veletrhu v Brně. Vzhledem k tomu, že tuzemská ekonomika již druhým rokem roste, 
slibovali si od své účasti více…
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Od betonárky přes pilařinu 
k dřevostavbám

Společnost PURLIVE vznikla počátkem 
roku 2014 jako dceřiná firma zlínské 
společnosti TAŠ-STAPPA beton, spol. 
s r.o., zabývající se především mícháním 
betonových směsí. Ta koncem roku 
2007 rozšířila svoji činnost o dřevovýro-
bu, provozovanou na pilařském provoze 
ve Zlíně – Loukách, kde začala nabízet 
stavební řezivo pro zhotovení krovů a pro 
výrobu stavebního bednění (včetně ře-

Od betonových směsí 
k polyuretanovým dřevostavbám

Jen málokterý z návštěvníků letošního mezinárodního veletrhu Dřevostavby, proběhnuvšího počát-
kem února v Praze – Holešovicích, minul bez povšimnutí expozici společnosti PURLIVE ze Zlína, 
která třetím rokem působí na trhu v oboru dřevěného stavění. Důvodem tohoto zájmu byla u nás 
zatím málo známá alternativa provedení tzv. Structural Insulated Panels (SIP) neboli konstrukčních 
izolačních panelů s pevnou izolací, v případě této firmy aplikovanou ve formě vstřikované a následně 
vytvrzené polyuretanové pěny. Stejný obraz pak byl k vidění i v dubnu na Stavebních veletrzích 
Brno, kde společnost spolu se svými SIP panely a jimi vytvořeným stavebním systémem PURLIVE, 
prezentovala také na jeho bázi zhotovený základní segment modulárních dřevostaveb s názvem 
Kůlna, umožňující realizaci tzv. rostoucích domů.

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

Společnost PURLIVE sídlí v areálu mateřské firmy TAŠ STAPPA

„SIP panely PURLIVE se zhotovují a spojují stejně jako v systému EUROPANEL,“ říká ředitel společnosti Jiří Ratajský



DM 7-8/2016 37

reportáž
ziva hoblovaného a impregnovaného), 
a také štípané palivové dřevo. Na tomto 
provozu pak v roce 2013, po zreduko-
vání dřevovýroby pouze na prodej řezi-
va a produkci palivového dříví, zahájila 
v nově zbudované výrobní hale výrobu 
v úvodu zmíněných stavebních systémů 
pod značkou PURLIVE. Jejich realizaci 
a prodej od roku 2014 zabezpečuje výše 
jmenovaná PURLIVE spol. s r.o., sídlící 
ve stejném areálu. Zaměstnává 15 lidí, 
mezi nimi i dvojici vlastních projektantů 
a architekta.
„Myšlenka rozšířit činnost o dřevostavby 
se u nás zrodila počátkem roku 2012, 
kdy nás ještě před tím jistý zahraniční vý-
robce zaujal svojí produkcí střešních sen-
dvičových panelů, které se jednoduchým 
způsobem poskládají na zá kladní krov 
(vrcholovou vaznici a pozednici). Tyto 
panely, v jejichž konstrukci jsou obsaže-
ny krokve, tepelná izolace a mají finálně 
upravenou vnitřní stranu, nás inspirovaly 
k tomu, že bychom je mohli začít vyrábět 
pro potřeby domácího trhu. K realizaci 
tohoto záměru jsme navázali spoluprá-
ci se stavební fakultou VUT v Brně, při 
které pak vzešla další myšlenka ve smys-
lu toho, proč dělat jenom střechu a ne 
rovnou celý dům. S ní jsme se následně 
obrátili na stavební fakultu VŠB v Ostravě, 
kde nám vyvinuli nosnou sendvičovou 
konstrukci velkoplošných panelů pro 
obvodové stěny,“ přibližuje nám impulz 
vzniku a postupný vývoj stavebních sys-
témů PURLIVE ředitel divize Jiří Ratajský. 
Koncem téhož roku pak firma na svém 
provozu v Loukách instalovala (za přispě-
ní dotací z Evropských fondů) nákladnou 
technologii na přípravu a lití PUR pěny 
a k ní i nezbytný lis pro výrobu konstrukč-
ních sendvičových panelů s lisovací plo-
chou 3x8 metrů, která jí umožňuje zho-
tovovat panely i v rozměrech celé stěny.

Jedním s možných využití panelů je modulární systém KŮLNA, který kompletně vznikne v dílně a jeho usazení a předání zá-
kazníkovi je otázkou několika hodin či dní

Výrobní hala s technologií na přípravu a lití PUR pěny, kterou si firma chrání jako 
své know-how, je součástí areálu dřevovýroby

Významnou část produkce směřující na export tvoří stavební díly s různými druhy 
opláštění pro kontejnerové buňky
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Tři způsoby dřevěného stavění

Původně zamýšlenou výrobu střešních 
panelů se „zabudovanými krokvemi“ fir-
ma s přibývajícími zkušenostmi na čes-
kém trhu nahradila panely na principu 
u nás již řadu let využívaného systému 
společnosti EUROPANEL (stavebně 
izolační panely sendvičové konstrukce 
s tuhým polystyrénovým jádrem, obou-
stranně opláštěné OSB deskou se 
40mm přesahem po obvodu tvořícím 
spojovací drážku), kdy namísto extrudo-
vaného polystyrenu používá PUR izolaci 
v tloušťkách 100–180 mm (s odstup-
ňováním po 20 mm). Takto zhotovené 
panely, se součinitelem prostupu tep-
la U 0,314–0,173 W/m2K, jsou mimo 
výborných tepelněizolačních vlastností 
zatížitelné po celé ploše i po obvodu. 
Vyrábí se v unifikovaných rozměrech da-
ných formáty OSB desek (1250x2500, 
2800 nebo 3000 mm) a lze je použít jak 
na střechy formou mezikrokevní i nad-
krokevní izolace, tak i pro izolaci podlah 
a v neposlední řadě také pro opláštění 
skeletových budov či jako základ kon-
strukce obvodových stěn. Při skládání 
vedle sebe se vzájemně spojují pomocí 
vloženého pera, které tvoří buď spojo-
vací panel stejné skladby jako panely 
nosné (o minimálním průřezu 80x100 
mm v závislosti na tloušťce) a nebo jeho 
rozměrům odpovídající KVH hranolek.
Vedle těchto izolačních panelů, lisova-
ných ve speciální formě, firma vyrábí také 
již zmíněné velkoplošné panely, umož-
ňující v případě potřeby zhotovit vcelku 
i celou stěnu. Jsou určené pro vytvoření 
nosné konstrukce obvodového pláště 
montovaných domů a certifikované jako 
stavební systém. Jejich základem (po-
dobně jako u dřevostaveb v systému two 
by four) je dřevěný rám z KVH profilů, 
opláštěný cementotřískovou deskou 
Cetris (případně i OSB deskou), do je-
hož útrob je pomocí otvorů v rámu pod 
vysokým tlakem nastříkaná dvousložko-
vá PUR izolace. Tyto panely, zhotovené 
včetně všech stavebních otvorů, se po 
převezení na staveniště smontují, zvenčí 
v závislosti na tloušťce PUR izolace buď 
dozateplí a nebo (např. u panelů s tzv. 
prolamovanými nosníky s 250 mm silnou 
PUR izolací při U = 0,125 W/m2K) se 
přímo opatří fasádou a zevnitř montážní 
předstěnou.
Značnou část produkce firmy pak tvoří 
sériově vyráběné speciální stavební díly 
(tenké stěnové, stropní a podlahové 
panely s využitím expandované PUR 
pěny), které v množství 1–2 kamióny 

…s veškerým vybavením interiéru, pouze s výjimkou nástěnných hodin a nádobí

Základní modul KŮLNY s technickým a hygienickým zázemím, prezentovaný v Brně, 
byl tam i zpět bez úhony transportován…
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týdně směřují k jisté německé společ-
nosti zabývající se výrobou kontejne-
rových buněk pro modulární výstavbu. 
Opláštění těchto dílců, v závislosti na 
typu, tvoří MDF desky, konstrukční 
desky DTD typ P5 a rovný či profilovaný 
plech. V současné době jsou v menším 
množství exportovány také několika zá-
kazníkům v Rakousku.

K bydlení, k rekreaci 
i jako školka či kancelář

„Exportní zakázku kontejnerových dílců 
se nám podařilo získat již v roce 2013, 
tedy jen pár měsíců po náběhu tech-
nologie, kdy jsme výrobu ještě neměli 
takříkajíc úplně osahanou. Proto nás její 
realizace takřka plně zaměstnávala, a to 
ještě i téměř po celý rok 2014, kdy se 
nám postupně podařilo naši činnost 
zkonsolidovat tak, abychom se mohli 
věnovat i původně zamýšlenému využi-
tí panelů v oblasti nízkoenergetických 
a pasivních dřevostaveb,“ pokračuje 
Jiří Ratajský s tím, že širšímu okruhu 
tuzemských potenciálních zákazníků se 
firma poprvé představila na loňském ve-
letrhu Dřevostavby v Praze, kde spolu 
se sortimentem vyráběných SIP panelů 
prezentovala i jejich možné uplatnění při 
individuální výstavbě rodinných domů. 
Do jejich širšího povědomí se ale dostala 
až při letošní opakované účasti na praž-
ských Dřevostavbách, kde mimo jiné 
představila i svůj nový projekt KŮLNA, 

a hlavně pak na Stavebních veletrzích 
Brno, kde si zájemci mohli částí KŮLNY 
i projít, posadit se v ní apod. Jedná se 
o detailně propracovaný projekt mo-
dulární dřevostavby, kterou lze podle 
J. Ratajského využít nejen pro bydlení, 
ale i pro různé občanské stavby, kan-
celáře, školky, rekreační objekty atd. 
Jádrem každé varianty je tzv. základní 
modul o rozměrech 4,05x7,5x3 m (šíř-
ka x délka x výška bez fasády), který 
obsahuje obytný prostor s kuchyňským 
koutem a potřebné technické a hygienic-
ké zázemí. Modul se kompletně včetně 
střechy, fasády a celého interiéru zho-
toví v dílně a na staveništi je pak během 
několika hodin či dní usazen (na zákla-
dovou desku nebo jen na zemní vruty) 
a připojen k sítím. K němu jsou pak dle 
potřeby připojovány další části domu, jež 
vytvoří prostor pro ložnice, další pokoje, 
pracovnu apod. „V rámci šesti zákazní-
kovi nabídnutých variant (S, M1, M2, L1, 
L2 a XL) lze takto spojit až pět modulů, 
z nich tři tvoří přízemí a dva patro. Pro 
jejich obvodové stěny jsou standardně 
navrženy panely se 120 mm silnou PUR 
izolací se součinitelem prostupu tepla U 
= 0,27 W/m2K, který při fasádním zatep-
lení 100 mm silným EPS polystyrenem 
(případně minerální izolací) snížíme až 
na U = 0,16 W/m2K,“ pochlubil se nám 
Jiří Ratajský s tím, že nejlevnější variantu 
tzv. rostoucího domu, respektive základ-
ní modul, lze v provedení na klíč pořídit 
již od 689 tis. Kč včetně DPH, ve fázi 

hrubé stavby pro dokončení svépomocí 
pak od 288 tis. Kč včetně DPH. 
Díky rostoucímu zájmu veřejnosti nejen 
o tento projekt, ale také o individuální 
výstavbu v systému PURLIVE, začala být 
kapacita linky produkující dosud v jedné 
směně nedostačující a proto se vedení 
rozhodlo od letošního druhého čtvrtletí 
začít vyrábět ve dvou směnách. „Přičítám 
to našemu marketingu, který jsme od 
začátku spustili s cílem zbavit lidi určité 
nedůvěry v polyuretan, s nímž aniž by 
to mnozí tušili, se dnes potkávají takřka 
všude (v autech, letadlech, v oblečení 
apod.), kde jim na rozdíl od dřevostaveb 
nikdy nevadil. Další důležitou roli v tom 
hraje i naše komplexní péče o zákazní-
ka (začínající výběrem pozemku, pomocí 
řešit financování, vytvořením architekto-
nické studie a zpracováním projektu přes 
vyřízení stavebního povolení, zhotovení 
základové desky se všemi přípojkami, až 
po vlastní montáž a celkové dokončení 
stavby) a v neposlední řadě i cena. Tu 
se snažíme držet na úrovni konkurence, 
a to především díky kratšímu času mon-
táže a zkoordinováním všech činností 
tak, aby byly co nejlevnější a eliminovaly 
nám vysokou cenu PUR pěny, která je 
ve srovnání s jinými izolanty několikaná-
sobně vyšší,“ zkonstatoval Jiří Ratajský 
závěrem.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: PURLIVE, spol. s r.o.
Místo: Zlín – Louky
Rok založení: 2013
Počet zaměstnanců: 15
Web: www.purlive.cz

Zlín – Louky ●

Základní modul je možné snadno rozšířit o další moduly s ložnicemi, dětskými 
pokoji apod., a to jak v přízemí tak také do patra

reportáž
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Zprvu jen některé dílčí 
operace…

Firma Novem Car Interior Design k.s. byla 
založena v roce 2000 a působí v Městě 
Touškově na Plzeňsku. Jde o dceřinou 
firmu stejnojmenného nadnárodního 
koncernu s centrálou v bavorském 
Vorbachu. Je zaměřený na komplexní vý-
robu dílů pro interiéry automobilů, do kte-
rých bezmála 70 let mimo jiných mate-
riálů uplatňuje také dřevo. Tento koncern 
spolu s českým závodem a dalšími pěti 
závody v Evropě (tři v Německu a po jed-
nom v Itálii a Slovinsku) provozuje také 
čtyři pobočky v severní a střední Americe 
a jednu v Číně. Jako celek zaměstnává 
více jak čtyři tisíce lidí a jeho loňské roč-
ní tržby přesahovaly 0,5 miliardy Euro. 
Závod v Městě Touškově funguje od 
roku 2001, kdy se v nově zbudovaných 
výrobních prostorách o ploše 8 tis. m2 
začal zabývat v úvodu zmíněnými dřevě-
nými prvky automobilových interiérů pro 
vybrané třídy značek Mercedes, BMW, 
Audi a Volvo. Zpočátku svůj sortiment 
dodával ještě německé automobilce 
Volkswagen s vozy Passat a Touareg 
a také tuzemské „Škodovce“ pro její 
dražší modely vozů Superb. 
„I když o sobě říkáme, že Novem Car 
jakožto celosvětový koncern je jedničkou 
ve výrobě dřevěných dílů pro interiéry 
automobilů, ve skutečnosti je v našich 

Dřevěné interiéry vozů pro několik 
světových značek se rodí v Česku

Dřevo jako materiál v současném moderním automobilovém průmyslu sice ztratilo svůj někdejší 
konstrukční význam při výrobě karosérií, ale z odvětví úplně nezmizelo. A to díky různým dřevěným 
prvkům začleněným do přístrojové desky, středového panelu nebo čalounění dveří, které dnes zdobí 
interiéry vozů střední a vyšší třídy renomovaných značek, kde vzhledem ke své textuře a přiroze-
né kráse zatím nebylo ničím překonáno. Některé z těchto prvků jsou navíc již patnáctým rokem 
produkovány také na území České republiky komanditní společností NOVEM Car Interior Design, 
zaměstnávající více jak 650 lidí.

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

Interiéry těchto luxusních vozů BMV řady 5 a 7 zdobí různé dřevěné prvky vyráběné 
v Městě Touškově na Plzeňsku
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výrobcích dřeva jen velmi málo. Dřevo 
je u nás totiž v pravém slova smyslu 
zastoupeno pouze ve formě krájených 
dýh. Ty se po patřičné přípravě lisují (za 
určitého tlaku a teploty) na zpravidla hli-
níkové výlisky (nosníky) a nebo, jak je 
tomu většinou dnes v případě nosníků 
z plastů, se takový nosník přímo vytvoří 
ve speciální formě nástřikem plastu na 
předem tzv. zformovanou dýhu,“ stručně 
nás seznamuje s výrobním programem 
Ing. František Plachý, jednatel české 
„dcery“ a zároveň také vicepresident 
divize Novemu pro Evropu, s tím, že 
prvních 6 let se v touškovském závodu, 
zaměstnávajícím tehdy asi 500 lidí, pro-
váděly na výrobcích pouze dvě operace. 
A to frézování konečného tvaru prvků 
a v nich příslušných otvorů např. pro řa-
dicí páku, ovladače dveří apod. a také 
leštění dílců po lakování, přičemž lako-
vání bylo spolu s ostatní výrobou nadále 
prováděno v Německu.

…dnes již kompletní 
výrobní proces

V roce 2007 firma výstavbou druhé haly 
rozšířila svůj areál o dalších 5 tis. m2 vý-
robní plochy. V části této haly vybudovala 
středisko komplexního zpracování kráje-
ných dýh (od stříhání přes vyspravování 
vad a zhotovení sesazenky až po jejich 
současnou úpravu tzv. kašírováním), 
které ještě v témže roce doplnila také 
prvními lisy pro aplikaci dýh na hliníkové 
či plastové výlisky. Ve středisku přípravy 
dýh dnes pracuje 80 zaměstnanců, kteří 
sesazenkami, respektive z nich vytvoře-
nými přířezy, zásobují kromě mateřské-
ho závodu v Touškově i ostatní pobočky 
koncernu zaměřené na dřevěné prvky. 
A to včetně amerických, kde se vyrábí 
dílce např. do všech vozů BMW v řadách 

X5 a X6, prodávaných na světovém trhu, 
tedy i v ČR. „V prvních několika letech po 
otevření ‚dýhárny‘ jsme, jak už jsem zmí-

nil výše, na základový nosník (hliníkový, 
plastový apod.) lisovali a v ojedinělých 
případech pořád lisujeme, soubor slo- 

Středisko přípravy dýh a výroby sesazenek, zaměstnávající 80 lidí, zásobuje dýhovými přířezy i ostatní pobočky koncernu 
s výrobou dřevěných prvků

Producentem prvků je nadnárodní společnost Novem Car Interior Design

Srdcem výroby je středisko přípravy krájených dýh, vybavené technikou pro kašírování
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žený z několika dýh. Jeho povrch tvoří 
drahá ořechová kořenice, podložená, 
v závislosti na složitosti dílce, až šesti 
kusy některé levnější dýhy, přičemž mezi 
jednotlivé kusy jsou vkládány fólie tavné-
ho lepidla. Nicméně tento způsob dnes 
u nás stále více ustupuje a je nahrazován 
nově zavedenou technologií pro tzv. ka-
šírování dýhy, která nám spolu s dalším 
speciálním zařízením umožňuje nahradit 
tento dýhový sendvič pouze takto upra-
venou povrchovou dýhou (v jedné vrs-
tvě). Touto dýhou je spolu se zmíněnou 
a dříve výhradně používanou ořechovou 
kořenicí stále častěji také dýha jasanová, 
přičemž tyto dvě dřeviny představují asi 
67 % naší produkce. Mimo to standard-
ně používáme ještě klasickou ořechovou 
dýhu z kmenů stromů a také dýhu bře-
zovou,“ pokračuje Ing. Plachý a dodává, 
že při současné technice dýhovaní se 
přířezy před dalším použitím uchovávají 
v klimatizovaném skladu. Poté následuje 
buď lisování nebo v případě kašírované 
dýhy již zmíněné formování spojené s vy-
tvořením nosníku. Další výrobní operací 
je napařování dílce za účelem odstra-

nění vnitřního pnutí v dýze a následné 
vysušení, případné vytmelení prasklin 
a broušení dýhy na tloušťku 0,45 mm. 
„Po broušení a jemu předcházejícímu 
ofrézování konečného tvaru dílce a vy-
vrtání případných montážních otvorů díly 
směřují do lakovny. Zde v závislosti na 
požadovaném provedení probíhá nej-
prve moření nebo jako např. u ořechu 
někdy také bělení a poté vlastní povr-
chová úprava polyuretanovým lakem, 
kterou v případě vysokého lesku pro-
vádíme poléváním v počtu 6–8 vrstev. 
Mezitím probíhá přebroušení laku a po 
konečné vrstvě leštění na vysoký lesk, 
prováděné zčásti na lešticích automa-
tech a zčásti ručně. Takto upravené dílce 
se přesunou do oddělení montáže, kde 
se vybaví např. optickými kabely či jiným 
příslušenstvím tak, aby je bylo možné při 
výrobě aut už jen tzv. nacvaknout na ur-
čené místo,“ upřesňuje jednatel s tím, že 
lakovnu firma zprovoznila v roce 2014, 
čímž zcela zkompletovala výrobní pro-
ces svých dřevěných dílů bez součin-
nosti ostatních výrobních závodů skupiny 
Novem. Kvůli rostoucím požadavkům 

zákazníků také na dodávky dílců kar-
bonových či z ušlechtilých plastů firma 
rozšířila v letošním roce svůj areál o další 
halu a v současné době se tak její čin-
nost odvíjí na zhruba 20 tis. m2 výrobních 
a skladovacích ploch. Zaměstnává více 
jak 650 lidí a k jejím nejvýznamnějším od-
běratelům dnes patří již jmenované au-
tomobilky Mercedes (s od ledna spuště-
nou výrobou prvků nového modelu třídy 
E pro rok 2016), BMW s řadami vozů 5 
a 7 a dále pak automobilky Audi (Audi 
A8) a Volvo, z nichž pro posledně jme-
novanou od letošního dubna vyrábí prv-
ky pro 3 různé modely vozů Volvo 54X. 

Vedle mzdových benefitů 
i odpovědnost vůči firmě

Mezi důležité milníky ve firemní histo-
rii, vedle postupné dostavby závodu, 
patří podle Ing. Plachého také roky 
2006–2007, kdy firma převzala princi-
py tzv. štíhlé výroby, a zejména pak ještě 
tomu předcházející roky 2003–2004, 
kdy implementovala tzv. personální 
management. Současně s tím začala 

Po aplikaci dýh na nosníky lisováním a zejména pak tzv. formováním následuje napařování a broušení…

…a po ofrézování a vyvrtání otvorů se dílce moří a lakují od provedení mat až po vysoký lesk
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intenzivně budovat vlastní firemní kul-
turu, za což se jí dostalo řady ocenění 
v různých soutěžích hodnotících péči 
o zaměstnance, které každoročně sbírá 
od roku 2007, kdy v rámci celostátní an-
kety Zaměstnavatel roku získala cenu za 
nejlepší personální projekt při snižování 
nemocnosti zaměstnanců. 
„Když jsme s výrobou začínali, bylo ob-
vyklé, že nám trvale chybělo v průměru 
kolem 14 % lidí, při sezónních epidemiích 
mnohdy i 30 % a to nám činilo značné 
problémy. Dnes se nám nemocnost po-
hybuje pod úrovní 2 %, což je myslím 
si zcela mimořádné ve srovnání s jinými 
zaměstnavateli i se zahraničím,“ pochlu-
bil se nám Ing. Plachý s tím, že toto číslo 
je výsledkem dlouhodobé práce a snahy 
managementu o to, aby lidé byli v práci 
spokojení a motivovaní a přestali „zby-
tečně“ marodit. Prvním krokem k jeho 
dosažení byly hned v počátku zavedené 
příplatky za přítomnost ve výši 500 Kč 
měsíčně, které lidé dostávají dodnes, 
nicméně při růstu mezd mají nyní podle 
jednatele spíše symbolický efekt. Proto 
dnes firma při svém působení na za-
městnance sází spíše na jiné nástroje 
k snižování nemocnosti ve více rovinách. 
„Snažíme se v lidech vytvořit pocit jisté 
sounáležitosti s firmou a odpovědnosti 
v tom smyslu, že když zůstanou zbytečně 
doma, jejich práce bude chybět a firmě to 
může způsobit problémy. A když se jí na-
opak jejich přičiněním bude dařit, budou 
mít jistotu perspektivního zaměstnání se 
slušným výdělkem,“ upřesňuje jednatel 
a dodává, že další rovina firemního sna-
žení spočívá v předcházení příčinám pra-
covní neschopnosti. Zaměstnanci mají 
například nárok na bezplatné vitamínové 
přípravky, očkování, u specificky nároč-
ných dělnických pozic (např. leštiči) mo-

hou chodit zdarma na masáže. Závod 
se také ve spolupráci se Západočeskou 
univerzitou zaměřuje na ergonomii, aby 
výrobní činnosti byly pro zaměstnance 
ze zdravotního hlediska co nejméně 
náročné a v kontextu s tím jim nechává 
upravovat např. výšku pracovních stolů 
či jiných pracovních ploch apod. Firma 
obzvlášť podporuje zlepšovací návrhy od 
zaměstnanců, vedoucí např. ke snížení 
výrobních nákladů, kdy 7 % z ušetře-
ných prostředků jejich autorům vyplácí. 
V rámci možností se rovněž snaží vychá-
zet vstříc všem oprávněným požadavkům 
zaměstnanců např. lepší úpravou doby 
pracovních přestávek, rozšířením sorti-
mentu kantýny atd. V neposlední řadě 

dbá i na to, aby každý zaměstnanec byl 
informován o jakékoliv změně uvnitř firmy 
týkající se jejího chodu a nezapomíná 
ani na jejich děti a ostatní členy rodiny, 
pro které během roku pořádá nejrůznější 
akce. 
„Tato péče nás sice něco stojí, ale určitě 
se nám vyplácí, neboť ani při dnešní níz-
ké nezaměstnanosti na Plzeňsku (3,4 %) 
jsme zatím neměli větší potíže s náborem 
nových pracovních sil a jsem přesvěd-
čen, že ani do budoucna tomu nebude 
jinak,“ konstatuje Ing. Plachý naznaču-
jíc přitom další vývoj závodu v Touškově, 
který by v horizontu dvou let měl zaměst-
návat kolem tisícovky lidí a vytvářet obrat 
cca 4 miliardy korun.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: NOVEM Car Interior 
Design k.s.
Místo: Město Touškov
Rok založení: 2000
Počet zaměstnanců: 650
Obrat: 2,5 mld. Kč
Web: www.novem.de

● Město Touškov

Povrchově upravené dílce po spárování dle daného interiéru směřují k dokončovací 
montáži

„Nezbytnou součástí firemní kultury, na které si velice zakládám, je osobní kon-
takt s každým zaměstnancem“ říká jednatel a viceprezident Novemu pro Evropu 
Ing. František Plachý
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Návrhy interiérů nebo raději 
hudební nástroje?

S hudebními nástroji byť klasickými se 
Ing. Tomáš Dufek seznamoval již od 
svého dětství, nejprve prostřednictvím 
tahací harmoniky v lidové škole umění 
a později kytary, mandolíny a foukací 
harmoniky u táborových ohňů. Díky otci 

a jeho malé domácí dílně, v níž se otec 
coby kovosoustružník věnoval a stále 
věnuje také soustružení dřeva a drob-
né truhlařině, měl však velmi blízko 
i ke dřevu. Po skončení základní školy 
proto odešel studovat do výše zmíně-
ného Rousínova, kde se v té době ote-
víral maturitní obor Uměleckořemeslné 
zpracování dřeva. „Během tohoto studia 
v mých asi šestnácti letech mně kamarád 
přinesl ukázat didgeriddo (dechový ná-
stroj v podobě duté dřevěné tyče), který 
byl pro mě do té doby zcela neznámým. 
Nicméně neuvěřitelně jsem se pro něj 
nadchnul, a to jak z herního hlediska, 

tak i po stránce jeho zhotovení, neboť 
mě odjakživa lákalo poznávat dřevo víc 
do hloubky a vytvářet z něj i něco jiného, 
než se učilo ve škole. Když jsem posléze 
vydedukoval, jakým způsobem by se asi 
mohlo postupovat při jeho dlabání, vyu-
žil jsem otcovu dílnu a vyrobil si vlastní 
didgeridoo, po kterém následovaly další 
kusy jak pro mne, tak i pro kamarády 
a známé. Tyto nástroje, vyráběné hlav-
ně o víkendech, se u nich setkaly s po-
měrně slušným ohlasem, a tak jsem 
se o rok později v doprovodu staršího 
bratra rozhodl navštívit tehdy již zaběhnu-
tý Trutnov Open Air Festival, přezdívaný 

Prodejní síť pro své hudební nástroje 
si tvořil již od středoškolského studia

Na únorové výstavě Umění dřeva v Praze Holešovicích (viz DM 4/2016) se mně po bezmála třinácti 
letech připomněl jeden z jejích účastníků jedenatřicetiletý Ing. Tomáš Dufek z Dolních Radslavic 
u Velkého Meziříčí. A to v souvislosti s naším prvním setkáním v roce 2003, kdy se mně při jisté 
soutěži na tehdejší SOŠ a SOU nábytkářském Rousínov coby její student pochlubil svojí prvotinou, 
která dala základ jeho současné podnikatelské činnosti. Šlo o didgeridoo (dřevěný dechový hudební 
nástroj – aerofon) původem z Austrálie, který již během studia prodával nejen spolužákům, ale i na 
různých festivalech, a k němuž postupem času přidal i další v našich končinách netradiční hudební 
nástroje jako jsou šamanské bubny, bodhrány, prstové bubny, cajóny, ústní harfy, ozvučná dřívka, 
berimbau, kantely, štěrchadla apod.

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

Veškeré nástroje Ing. Tomáše Dufka jsou prodávané s doživotní zárukou
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jako Český Woodstock, abych zjistil, 
jestli by o mé nástroje neměl zájem i ně-
kdo jiný,“ vzpomíná Ing. Dufek na první 
setkání s didgeridoo. Zájem ze strany 
účastníků zmíněného festivalu jej moti-
voval k výrobě dalších kusů, které začal 
postupně nabízet i na jiných hudebních 
festivalech (Prázdniny v Telči, Colours 
of Ostrava, Folkové léto v Náměšti nad 
Oslavou, Festival Slunce ve Strážnici), 
kde si spolu s prezentací těchto u nás 
tehdy málo známých nástrojů postupně 
a aniž by to tehdy tušil, vytvářel svoji bu-
doucí klientelu. V této mimoškolní čin-
nosti pak pokračoval také při následném 
studiu na VOŠ ve Volyni, kde vystudoval 
obor Tvorba nábytku a navrhování inte-
riérů a poté i při dálkově absolvovaném 
studiu na TU Zvolen s pokračováním 
na Mendelově univerzitě v Brně (obor 
Dřevařské inženýrství), kdy začal své ná-
stroje dodávat (formou komisního prode-
je) i do některých obchodů.

Zvítězilo to druhé

„V té době jsem si přivydělával ještě 
různými brigádami a vůbec jsem nepře-
mýšlel o tom, že bych se jednou mohl vý-
robou nástrojů živit. Tvořil jsem je hlavně 
pro radost, přičemž každé prodané did-
geriddo mě motivovalo k výrobě dalších 
kusů,“ upřesňuje Ing. Dufek, který po 
skončení studia nejprve absolvoval ně-
kolik brigád v různých truhlárnách v oko-
lí Velkého Meziříčí a poté asi půl roku 
pracoval na poloviční úvazek v jistém 
bytovém studiu v Třebíči, kde navrhoval 
interiéry a občas vypomáhal při montá-
žích. „Tato práce mě sice bavila, ale trávit 
většinu času sezením u počítače bylo pro 
mě po předchozím období cestování do 
škol, na festivaly apod. dost skličující. Na 
pozici, kterou jsem zastával, jsem navíc 
nebyl spokojen s finančním ohodnoce-
ním, a když se mé snahy o jeho zlep-
šení minuly účinkem, rozhodl jsem se 
zariskovat a vyřídil jsem si živnostenské 
oprávnění na výrobu a opravy hudebních 
nástrojů,“ pokračuje výrobce s dovět-
kem, že stejným způsobem tzv. krok za 
krokem, jakým si vytvářel síť svých zá-
kazníků, pak začal i s výrobou a vývojem 
svého současného sortimentu.

Z tuzemských dřevin 
půlením a dlabáním

Jeho základem se tak pochopitelně 
stalo didgeridoo, které má své kořeny 
v Austrálii jako rituální, rytmicko-melodic-
ký hudební nástroj tamních domorodců. 
„Na didgeridoo se hraje technikou cir-

kulovaného dýchání, přičemž rytmické 
figury jsou často podbarvovány různými 
skřeky zvířat a jinými exotickými zvuky. 
V hudbě je tento nástroj spojován se 
zpěvem, etnickými bubny, flétnami, ti-
betskými mísami, ale i klavírem, kytarou, 
basou, saxofonem a dalšími hudebními 
nástroji,“ seznamuje nás výrobce pod-
robněji se svojí nástrojovou prvotinou, 
kterou původně, v případě australských 
domorodců, představoval dutý kmen eu-
kalyptu vyžraný termity. Ing. Dufek pro vý-
robu tohoto nástroje standardně používá 
tuzemské dřeviny, jako je jilm, jasan, akát, 
javor, bříza a olše a u nástrojů stavěných 
na zakázku pak v podstatě jakoukoliv ji-
nou dřevinu podle přání zákazníka. 
„Zatím se mi však nejvíce osvědčilo 
tvrdé a houževnaté dřevo jilmu a velmi 
dobré zkušenosti mám také s měkčí 

břízou a olší. U těchto dvou dřevin se 
často v oddenkové části těsně nad 
kořeny tvoří výrazné rozšíření a boule 
s výrůstky ve tvaru špiček, které jednak 
prospívají zvuku budoucího nástroje 
a současně působí i esteticky. Použitím 
vhodné tloušť ky stěny a povrchové úpra-
vy na její vnitřní i venkovní straně docílím 
u nástroje z těchto dřevin takových zvu-
kových vlastností, které by šly přisoudit 
spíše didgeridoo z tvrdého dřeva,“ po-
chlubil se Ing. Dufek s tím, že vyhledá-
vání vhodného materiálu neboli jak říká 
„klacků“ provádí ke konci zimy, kdy je 
ve dřevě nejméně vody. Tyto klacky se 
před použitím nejprve pořízem a hoblí-
kem odkorní a po vysušení povrchové 
vrstvy se za účelem vytvoření dutiny 
středem rozříznou po celé délce a ná-
sledně se každá polovina ještě týž den  

Pro nejdéle vyráběná didgeridoo jsou využívány kmeny a větve s nejrůznějšími 
růstovými vadami

Kromě celodřevěných didgeridoo Ing. Dufek spolupracuje také na výrobě telesko-
pického nástroje s duralovou tyčí a dřevěným rezonátorem
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vydlabe. „Tímto způsobem mohu nejlépe 
upravovat tloušťku stěny nástroje a prů-
měry otvoru v celé délce od náustku až 
k rezonátoru, což jsou pro didgeridoo 
zásadní rozměry. Tyto parametry je po-
třeba upravit tak, aby zpětný tlak při hře 
byl co největší a tím pádem cirkulační dý-
chání co nejjednodušší a nejefektivnější 
a také aby rezonátor správně plnil svou 
funkci,“ vysvětluje výrobce. Po vydlabání 
se obě části slepí voděodolným PVAC 
lepidlem a takto vytvořené polotovary 
pak Ing. Dufek skladuje na půdě stodoly, 
kde je nechává určitou dobu tzv. odležet 
kvůli vyrovnání vnitřního pnutí a vlhkosti. 
„Voděodolné lepidlo začne být důležité 
v okamžiku, kdy se na didgeridoo začne 
intenzivně hrát, přičemž se do dutiny do-
stávají i sliny. Kvůli nim a vlhkosti obecně 
proto vnitřní stranu ještě před lepením 
impregnuji,“ upřesňuje Ing. Dufek a do-

dává, že pro povrchovou úpravu vnější 
plochy stěny používá syntetické laky na-
nášené na nitrocelulózový základ nebo 
emulzi z včelího vosku, případně lněný 
olej. Moření provádí jak lihovými, tak 
vodou ředitelnými mořidly a při zdobe-
ní používá vlastní techniky s nádechem 
původních tak, aby nástroje měly svůj 
specifický styl.

Jen didgeridoo by mě 
neuživila

Jelikož tuzemský trh, na který se Ing. 
Dufek výhradně zaměřuje, není tak velký, 
aby jej uživila jen didgeridoo prodávaná 
v cenách od 2 tis. do 4 tis. Kč, začal 
postupně vyvíjet a vyrábět další netradič-
ní hudební nástroje, jako jsou rámové 
bubny s klasickým výpletem i laditelné. 
Do skupiny s klasickým výpletem patří 

šamanské bubny, na které se hraje měk-
kou paličkou a jsou vyráběné jako střed-
ně velké a velké s průměrem 420 mm 
respektive 520 mm. Stejné průměry mají 
i prstové bubny (dafy) a také tzv. bodhrá-
ny (tradiční irské bubny), které jsou díky 
jednoduché zabudované mechanice la-
ditelné. Bubny jsou v závislosti na typu 
tvořeny úzkým rámem o šířce cca 80 
mm, zhotoveným postupným navrstve-
ním a slepením 3–4 pásů 4 mm silné tří-
vrstvé vodovzdorné překližky. Tento rám 
je potažený hovězí nebo kozí kůží, která 
je vypnuta buď poly etylénovým výple-
tem, nebo v případě laditelných bubnů 
upevněná k rámu. Ten je v tomto případě 
složený ze dvou částí, spojených již zmí-
něnou ladicí mechanikou ovládanou im-
busovým klíčem. 
„Klasický výplet u šamanských bubnů je 
zhotoven z proužků kůže, kterou jsem 
dříve také používal a na přání ji aplikuji 
i dnes. Standardně ale používám poly-
etylénové provázky, neboť se snažím 
dělat nikoliv přesné kopie primitivních ná-
strojů, u nichž při klimatických změnách 
hrozí, že nebudou hrát, ale skutečné ná-
stroje s čistým a výrazným zvukem pou-
žitelné v terapii,“ vysvětluje Ing. Dufek, 
v jehož sortimentu jsou dnes také cajóny 
(bubny v podobě bedýnky z 12 mm sil-
né překližky s přední ozvučnou deskou 
tl. 3 mm) či ústní harfy neboli hudební 
luky – jedno až třístrunné nástroje po-
dobné loveckému luku, jehož struny 
jsou rozechvívány úderem dřevěné hůlky 
a rezonátorem je buď hráčova ústní du-
tina, nebo přídavný rezonátor zhotovený 
z tykve. Celý sortiment, který směřuje do 
terapeutických dílen, k hráčům různých 
etnických skupin či jednotlivcům a je 
dnes distribuován také prostřednictvím 
vlastního e-shopu, doplňují ještě kantely, 
ozvučná dřívka, štěrchadla a další po-
dobné dřevěné nástroje.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Ing. Tomáš Dufek
Místo: Dolní Radslavice
Rok založení: 2008
Počet pracovníků: 1
Web: www.czechdidgeridoo.com 

Dolní Radslavice ●

Didgeridoo postupně doplnily rámové šamanské bubny, na které se hraje měkkými 
paličkami…

…a také kantely, ústní harfy a další více či méně známé nástroje
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 Perfektní obrábění dřeva 

 Senzačně tichý 
D 963

 Tloušťkovací frézka 

FELDER
Kvalita a přesnost
made in AUSTRIA

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

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

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

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

AD 951
 Srovnávací a 

tloušťkovací frézka 

AD 741
 Srovnávací a 

tloušťkovací frézka 

D 951
 Tloušťkovací frézka 

http://www.gremiklima.cz
http://www.felder-group.cz
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„Začínal som s vlastnými úsporami, 
dnes je to hodnota cca 1000 €, a mal 
som presnú predstavu ako a kam chcem 
moje podnikanie zamerať. Najprv to bol 
marketing pre drevárske a stolárske fir-
my s orientáciou na export. Hneď na za-
čiatku však pribudol obchod s remesel-
níckymi potrebami pre stolárov, neskôr 
sa k tomu pridal predaj veľkoplošných 
materiálov, rozširovanie predajne, skla-
du, sťahovanie firmy do väčších priesto-
rov a výroba nábytkových dielcov pre 
drobných stolárov a servis s tým súvi-
siaci, napokon aj vydávanie odborného 
časopisu.“ spomína na svoje začiatky. 
„Nebolo to ľahké, veď v tom čase sa 
každý začínajúci poctivý podnikateľ boril 
predovšetkým s neexistujúcim finanč-
ným zázemím, neprehľadnými vzťahmi 
na trhu a musel si vybudovať dôveru 
zákazníkov.“ 
Po presťahovaní sa v roku 1995 na 
banskobystrický „Hrb“ sa chvíľu situácia 

stabilizovala, ale len dovtedy, kým pre fir-
mu priestory opäť nezačali byť pritesné. 
Súviselo to, dozaista, aj s nadviazaním 
strategického partnerstva s rakúskou 
firmou Julius Blum, GmbH, ktorá je ce-
losvetovým lídrom vo výrobe a predaji 
nábytkového a kuchynského kovania. 
Nasledovalo druhé sťahovanie do pre-
najatých priestorov, opäť expanzia s tým 
súvisiaca, vzostupy i občasné klesania. 
Život firmy bol dynamický, postupne do 
jeho vedenia prenikla aj druhá generá-
cia Patrášovcov, synovia Igor a Andrej. 
Vo vedení figurovala a dodnes figuruje 
„dobrá duša firmy – gazdiná“, finančná 
riaditeľka Emília Patrášová, manželka 
zakladateľa a konateľa firmy. Rodinný 
podnik, ktorý sa pre svoju štruktúru 
a fungovanie dokonale nechal inšpiro-
vať tým najlepším, čo vo svete funguje. 
Vo svete ani nie tak ďalekom, napríklad 
v Rakúsku. Práve strategické spoje-
nectvo s firmou Julius Blum, GmbH je 

obojstranne konštruktívne a pre twd® 
inšpirujúce. 

Položenie základného 
kameňa nového areálu

Preto neprekvapuje, že práve v jubilej-
nom, dvadsiatom roku spoločnej spo-
lupráce bol najváženejším hosťom pri 
ďalšom kroku rozvoja rodinných firiem 
združených pod značkou twd® jeden 
z konateľov a členov druhej generácie 
rodiny Blum, pán Gerhard E. Blum, ob-
chodný riaditeľ tejto svetoznámej spoloč-
nosti. „Osud to tak zariadil, aby sme sa 
práve v tomto roku rozhodli pre začatie 
výstavby vlastných priestorov v priemy-

Tretí krok k úspechu 
– twd® investuje do nového areálu

Pred viac ako dvadsiatimi rokmi začínal Igor 
Patráš, sr. rozbiehať svoju firmu Trendwood – twd 
v nebytových priestoroch paneláku (kočikárni) na 
banskobystrickom sídlisku Sásová. 

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: Ján Chmelík a archív twd

Súčasný areál twd® v Kremničke je už obmedzujúcim faktorom v ďalšom rozvoji firmy

http://www.twd.sk
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selnom parku pri Banskej Bystrici, čím 
sa vraciame akoby domov, neďaleko 
miesta, kde firma začínala,“ vysvetľuje 
Igor Patráš, sr. 
Na celkovej ploche 18 tisíc m2 bude 
stáť nový výrobný a obchodný areál 
twd – Fach-centrum. Firma, ktorá je na 
Slovensku, ale aj v okolitých krajinách 
známa predovšetkým ako dodávateľ ma-
teriálov na výrobu nábytku, okien a dverí, 
oslavuje v tomto roku 23. výročie svojho 
založenia.
V piatok 27. 5. 2016 sa pri položení 
základného kameňa v Banskej Bystrici 
v Priemyselnom parku Šalková zišli part-
neri a zamestnanci twd®. Prítomný bol 
aj primátor mesta Banská Bystrica Ján 
Nosko a Gerhard E. Blum, obchodný 
riaditeľ svetoznámej a renomovanej ra-
kúskej firmy Julius Blum, GmbH, kto-
rej nábytkové kovania už 20 rokov na 
Slovensko dováža aj twd®. Nechýbala 
ani Anastasia Kuzminová s manželom 
Danielom, ktorá s twd® dlhoročne spo-
lupracuje a tento vzťah pomaly prerás-
tol do rodinného priateľstva. Úspech sa 
priatelí s úspechom. Ako povedal zakla-
dateľ a konateľ firmy twd®, Igor Patráš, 
sr., investícia za cca 5 miliónov € by sa 
mala začať realizovať ešte v tomto ka-
lendárnom roku a od roku 2018 by mala 
priniesť aj rozvoj pracovných príležitostí. 
Igor Patráš, jr., ktorý je vo firme obchod-
ným riaditeľom a dohliada na investíciu 
a jej realizáciu, prezradil, že by v nových 
priestoroch mali zostať zachované všetky 
činnosti, ktoré aj doteraz twd®, pre svo-
jich partnerov poskytovala. „To znamená, 
že tam bude predajňa, showroom, sklad 
na kovanie, veľkoplošné materiály, na 
paletové zásielky a chystáme sa aj opti-
malizovať výrobný reťazec na zväčšenej 
ploche. Pre našich klientov budeme aj 
naďalej poskytovať služby, ktoré sa tý-
kajú výroby nábytkových dielcov, teda 
budeme, tak ako doposiaľ prevádzkovať 
technológie na nárez, formátovanie, hra-
novanie, frézovanie a vŕtanie. Zákazníci 
a ich dopyt napokon rozhodnú, ako 
a ktorým smerom sa budeme rozvíjať 
ďalej, pretože priestor aj kapacitu na to 
vybudovanú budeme mať,“ dodáva Igor 
Patráš, jr. 
Takmer 70 zamestnancov sa môže tešiť 
aj na prípadný prírastok do svojich radov, 
všetko závisí od fungovania ekonomiky 
a nábytkárskeho sektora výroby v širšom 
regióne. Pre firmu samotnú je to veľká 
výzva, ale Patrášovci také výzvy majú 
radi a dokážu ich zvládať so zdanlivou 
ľahkosťou. Svedčí o tom ich doterajšie 
účinkovanie nielen v podnikaní, ale aj 
v osobnom živote. Bez výnimky.

Základný kameň nového výrobného a obchodného areálu twd – Fach-centrum 
v Banskej Bystrici – Šalkovej poklepali (zľava) páni Gerhard E. Blum, Ján Nosko 
a Igor Patráš, sr.

Miesto, na ktorom vyrastie nový výrobný a obchodný areál twd – Fach-centrum

Na slávnostnej udalosti bola prítomná aj Anastasia Kuzminová, dvojnásobná olym-
pijská víťazka v biatlone, ktorej dlhoročným sponzorom je aj firma twd

http://www.twd.sk
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Pri príležitosti položenia základného ka-
meňa nového výrobného a obchodného 
areálu twd – Fach-centrum v Banskej 
Bystrici prijal pozvanie a prvý krát za-
vítal na návštevu Slovenska Gerhard 
E. Blum, obchodný riaditeľ Julius Blum, 
GmbH. Drevársky magazín nemohol 
nevyužiť prítomnosť jedného zo šéfov 
firmy, ktorá patrí k celosvetovým lídrom 
vo výrobe a na trhu s nábytkovým a ku-
chynským kovaním, aby sa nespýtal 
aspoň na niekoľko otázok. 

DM: Julius Blum, GmbH je rodinnou 

firmou, ktorá bola založená v roku 
1952. Je to už niekoľko desaťročí, 
počas ktorých sa vypracovala na 
špičkového celosvetovo pôsobia-
ceho výrobcu nábytkových kovaní 
a výsuvov. Ako by ste charakterizovali 
atribúty, ktoré sú dôležité pre rodinnú 
firmu? 
G. B.: V prvom rade to, že či je firma 
tzv. rodinnou alebo nie, ešte nič nevy-
povedá o jej kvalite. Existujú dobré, ale 
aj nefungujúce rodinné firmy. Tým naj-
dôležitejším odkazom, ktorý by rodin-
ná firma mala sprostredkovať je, podľa 
mňa, dôvera v ľudí a spolupracovníkov, 
ktorí firmu tvoria. Predovšetkým preto, 
lebo nikto nedokáže vybudovať a viesť 
firmu len sám. Potrebujete mať okolo 
seba spoľahlivých a dobrých ľudí a to 
je to najdôležitejšie.

DM: Julius Blum, GmbH začala svoju 
existenciu výrobou jednoduchého 
výrobku – nitov do podkov. Dnes je 
celosvetovým lídrom a patrí k inova-
tívnym vývojárom v produkcii kovaní 
a výsuvov pre výrobu nábytku. Čo 
považujete za rozhodujúce, že ste 
sa dokázali presadiť v takej kvalite? 
Boli to vlastné myšlienky, alebo ste 
sa spoliehali na technických spolu-
pracovníkov? 
G. B.: Je jasné, že myšlienky prinášajú 
predovšetkým spolupracovníci. Z po-
hľadu firmy je dôležité, aby ste doko-
nale poznali potreby trhu a podľa toho 
robili správne rozhodnutia. Často o tom 
rozhoduje aj kúsok šťastia. V rozvojovej 
fáze budovania firmy sme si dostatoč-
ne včas uvedomili, že bez inovatívnosti 
a vývoja nemáme šancu sa presadiť 
a existovať. 

DM: Dokážete sa ešte rozpamätať 
na začiatky spolupráce s Trendwood 
– twd v Banskej Bystrici? Ako hodno-
títe uplynulých dvadsať rokov, ktoré 
ste prešli?
G. B.: Isto, spomienky sú a väčšinou 
pekné, aj keď je to už pekných pár 
rokov. Spoluprácu sme naštartovali 
od začiatku veľmi dobre a to aj vďaka 
Norbertovi Šebovi a neskôr ľuďom, 
ktorí k nemu pribudli, Blanke Benkovej 
a Rene Wehingerovi. Je to aj vďaka 
tomu, že máme veľmi podobnú, ak nie 
rovnakú podnikateľskú filozofiu ako pán 
Igor Patráš, s ktorým sme začali obcho-
dovať. Spolupráca a partnerstvo musí 
byť vždy založené na dôvere, len tak sa 

predstavujeme

Dôvera v ľudí a spolupracovníkov, 
ktorí firmu tvoria

Julius Blum, GmbH je rodinnou firmou, ktorá bola založená v roku 1952. Odvtedy narástla na sku-
pinu, ktorej ročný konsolidovaný obrat v roku 2015 činil 1,555 miliardy €, čo je o 8 % viac ako 
pred rokom. Ak sa to prepočíta na jedného spolupracovníka, je to 238 800 €. Podiel zahraničného 
obratu bol 97 %. Investičný majetok v roku 2015 bol vo výške 171,5 miliónov €, čo je o takmer 
50 miliónov € viac ako v predchádzajúcom roku. Počet zamestnancov v roku 2015 narástol oproti 
predchádzajúcemu roku o takmer tri stovky. Dohromady zamestnáva skupina Blum 6608 ľudí v 27 
dcérskych spoločnostiach, v ktorých má 10 výrobných závodov. Firma Blum dodáva výrobky pra-
videlne do viac ako 120 krajín. Jednou z nich je aj Slovenská republika. 

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

Gerhard E. Blum (v strede) pri prehliadke výrobných priestorov v twd®
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dá dlhodobo rozvíjať, pretože vždy jeden 
druhému niečo dávate alebo aj od neho 
beriete. Nikdy to nie je len jednosmerná 
cesta. 

DM: Napriek tomu, ak porovnáte 
vzájomný obrat oboch firiem – teda 
Julius Blum, GmbH a Trendwood 
– twd – tak podiel obchodu je na 
slovenskej strane približne 35 %, 
kým v Rakúsku tvorí podiel obcho-
du s twd® približne 0,22 %. Vnímate 
tento rozdiel ako podstatný a do akej 
miery hrá takéto číslo úlohu pri posu-
dzovaní váhy partnera? 
G. B.: Z nášho pohľadu to nie sú roz-
hodujúce ukazovatele. Vždy sa snažíme 
posudzovať predovšetkým situáciu na 
tom – ktorom trhu. Pre nás je dôležité, 
že twd® je etablovaným a spoľahlivým 
subjektom na slovenskom trhu, preto 
neposudzujeme našich partnerov podľa 
čísla podielu na obrate, ale je pre nás 
dôležité, aby sme dostatočne a dobre 
obsadili pozície na trhu v rozhodujúcich 
regiónoch. A tu nám firma twd® veľmi 
pomohla. 

DM: Zrejeme by sme mohli hľadať pa-
ralely aj v tom, ako sa rozvíjajú obe 
rodinné firmy. Vy osobne ste druhá 
generácia vo vedení firmy a Igor 
Patráš, sr. pomaly, ale isto odovzdáva 
firmu do rúk druhej generácii – svo-
jim synom Igorovi a Andrejovi. Svedčí 
o tom aj pripravovaná investícia a vý-
stavba nových výrobných a obchod-
ných priestorov. Ako je to u vás? 
Bude rodinný podnik pokračovať 
odovzdaním žezla ďalšej generácii?
G. B.: Áno, môj syn a aj syn môjho brata 
sú už aktívnymi členmi rozhodovacích 
procesov a pomaly sa pripravujú na 
prevzatie zodpovednosti za chod firmy. 
Dúfam, že sa to odohrá čoskoro, lebo 
každý z nás starne, my tiež, ale to nezna-
mená, že sme automaticky aj múdrejší 
a šikovnejší. (smiech)

DM: A nemáte vy – starší – niekedy 
problémy s rozhodovaním tých mlad-
ších? A naopak? Dostali ste sa už do 
stretu generácií? 
G. B.: Zatiaľ ešte držíme opraty v našich 
rukách, príde však čas, keď zodpoved-
nosť budú musieť vziať do svojich rúk 
mladší. Náš otec nám ukázal, ako sa 
to robí, preniesol firmu na nás a my to 
budeme musieť urobiť tiež. Nedá sa 
donekonečna rozhodovať o všetkom, 
najmä, ak ste presvedčení, že máte v ro-
dine nasledovníkov. Musíte im nechať 
priestor. 

DM: S nástupom mladšej generácie 
dozaista súvisí aj otázka výchovy 
kvalitnej a odborne vzdelanej a pri-
pravenej pracovnej sily. V Rakúsku už 
dávno funguje model duálneho vzde-
lávania, ktorý na Slovensku pomaly 
zavádzame. Vraciame sa tak k zákla-
dom učňovského a stredoškolského 
vzdelávania, ktorý kedysi úspešne 
v bývalom Československu fungo-
val. Máte aj u vás skúsenosť s tým, 
že mladým sa veľmi do výrobného 
procesu nechce? Ako sa ich snažíte 
motivovať, ako získavate učňovskú 
mládež?
G. B.: Pripravujeme si mladých spolu-
pracovníkov na mnohých technických 
pozíciách a v mnohých povolaniach. Je 
to pre nás otázka prežitia. Predovšetkým 
preto, lebo mnohé z procesov výroby sú 
čím ďalej tým viac automatizované. Preto 
potrebujeme neustále zvyšovať kvalifiká-
ciu a nároky na odbornú pracovnú silu. 
Dokážeme mladým ľuďom poskytnúť 
dostatočné motivačné garancie a pre-
to máme aj dnes viac ako 300 učňov 
v našich strediskách, kde ich pripravu-
jeme na pôsobenie v našej firme. Som 
presvedčený, že každý z nich bude mať 
u nás dobrú perspektívu. Dnes už prá-
ca vo výrobe nie je taká, ako kedysi. 
Už dávno sú preč časy klasických be-
žiacich pásov a namáhavej manuálnej 
práce. Výroba je plne automatizovaná, 
preto potrebujeme šikovných elektro-
technikov, počítačových programátorov 
a operátorov. Aby dokázali nielen stroje 
obsluhovať, ale aj opravovať, nastavovať, 
programovať. Potrebujú široké spektrum 
vedomostí a zručností, ktoré im v našom 
výchovnom procese vieme poskytnúť. 
Preto som presvedčený, že budúcnosť 
každého štátu musí byť vo výrobnej zá-

kladni, na ktorú sa dá spoľahnúť. Cesta 
deindustrializácie je nebezpečná a podľa 
mňa nie je schodná, pretože vedie do 
zániku, do recesie. Spoliehať sa len na 
rozvoj služieb a cestovného ruchu nie je 
cesta k rozvoju krajiny, pretože aj služby 
a cestovný ruch sú do veľkej miery zá-
vislé od výrobnej sféry. 

DM: Už sme spomenuli, že firma 
Julius Blum, GmbH je celosvetovou 
značkou a zastúpenie má na všet-
kých kontinentoch. Dá sa povedať, 
že ste dosiahli všetko, čo ste si pred-
savzali, alebo ešte vidíte pred sebou 
nejaké výzvy? 
G. B.: Viete, bilanciu robíme na konci 
každého roka a vtedy si dokážeme po-
vedať, či sme boli úspešní alebo nie. To 
však neznamená, že sme so sebou de-
finitívne spokojní. Je potrebné mať pred 
sebou vždy nový cieľ a nové výzvy. Je 
ešte množstvo regiónov, trhov, na kto-
rých by sme sa chceli presadiť svojimi 
produktmi a aj tie existujúce majú ešte 
svoje rezervy. Nemalou výzvou pre nás 
sú inovácie. Stále dokážeme a musíme 
vymýšľať nové produkty, zlepšovať tie 
pôvodné, aby sme nezaostali a boli vždy 
o krok pred ostatnými, aby sme sa pri-
spôsobili požiadavkám našich zákazní-
kov. Tých máme vždy na prvom mieste. 

DM: Boli ste na Slovensku po prvý 
krát a to na pár dní. Aké dojmy si od 
nás odnášate?
G. B.: Krásna krajina, milí ľudia a aj 
mesto Banská Bystrica na mňa urobili 
veľký dojem. Som naozaj veľmi rád, že 
som tu mohol chvíľu byť so všetkými, 
ktorých som stretol.

DM: Ďakujeme za rozhovor.

Kolektív spolupracovníkov, ktorí poskytujú poradenstvo a servis pri predaji nábyt-
kového kovania Blum
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Prof. Ing. Anton Osvald, CSc. pripravil 
nový študijný odbor na DF TU Zvolen 
„Požiarna ochrana“, ktorý viedol od 
roku 1998. Medzitým bol zvolený za de-
kana Drevárskej fakulty Technickej uni-
verzity Zvolen (1999 – 2001). Od roku 
2010 pôsobí na Žilinskej univerzite, na 
Fakulte bezpečnostného inžinierstva. 
Ako garant odboru „Záchranné služ-
by“ sa podieľa na vedeckom výskume 
a testovaní odolnosti dreva a drevných 
materiálov, retardácie dreva v dreve-
ných konštrukciách počas požiaru. Je 
autorom šiestich patentov z tejto oblasti.
V roku 1988 založil tradíciu konania 
medzinárodnej vedeckej konferencie 

„Wood & Fire Safety“ (Drevo a proti-
požiarna bezpečnosť), ktorá sa koná 
v 4-ročných intervaloch. Konferencie 
sa na doterajších 8 ročníkoch zúčastni-
lo vyše 800 účastníkov z EÚ, aj z mimo 
európskych štátov.
Spolupracuje s viacerými univerzitami 
v SR a ČR v oblasti problematiky dre-
va a bezpečnosti stavieb, drevostavieb 
a stavebných konštrukcií z dreva. Zostal 
členom odbornej komisie na TU Zvolen 
pre študijný odbor „Ochrana osôb a ma-
jetku“ a garantom študijného programu 
„Protipožiarna ochrana a bezpečnosť“.
Pre vzdelávanie študentov je autorom 
a spoluautorom štyroch vysokoškol-
ských učebníc, 11 vedeckých monogra-
fií, 4 učebných textov, 92 príspevkov na 
medzinárodných odborných konferenci-
ách. Z oblasti ochrany dreva proti ohňu 
má celkom 424 publikovaných prác, 
vrátane spoluautorstva. Rozsah publicity 

rozšíril o zverejnenie nových poznatkov. 
Zostavil publikáciu „Moderné drevostav-
by odolávajú požiaru“, ktorú vydalo vyda-
vateľstvo Trendwood – twd, spol. s r.o. 
(2013). Podieľal sa na koncepcii publi-
kácie so zameraním Prečo stavať z dre-
va: od A po Z „Moderné drevostavby“ 
(2014), kde spracoval problematiku 
„Treba sa obávať požiaru v stavbách 
z dreva?“ Pre zborník „Manažment rizík 
požiarov v prírodnom prostredí“ (2015) 
spracoval kapitolu „Požiar odhaľuje sla-
bé miesta drevostavieb“.
Prof. Ing. Anton Osvald, CSc. sa podie-
ľa aj na vyškoľovaní a vzdelávaní profe-
sionálnych záchranárov a hasičov, tiež 
členov dobrovoľnej požiarnej ochrany. 
Za „Výnimočný prínos pre záchranár-
stvo“ sa v minulých dňoch stal nositeľom 
„Zlatého záchranárskeho kríža 2015“. 
Všetkých nositeľov tohto ocenenia prijal 
aj prezident SR Andrej Kiska.

Podieľa sa na vedeckom výskume 
protipožiarnej bezpečnosti drevostavieb

Na formovaní vysokoškolských odborníkov sa prof. Ing. Anton Osvald, CSc. podieľa už štyri desať-
ročia. Po ukončení štúdia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (VŠLD) vo Zvolene v roku 1975 
zostal pracovať na Drevárskej fakulte VŠLD (dnes Technickej univerzity) Zvolen. Vedeckú ašpirantúru 
obhájil v roku 1982 ako kandidát technických vied. Po habilitácii za docenta v roku 1991 v odbore 
„Ochrana dreva proti ohňu“ bol vymenovaný v roku 1997 za profesora v odbore „Drevárstvo“.

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

Prof. Anton Osvald v spoločnosti prezidenta SR Andreja Kisku pri príležitosti prijatia 
nositeľov výnimočného záchranárskeho ocenenia

Prof. Ing. Anton Osvald, CSc. (*1952 vo 
Zvolene)
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Postřehy z veletrhu EuroCucina 2016

V termínu 12. – 17. 4. 2016 se na 
milánském výstavišti Rho konal 
specializovaný veletrh kuchyň-

ského nábytku EuroCucina společně s veletrhem FTK prezentující 
technologie pro kuchyně. Oba veletrhy provázejí v sudé roky milán-
ský veletrh Salone Internazionale del Mobile pod hlavičkou iSaloni.

Autor: Ing. arch. Hynek Maňák, PhD.
Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně 

Kontakt: hynek.manak@mendelu.cz
Foto: autor a archiv autora

EuroCucina 2016 byla opět rozsáhlou 
a velkolepou přehlídkou aktuálních tren-
dů kuchyňského nábytku, prostorem 
pro prezentaci a současně ověření, kte-
ré z nich se ujmou a budou komerčně 
úspěšné. Pokud se u konkurence obje-
ví nadějný trend, je nutné ho také svým 
originálním způsobem zpracovat. Vedle 
novinek firmy prezentují dílčí obměny již 
zavedených úspěšných modelů.

Industriální styl, Retro, 
Country, Luxury, Laboratoř, 
Minimalismus, Futurismus...

Na veletrhu EuroCucina 2016 bylo 
možné vidět souběžně více zařizovacích 
stylů. K retru se aktuálně výrazně při-
dává industriální vzhled. Nadále zůstá-
vají přírodní trendy nature, moderní, 
minimalistický, vyjímečně futuristický. 
V produkci firem jsou výrazně zastou-
peny kuchyně v rustikálních a historizu-
jících stylech, přestože se s nimi firmy 

nechlubí na titulních stranách katalogů. 

Kovové regály, 
kovové korpusy skříní

Kovové prvky byly v předchozích letech 
v kuchyních používány, letos však s pří-
chodem industriálního stylu bylo možné 
sledovat záplavu různých principů pou-
žití kovových prvků v kombinaci s dalšími 
materiály. Firmy ověřují různé možnosti 
použití kovových materiálů v podnožích 
nebo v celé konstrukci korpusů spod-
ních i horních skříněk. Uzavřené skříňky 
jsou kombinovány s otevřenými policový-
mi kovovými regály. Použity jsou kulaté 
trubky, hranaté profily, plechy nebo sil-
nější ploché materiály. Stále častější je 
použití mělkých otevřených policových 
prvků v prostoru mezi pracovní deskou 
a horními skříňkami. K vidění byly preciz-
ní povrchové úpravy kovů, ale také hrubě 
broušené kovové profily bez povrchové 
úpravy či lakované čirým lakem. 

Temná barevnost

Letošní veletrh ovládla temnější barev-
nost, tmavé dřeviny jsou kombinovány 
s tmavými plochami, k vidění byly i modní 
černé obklady stěn. V mnoha expozicích 
byla tato barevnost oživována výrazně 
osvětlenou dekorativní zelení. Některé 
expozice byly záměrně tak tmavé, že 
jsem měl problém pořídit slušné foto.

Technologie, detaily

Součástí designového řešení kuchyní je 
použití aktuálních technologií, které pří-
nášejí příjemný vzhled materiálů a vysoký 
komfort užívání. Aktuálně jsou používány 
povrchové úpravy PVD (Physical Vapour 
Deposition), které fixují barevnost kovu 
a současně zvyšují odolnost povrchů. 
Sklo je opatřeno nástřiky s příjemným 
povrchem na dotyk. Prestižní firmy vy-
tváří vlastní design úchytek. Všechna tato 
fakta zdůrazňují ve svých propagačních 
materiálech. Samozřejmostí naprosté 
většiny vystavených výrobků je precizní 
technologické zpracování detailů. V kon-
trastu bylo občasné hrubé opracování 
kovových prvků.
Valcucine
Na předchozím veletrhu EuroCucina 
2014 prezentovala italská firma kuchyni 
Meccanica s kovovými korpusy skříní 
a dle mého názoru tak nastartovala ak-
tuální trend užití kovu v kuchyňském ná-
bytku. Vedle inovovaných kuchyňských 
řad Artematica a Riciclantica prezento-
val novou řadu Genius Loci vybavenou 

Industriální vzhled kuchyně Replay s broušenými sváry jacklových profilů (Stosa)
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novým systémem otevírání zásuvek 
V-motion. Atraktivní součástí expozice 
byla stěna vytvořená ze zásuvek prezen-
tujících variace barevných a materiálo-
vých koláží a způsoby dekorování čel 
zásuvek intarziemi dřevin, kovů a kame-
nů. Prezentované kuchyňské sestavy 
obsahovaly zdvojené dřezy, systémy 
poliček za pracovní deskou. Květináče 
s bylinkami byly osvětleny speciálním 
osvětlením Grow LED.
Scavolini
Z prezentovaných kuchyní je cítit cílené 
marketingové směřování na specifické 
zákaznické skupiny. Scavolini vytvořilia již 
v roce 2012 pro Diesel Living Collection 
kuchyni Social Kitchen, moderní kuchy-
ni, která materiály, povrchy a přístupem 
vyjadřuje vintage spirit Diesel`s DNA. 
Úspěšnou spolupráci Scavolini a Diesel 
v oblasti kuchyni rozšíříli také do oblasti 
koupelnového nábytku v rámci Diesel 
Open Worskshop. Pro specifické poža-
davky trhu v Rusku, Kazachstánu a dal-
ších zemí východní Evropy byla navržena 
kuchyně Exclusiva – historizující kuchy-
ně s originálním využitím 15 cm šiřokých 
dekoračních sloupků pro úzké výsuvné 
skříňky. Mladou generaci zákazníků bude 
naopak oslovovat industriální vzhled ku-
chyně Foodshelf s prvky country homes 
– v prospektech označenou jako “hub” 
domova. Ze svých prvních návštěv milán-
ského veletrhu v 90-tých letech si pama-
tuji typické horní skříňky se zaoblenými 
dvířky nadčasové kuchyně Favilla.
Ernestomeda
Kuchyně K-lab kombinuje uzavřené 
skříně s otevřenými policovými bloky 
s nosnou konstrukcí z broušené oceli 
v industriálním až laboratorním principu. 
Výsuvné police spodních skříněk mají 
dno z drátěného skla v kovovém rámu. 
Arclinea
Italský výrobce prezentoval koncept 
kuchyní Principia umožňující otevřené 
prostorové sestavy i ukrytí kuchyně do 
bloků uzavíraných vysokými dveřmi.
Varena
Kuchyně Arthema kombinuje přírodní 
materiály kámen, sklo, dýhy a černý 
anodizovaný hliník na rámech přídav-
ných pracovních pultů. 
Binova
Italský výrobce Binova prezentoval ku-
chyni Mantis s netradičním půdorysným 
konceptem – nábytkové bloky tvoří slou-
py vytvářející prostor kuchyně, ale i kou-
pelny. Vysoké hliníkové dveře tloušť ky 
12 mm jsou opatřeny parketovou dýho-
vou sesazenkou.
Ar-Tre Cucine
Italská firma Ar-Tre Cucine prezentovala 

vedle moderních, tradičních a rustikál-
ních kuchyňských řad také individuální 
řešení apartmánu developerských pro-
jektů v NewYorku a Singapuru.
Valdesign
Jako protiváha otevřených prostorových 
dispozičních konceptů byla prezentová-
na kuchyně umístěná v průchozí chod-
bičce. Ne všichni zákazníci mají zájem 
o kuchyni přímo propojenou s obytným 
prostorem.
Veneta Cucine
Italský výrobce prezentoval nové řady ku-
chyní s policovými systémy za pracovní 
deskou kombinující kov, LTD a dýhované 
prvky. 
Stosa
Firma prezentovala vedle konvenčních 
kuchyňských řad dvě zcela originální 
sestavy kuchyní. Kuchyně Maya má dle 
propagačních materiálů sladký feministní 
vzhled v delikátních pastelových nuan-
cích, je sofistikovaná a elegantní, jako 
oda na ženy a jejich personalitu, plnou 
zabarvení a významů. Kuchyně Replay je 
naopak osvěžující a barevná pro všechny 
chuti. Korpusy skříní jsou z jacklových 
rámů s hrubě broušenými sváry, jako de-
korace slouží na stěně instalační potrubí 
včetně ventilu.
Snaidero
Součástí kuchyně Opera je stěna s ko-
vovými otevřenými poličkami a horní 
otevřené police navazující na skříňku 
s digestoří.
Estel
Osvěžujícím barevným zpestřením bylo 
hravé pojetí kancelářských kuchyní 
Coffice Caffetteria italské firmy Estel 
koncentrující se na kancelářský ná-
bytek. Stoly jsou vybaveny zásuvkami 
pro napájení mobilů, což se uplatní jak 
v kancelářském tak domácím prostředí. 
Kuchyně byly k vidění i mimo haly veletr-
hu EuroCucina v rámci pavilonů s byto-
vým nábytkem.
Clei
Italská firma Clei specializující se na 

sklopná a otočná lůžka prezentovala mini 
kuchyni Kitchen Box složenou do skříně 
včetně otočného předělovacího regálku 
se sklopným jídelním stolem.
Lago
Firma Lago, která se katapultovala bě-
hem několika let do elitní pozice přede-
vším svým levitujícím nábytkem, prezen-
tovala kuchyni 36e8 se stolovou deskou 
a pracovním plátem s novou barevností 
keramických obkladů MadeTeraneo.
Offmat
Nečekanou atrakcí veletrhu se stala 
expozice Offmat prezentující vývojový 
projekt zastřešený firmou Marmo Arredo 
specializující se na zpracování přírod-
ních kamenů a kompozitních materiálů. 
Cílem experimentálního workshopu 
bylo zpracování nového kompozitního 
materiálu technologií Quartzforms pro 
dosažení neviditelného spoje při tvorbě 
kontinuálních pracovních desek. Ve spo-
lupráci s firmou Schock byl vyvinut „ne-
viditelný“ dřez s výškově nastavitelným 
dnem. Dalšími výstupy byla integrace 
indukčních varných ploch, kuchyňské 
váhy a bezdrátového napájení, to vše 
kontrolováno prostřednictvím bezdoty-
kového ovládání pomocí posunků rukou: 
pohyb zleva doprava, zprava doleva, otá-
čení rukou ve směru hodinových ručiček 
nabo do protisměru, pohyb ruky zdola 
nahoru nebo naopak. Výškově stavitelné 
dno dřezu a ovládání pomocí gestikulace 
rukou se staly předmětem velkého záj-
mu návštěvníků veletrhu, který v tomto 
rozsahu samotná firma údajně vůbec 
neočekávala.

Mnoho dalších obrazových postřehů 
z EuroCucina 2016 můžete najít 

v pdf verzi tohoto článku na 

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY

Kuchyňská sestava firmy Valcucine se zadními mělkými policemi a Grow LED osvětlením
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  TRACHEA 2016
aneb „Kam kráčíš, výstavo?“

Začátkem června proběhl v areálu Trachea, a.s. třetí ročník nábytkářské výstavy INTERSALON. 
Návštěvníci – dokonce i ti pravidelní – byli překvapeni mimořádnou úrovní akce, a to jak po stránce 
odborného obsahu, tak doprovodného programu.

Holešovský INTERSALON se vymyká 
tradičnímu schématu domácích výstav. 
K jeho typickým znakům patří od počát-
ku pohodová atmosféra, velkorysost 
a perfektní organizace. Přidejme i vliv 
prostředí, neboť areál firmy zasazený 
v zeleni připomíná spíš rekreační zónu, 
než výrobní komplex…
A přesto ten, kdo letos přijel opakovaně, 
nevěřil vlastním očím. Stavební a parkové 
úpravy spojily prostory určené výstavě do 
kompaktního celku, rozšířilo a zkvalitnilo 
se zázemí pro občerstvení a především 
vyrostla nová hala pro více než dvacet 
vystavovatelů. Když už jsme u nich, při-
pomeňme, že jimi byly firmy Blum, DDL, 
Dyas, Egger, Elko lighting, Festool, 
Franke, Hranipex, JAP, Kesseböhmer, 
Kooplast, Kronospan, Mivokor, Ponal, 
Reich, Rujzdesign, Softconsult, Trachea, 
Vydona, Wood Software a Würth.
Inovace se dotkly také programu – na-
příklad součástí oblíbené výrobní ex-
kurze byla letos poprvé návštěva stře-
diska dekorativního potisku Overface®. 
A velkému zájmu se těšil i speciální host 
INTERSALONU, šéfkuchař Zdeněk 
Pohlreich, který návštěvníkům předvedl 
živou kulinářskou show a poté s úsměvem 
podepisoval své knihy a fotografoval se 
se zájemci. Spokojení byli i vystavovatelé, 
neboť počet návštěvníků se opět zvýšil, 
avšak zůstal v mezích, kdy je možné se 
všem zájemcům věnovat individuálně.
Před pořadateli nyní stojí otázka, zda 
chystat výstavu každoročně, nebo se 
rozhodnout pro původně plánovaný 
dvouletý cyklus. My návštěvníci však 
můžeme mít jistotu v tom, že ať už se na 
INTER SALONU potkáme za rok nebo 
za dva, určitě se můžeme těšit na skvěle 
obsazenou a zorganizovanou odbornou 
akci se spoustou novinek a na program, 
který si nebudeme chtít nechat ujít.
Tak na shledanou v Holešově!

http://www.trachea.cz
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Všetky podrobnosti o veľtrhu prinesie-
me formou „Sprievodcu veľtrhu“ v budú-
com čísle nášho odborného časopisu. 
Informácie, vrátane bezplatnej vstupen-
ky odborníka, dostanú v dostatočnom 
predstihu. Môžu si pripraviť plán prie-

behu návštevy jednotlivých expozícií 
a ďalších podujatí. Výstavisko bude 
prístupné od 9:00 do 17:00 (v piatok 
do 15:00). Keďže sa veľtrh koná raz za 
dva roky, spĺňa podmienky zaradenia do 
svetového kalendára akcií EUMABOIS 
so zameraním na drevárske a lesné 
hospodárstvo.
Jubilejný 20. ročník veľtrhu LIGNUM-
EXPO je výnimočný aj tým, že počas 
jeho konania budeme sláviť 25. výro-
čie založenia tejto veľtrhovej tradície. 
Premiérový ročník sa konal od 28. 9. 
do 2. 10. 1991 za účasti 222 vystavo-
vateľov na ploche 12 tis. m2. Záujem 
o prehliadku moderných technológií 
sa prvých 15 rokov neustále zvyšoval. 
Keď sa už podarilo slovenský drevár-
sky priemysel zmodernizovať a techno-
logicky vyrovnať, nitrianska prehliadka 
prešla na dvojročnú periodicitu. Rozsah 
prehliadky sa stabilizoval a kopíruje sú-
časné trendy. Uplynulého 19. ročníka 
LIGNUMEXPO – LES 2014 sa zúčast-
nilo 174 vystavovateľov zo Slovenska, 
Českej republiky, Rakúska, Nemecka, 
Talianska, Poľska, Maďarska na ploche 
12 tis. m2. Do veľtrhových expozícií pri-
šlo 8230 návštevníkov.
Odbornosť veľtrhu LIGNUMEXPO 2016 
bude garantovať Zväz spracovateľov 
dreva SR a jeho súčasť – prehliadku 
LES 2016 š.p. LESY SR.

LIGNUMEXPO – LES 2016 v Nitre 
pod záštitou EUMABOIS

Autor: Ing. Tomáš Balko
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p.
Kontakt: balko@agrokomplex.sk
Foto: archív Agrokomplex – Výstavníctvo

Bohatý sprievodný program bude počas celého trvania veľtrhu 
LIGNUMEXPO – LES 2016 (27. – 30. septembra 2016) na výstavisku 
Agrokomplex v Nitre sprevádzať odborných návštevníkov. Obohatí ich 
o cenné poznatky z oblasti drevospracujúceho odvetvia (vrátane výroby 
nábytku). Všetky sprievodné podujatia sa počas veľtrhu budú konať 
priamo na výstavisku a účasť pre každého odborníka bude bezplatná.

Vystavovatelia na LIGNUMEXPO prezen-
tujú predovšetkým novinky zo svojej po-
nuky určené do malých dielní i veľkých 
prevádzok. Foto z LIGNUMEXPO 2014

http://www.agrokomplex.sk
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Světový fenomén – megatrend

V Evropě skončily dvě obrovské nábytkové výstavy mezinárodního 
charakteru. Motto té první, imm cologne, znělo: megatrendy. Odvolává 
se na stejnojmennou publikaci Ursuly Geismann ze Svazu němec-
kého nábytkářského průmyslu, která pro tuto kolínskou výstavu 
definovala 11 aktuálních megatrendů. To jsou dlouhodobé a zásadní 
společenské jevy generující atraktivní předmět zájmu všech novinářů 
– krátkodobé trendy. Ty nejzajímavější (Ženský faktor, Silver society, 
Zdraví a Individualizace) jsem si nechala na závěr tohoto miniseriálu 
a zohlednila jsem i poznatky dle datumu druhé mezinárodní výstavy 
nábytku – Salone Internazionale del Mobile v Miláně.

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

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Individualizace

Vliv tohoto megatrendu cítíme všichni. 
Tradiční rytmus života: narození, škola, 
vzdělání, povolání, svatba, děti, důchod 
je pasé. Život je rozdělen na menší úse-
ky. Dvou- a třínásobná svatba není ničím 
mimořádným. Mnozí znova zakládají 
nové vztahy, aby zhmotnili měnící před-
stavy o životě. Nové rodiny připomínají 
patchwork.
Zmizel jednotný pohled na oblast módy 
včetně účesů. Muži si holí lebky, ale 
také nosí tupé, ženy si barví vlasy na 
modro i na červeno. Totéž potkalo hu-
dební a literární žánry i ostatní umění. 

Diverzifikace produktů a služeb existuje 
ve všech životních etapách. Základ po-
třeby individuality spočívá v naší povaze 
a kultuře. Toužíme po svobodě a se-
beurčení. Společně se svobodou krá-
čí blahobyt. Ten vede k individualizaci 
životního stylu a konzumu.
Megatrend individualizace má velký vliv 
i v ekonomické rovině. Rostou požadav-
ky na produkty. Trh už není masa, ale 
individuum. Místo individuální masové 
komunikace  nastupuje masová individu-
ální komunikace se specifickými nároky. 
To generuje boom značek a produktů. 
I v interiéru se dějí velké věci. Monotónní 
vybavování domácností je pasé. 

Zdraví

Zdraví není jen opak nemoci, ale uvě-
domění si vlastní životní energie. Tím se 
medicína posunula od akutního procesu 
opravy po širokou prevenci. Sportovní 
aktivity zpravidla doplňuje obrovská na-
bídka měřicích přístrojů a prostředků 
a při nákupu potravin hledáme informaci 
o obsahu minerálů a vitamínů. 
Ve spojení s počítadlem kalorií lze při-
pravit individuální výživový plán. Dýchací 
přístroje a zařízení proti chrápání ovliv-
ňují kvalitu spánku, ke zdravému pro-
buzení přispěje budík se simulovaným 
východem slunce. Ústní hygienu vylep-

Megatrend Individualizace – podtržením individuality je výroba unikátů. Povrchy 
úložného nábytku zdobí výrazné suky, nebo jsou dokončeny na přání

Megatrend Individualizace – ke slovu se 
vrací kutilství a ruční práce. Lidé svým 
zařízením vyjadřují svoji identitu
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šují vedle sofistikovaných kartáčků také 
personalizovaná doporučení dentistů 
a články o hygieně, fitness a wellness 
zaplňují stránky mnohých magazínů.

Ženský faktor

V posledních letech se ženy více vzdělá-
vají a v některých regionech v tom smyslu 
dokonce předběhly muže. Tradiční role 
matky a hospodyně je vyrovnávána 
vzděláním a kvalifikací. Pracující matka 
je dnes běžným jevem. Tomu se přizpů-
sobuje otevírací doba a zohledňují se po-
žadavky žen na zboží a produkty. Hlídání 
dětí je samozřejmostí. Těhotenství je od-
tabuizováno, ženy během něho fungují 
jako modelky, muži chodí na mateřskou. 
Všichni vědí, že zvýšené sebevědomí 

žen a jejich zrovnoprávnění vedou ku 
prospěchu rodiny.

Silver society

Lidé se dožívají vyššího věku. Může za to 
lékařský pokrok, lepší strava a hygiena. 
Nelze pominout ani význam nových tech-
nologií, rychlé komunikace a infrastruk-
tury. Vše působí samostatně i společně. 
Fungující hospodářství nabízí seniorům 
lepší finanční zabezpečení, a to generuje 
zvýšené požadavky na služby a produkty. 
Životní zkušenosti činí seniory moudrými 
ale i kritičtějšími. Veřejné vnímání stáří 
směřuje od dřívější menšiny k budoucí 
většině. Už teď je stále rostoucí cílová 
skupina více oslovována reklamou. 
Senioři ale nechtějí být stigmatizováni. 

Chtějí si zachovat autonomii v oblékání, 
volnočasových aktivitách i v bydlení. 
V 70 letech nemění prudce vkus, ale 
požadavky. Dle názorů Němců nastá-
vá stáří ve věku 77 let, u Američanů až 
o 3 roky později. Pocit stáří je posunut 
o 10–20 let za biologický věk. Senioři 
se cítí mladší, jsou šťastni a chtějí co nej-
déle zůstat v rodinném prostředí. Otázka 
domova pro seniory je jim cizí. Chtějí si 
udržet svůj životní styl ve vlastních čty-
řech stěnách. 
Megatrendy v našem životě zřejmě hrají 
větší roli, než si uvědomujeme a právě 
velké nábytkové výstavy jsou vhodnou 
platformou jejich prezentace. Už teď 
jsem zvědavá, kam se to celé posune 
v roce 2017. Ať chceme nebo ne, bude 
to už za chvíli!

Megatrend Zdraví – i během práce může 
být o naše zdraví postaráno díky apli-
kacím mobilních telefonů, které převádí 
pohyby dynamického sezení na ušlé ki-
lometry a spotřebované kalorie

Megatrend Ženský faktor – v bydlení se prosadil volný půdorys. Kuchyně splynula 
s obývákem, žena už zde není zavřená. Proces vaření zpříjemňují polohovatelné 
držáky pro velkoplošný monitor, který lze zabudovat do odsavače par, výškově lze 
regulovat dřez, nebo rovnou celou pracovní desku

Megatrend Silver society – polohovatel-
ná křesla jsou opatřena mechanismem 
ulehčujícím vstávání

Megatrend Silver society – snadno dostupný vnitřek úložného nábytku s automa-
tickým osvětlením doplňují postele se zvýšenou lehací plochou
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Umělé přisvětlení rostlin 
nejen kvůli fotosyntéze

Pokud jsou světelné podmínky interiéru 
pro pěstování vybraných rostlin nedosta-
tečné (viz minulé vydání DM 6/2016) 
a přesto si je zákazník přeje, lze mu vy-
hovět za předpokladu, že rostliny budou 
přisvětlovány umělými světelnými zdroji. 
Přisvětlování však bývá do interiéru navr-
hováno také kvůli dosažení patřičného 
požitku z rostlin, a to i v místech, kde 
běžně mají dostatečné denní osvětle-
ní. Vnitřní prostory jsou totiž osvětlovány 
převážně difúzním světlem jasné nebo 
zatažené oblohy, které je příznivé pře-
devším pro rostliny kvůli správně probí-
hajícímu procesu fotosyntézy, ale už ne 
tolik pro zrakový vjem člověka. 
„Difúzní záření nedělá stíny, rostliny se 
jeví plošně, bez prostorové i barevné 
rozmanitosti, jsou jakoby bez života. 
Zatímco osvětlení, které vytváří stíny 
a příjemné kontrasty jasů a barev, umož-
ňuje rostlině emocionálně působit na člo-
věka,“ říká obchodní ředitel společnosti 
M. Jiránek a dodává, že z pěstebních dů-
vodů je třeba přisvětlování aplikovat tam, 
kde denní světlo rostlinám neposkytuje 
dostatečnou ozářenost a také u rostlin 
z rovníkových oblastí, které v našich kli-
matických podmínkách nemají v zimním 
období dostatečně dlouhý den. 
Potřeba vlastního přisvětlování je závislá 
na světelných požadavcích rostliny, od-

Rostlina v interiéru může představovat víc, 
než pouhou kytku v květináči
Část 2: Jak o rostliny pečovat a v čem je pěstovat?

V minulém vydání Dřevařského magazínu jsme ve spolupráci s královéhradeckou společností 
New Visit načali téma v poslední době stále využívanějšího oživení interiérů živými rostlinami, jejichž 
výběr závisí nejen na vlastním designu daného interiéru a jeho světelných podmínkách, ale také na 
teplotě a typu využití (od předsíně přes obývací pokoj, pracovnu, kancelář či jiný komerční prostor až 
po zimní zahrady). Nicméně vybrané rostliny a květiny vyžadují také patřičnou péči formou umělého 
přisvětlování, správného zalévání a hnojení respektive způsobu pěstování.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv autora a New Visit s.r.o.

Rostliny nepřisvětlujeme jen kvůli fotosyntéze ale také pro dosažení patřičného 
požitku z rostlin
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vozených z původních podmínek sta-
noviště a na ročním období. Pro rostliny 
s vysokou a střední náročností na svět-
lo (vhodné do velmi světlých a světlých 
míst) se ozářenost obvykle volí v tzv. 
hodnotě pro udržení rostlin, odpovídající 
denní osvětlenosti od 1000 do 2000 lx, 
a den je přisvětlováním prodlužován na 
14–16 hodin. Pro rostliny s pestrými listy 
a kvetoucí se zpravidla volí větší ozáře-
nost a den je prodlužován na 12 hodin. 
U rostlin s nízkými požadavky na světlo 
je třeba respektovat nejen potřebu rost-
liny (kolem 1000 lx), ale i požadavek na 
optimální osvětlenost místa pro člověka. 
Denní doba přisvětlování je mimo již uve-
dené závislá na stavu oblačnosti, který 
je velmi proměnlivý, a aby mělo patřičný 
účinek a efektivitu, doporučuje se čin-
nost světelných zdrojů ovládat pomocí 
časového a soumrakového spínače. Ten 
by měl být pro rostliny s vysokými po-
žadavky na světlo nastaven na 2300 lx, 
pro rostliny se střední náročností na 
1400–1500 lx a pro rostliny s malými 
požadavky na osvětlení na cca 800 lx. 
„Pokud jsou rostliny situovány do míst se 
sporým denním osvětlením, kde se lidé 
zdržují jen občas a krátkodobě, je mož-
né přisvětlovat jen takovou intenzitou, 
která udrží rostliny v životaschopném 
stavu a osvětlení zapínat až při poklesu 
denní osvětlenosti pod 400 lx,“ uzavírá 
M. Jiránek část věnovanou světelným 
podmínkám s dovětkem, že samotné 
zdroje umělého osvětlení by pak měly 
být vybírány a instalovány tak, aby svoji 
funkci plnily po celou dobu růstu rostliny, 
tedy i při měnící se výšce.

Zalévání a hnojení

Rostliny pěstované v interiéru potřebují 
kromě patřičného světla a teploty také 
vodu. „Co se zálivky týče, tak i v tomto 
případě záleží na druhu rostliny. Některé 
druhy vyžadují vysokou zálivku a jiné na-
opak mnoho vody nepotřebují, přičemž 
toto množství ale hodně závisí na svě-
telných podmínkách. Pokud se rostlina 
nachází v místě, kde je méně světla, tak 
potřebuje i méně vody. Pokud ji dáváme 
více vody, nestačí ji zpracovávat a sta-
ne se tzv. ‚utopenou‘, přičemž dochází 
k zahnívání kořenů. Všeobecně je také 
známo, že v zimním období je třeba in-
tenzitu zálivky snížit, neboť rostliny mají 
vegetační klid a mnoho vody jim škodí,“ 
informuje nás M. Jiránek a pokračuje 
s tím, že téměř všem rostlinám, a to pěs-
tovaným jak v zemině, tak i hydroponicky, 
je třeba občas dodat živiny, které nejsou 
schopny si vytvořit fotosyntézou ze světla 

a vody, což se týká hlavně minerálních 
látek. 
Na trhu dostupná hnojiva jsou buď tekutá 
nebo ve formě tyčinek či granulí. Četnost 
a intenzita hnojení závisí na způsobu 
pěstování (v zemině nebo hydroponic-
ky), druhu rostliny a možnostech údržby 

(daných způsobem začlenění rostlin do 
interiéru apod.). „Například pro hydropo-
nicky pěstované rostliny, které se zalévají 
jednou za 2–4 týdny, se nám osvědči-
la výživa dodávaná ve formě granulátu 
s dlouhodobým účinkem, která se do-
plňuje každé 3–6 měsíců,“ upřesňuje  

Svítidla by měla být volena v takovém provedení, aby osvětlovala rostlinu po celou 
dobu jejího růstu

Jeden z typů nádob pro pěstování v zemině s možným principem provedení samo-
zavlažovací vložky
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M. Jiránek s tím, že přesný harmono-
gram zalévání a hnojení by v závislosti 
na konkrétním „zeleném interiéru“ měl 
být obsahem tzv. plánu péče o rostliny. 
K jeho vytvoření lze využít spolupráce se 
zkušeným floristou a měl by být nezbyt-
nou součástí každého projektu.

Pěstovat v zemině 
nebo hydroponicky?

Jak už bylo naznačeno výše, rostliny 
dotvářející celkový interiér lze pěstovat 
klasickým způsobem v zemině za po-
užití běžných květináčů nebo truhlíků 
vsunutých do patřičného designového 
obalu. Výhodnější jsou však speciální tzv. 
samozavlažovací květináče a truhlíky res-
pektive samozavlažovací pěstební vlož-
ky, skryté ve vnější dekorativní nádobě. 
Fungují na systému dvou vzájemně na 
sebe nasedajících nádob, z nichž spodní 
tvoří rezervoár vody a do horní se sází 
rostliny. Voda vzlíná ke kořenům pomocí 
knotů, tvořených skelnou textilií, nebo po 

čase si sama rostlina kořeny dosáhne do 
rezervoáru. Mezi nádobami je vzducho-
vá mezera, zajišťující přísun vzduchu do 
substrátu a ke kořenům. Výška hladiny 
v rezervoáru je kontrolována vodozna-
kem, což je výhodné pro lidi, kteří tráví 
hodně času na cestách, neboť rostlinám 
tak nehrozí přemokření, k němuž běžně 
dochází při pěstování v zemině s použitím 
klasických květináčů bez hladinoměrů, 
ve snaze uživatele interiéru zajistit květi-
nám po podobu nepřítomnosti dostatek 
vláhy.
V podstatě to samé platí také pro v sou-
časné době stále častěji používaný 
hydroponický způsob pěstování rostlin, 
inspirovaný přírodou, který znali již staří 
Egypťané. Jedná se o způsob pěsto-
vání rostlin bez zeminy ve vodním pros-
tředí s nutným obsahem živin. Kořeny 
rostliny jsou namísto zeminy zasazeny 
do expandovaného jílového granulátu 
(keramzitu), který při zalévání absorbu-
je živný roztok. Takto pěstované rostliny 
rychleji rostou, lépe odolávají škůdcům 

a jsou zdravější. Zvyšují vzdušnou vlhkost 
v místnosti (až o 10 %) a mají pozitivní do-
pad na psychiku člověka v tom smyslu, 
že podle jistého průzkumu z roku 2010 
snižují úzkost a napětí o 37 %, pocit sklí-
čenosti o 58 %, únavu o 38 % a agresi-
vitu o 44 %. Rostliny snižují také obsah 
škodlivých látek ve vzduchu a objem 
v něm obsažených prachových částic 
(až o 20 %), úroveň hluku v místnosti 
(o 5 %) a v neposlední řadě až o 15 % 
zvyšují produktivitu práce. Z výše uvede-
ného vyplývá, že hydroponická metoda 
pěstování je na rozdíl od pěstování rostlin 
v zemině vhodná pro alergiky, kteří jsou 
jak známo náchylní např. na plísně, roz-
toče či bakterie. Pro vlastní pěstování se 
používají speciální hydroponické vložky 
vytvářející zásobní prostor pro vodu a gra-
nulát, opatřené vodoznakem, do kterých 
se vkládá vnitřní pěstební nádoba s rostli-
nou. Na velikosti zásobního prostoru pak 
závisí také samotný interval zalévání, ve 
spojitosti s podmínkami v interiéru (světlo, 
teplota, vlhkost) a s nároky rostliny.

Hydroponické vložky se vyrábějí na míru tvaru a velikosti vnějších dekorativních nádob

Zalití rostliny, poté co ukazatel vodoznaku klesne na minimum, se provede teprve po 2–10 dnech, aby rostliny měly zajištěn 
přístup vzduchu a nedocházelo k zahnívání kořenů
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Počas pobytu som mal možnosť vidieť fín-
sky školský systém, ktorý je do maximál-
nej miery prepojený s praxou. Študenti 
najmä vyšších odborných škôl musia vy-
pracovať svoju záverečnú prácu pre kon-
krétnu firmu. Úlohou každého študenta 

je osloviť niektorú firmu a dohodnúť si 
riešenie praktického problému, ktoré 
bude predmetom jeho záverečnej práce.
Môj prípad bol rovnaký. Pridelený tútor 
Ilkka Tarvainen ma skontaktoval s najväč-
ším fínskym výrobcom preglejok firmou 

UPM. Navštívili sme ich pobočku v Lahti, 
kde nám ochotne poskytli materiál urče-
ný na výskum – kvalitné dyhy a preglejky, 
čo bolo predpokladom hodnoverných 
výsledkov. Časom prišli ponuky spolu-
práce aj od ďalších dvoch firiem, ktoré 
mali záujem testovať ich výrobky a získať 
tak podklady na inovácie na pôde školy, 
ktorá je na realizáciu výskumných prác 
špičkovo vybavená technologicky aj per-
sonálne. 
Firmy sú o týchto možnostiach veľmi 
dobre informované a preto sú otvore-
né k obojstranne prospešnej spolupráci 
so školami.

Spolupráca študentov a firiem vo Fínsku

Ako doktorandovi na Katedre mechanickej technológie dreva 
Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene sa nám spolu 
s mojím školiteľom doc. Ing. Romanom Réhom, CSc. podarilo pros-
tredníctvom programu Erasmus nadviazať spoluprácu so zahranič-
nou firmou. Na stáži na Fakulte technológie dreva na fínskej vyššej 
odbornej škole v meste Lahti som strávil dva šesťmesačné pobyty.

Autor: Ing. Martin Guoth
Drevárska fakulta TU vo Zvolene
Kontakt: guoth.martin@gmail.com

Foto: autor

Testovanie produktu GradaTM od firmy UPM na vyššej odbornej škole v Lahti

Fínsky študent lisujúci preglejku ako súčasť jeho bakalárskej práce

Odpočítavacie hodiny vyrobené fínskymi 
študentmi z vyššej odbornej školy v Lahti 
pre nastávajúce majstrovstvá sveta v lyžo-
vaní. Hodiny sú vyrobené z borovicových 
CLT dosiek ošetrených špeciálnym ole-
jom od fínskej firmy Stora Enso, ktorá aj 
celý projekt sponzorovala
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Inšpiráciu hľadali na skládkach odpadov 
(v spolupráci s firmou Marius Pedersen 
Zvolen), alebo na povalách domov sta-
rých rodičov. Nájdený materiál museli 
najprv roztriediť, vyčistiť, nafotiť, pripraviť 
projekt a po schválení konzultantom sa 

mohli pustiť do práce. Výroba im trvala 
dva týždne. 
Každý výrobok je jedinečný, plne funkč-
ný a stojí za ním jeden študent a jeho 
konzultant. Takto vyrobený bytový dopl-
nok je lacný, originálny a štýlový. Práca 
s rôznymi materiálmi donútila študentov 
použiť doteraz nadobudnuté vedomos-
ti a skúsenosti zas trochu inak. Každý 
jeden študent išiel svojou vlastnou ces-
tou, zapojil fantáziu a skúsenosti, ktoré 
doposiaľ počas štúdia nadobudol. Brali 
to ako výzvu, nie ako ďalšiu povinnú škol-

skú úlohu. Súťažili v nápaditosti a zabá-
vali sa na tom. Na výsledku to je poznať. 
Vznikli zaujímavé a inšpiratívne modely 
sedačiek a bytových doplnkov. 
O to vlastne išlo – študenti v pomerne 
krátkom čase vytvorili „z ničoho“ plno-
hodnotnú úžitkovú vec. Boli nútení ex-
perimentovať a využívať jednotlivé samo-
statné komponenty, z ktorých poskladali 
jeden atypický, ale zato originálny prvok. 
V takýchto situáciách sa totiž v reálnom 
živote ocitnú mnohokrát a už na ňu budú 
vedieť flexibilne reagovať. 

„Recycled interior design“
alebo nábytok z odpadu

Recyklácia – tak často spomínaná téma, ale k naozaj praktickému využitiu starých vecí 
sa málokedy v praxi dopracujeme. Veď, kto by sa v dnešnej „skvelej“ dobe „ohľadupl-
ného spotrebného blahobytu“, ktorý nám dennodenne ponúkajú, vôbec niečím takým 
zaoberal?  Niečo sa pokazilo, zlomilo, ošúchalo, lepšie povedané, skôr zunovalo... Nič to! 
Nevadí! Vyhodíme to! Veď spotrebný konzum je dnes „in“ a tu, hľa, za rohom je krásny 
hypermarket plný „kvalitných“ výrobkov, ktoré predsa musia byť lepšie a kvalitnejšie, 
ako tie stariny, ktorých sa konečne zbavíme a jednoducho ich vyhodíme. A predsa 
sa pár nadšencov našlo! Na Strednej odbornej škole drevárskej vo Zvolene sa to 
podarilo študentom tretieho ročníka umeleckého odboru Tvorba nábytku a interiéru. 
Popasovali sa s tým, ako zo starých, ošúchaných vecí, vyrobiť niečo užitočné a aj 
pekné. Kombináciou materiálov, zmenou funkcie, dodaním nového rozmeru.

Autor: Mgr. Jiří Dvořáček
SOŠ drevárska vo Zvolene
Kontakt: jiri.dvoracek@sosdrev.sk
Foto: archív školy

Dávid Slivka vyrobil z vane kreslá a stolíkHojdacie kreslo Michala Očenáša
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Práce boli vystavené na zvolenskom ná-
mestí počas Lesníckych dní, kedy bolo 
námestie plné zvedavých ľudí – od ce-
lých tried základných škôl až po seniorov. 
Okoloidúci sa pristavovali, nebáli sa mo-
dely aj vyskúšať, niektorí dokonca prejavili 
záujem o kúpu. Výrobky sú však (zatiaľ) 
nepredajné. Akcia zároveň poslúžila ako 
propagácia Strednej odbornej škole dre-
várskej vo Zvolene, ako aj umeleckého 
odboru Tvorba nábytku a interiéru, ktorý 
vychováva mladú krv dizajnu vo Zvolene. 

A čo vlastne vzniklo? 

Barová stolička zo suda, „recy“ hojdacie 
kreslo a stoličky, kreslá a stolík vyrobené 
z prerezanej vane s úložným priestorom 
na knihy a časopisy, klavírna stolička 
s operadlom z lavóra, starý vešiak po-
slúžil ako detská pracovná stolička, sto-
lička so sedákom z lopaty a opierkou 
z malého dreveného kolesa od vozíka, 

taburetka z vodovodných trubiek, kveti-
nový stojan z vešiaka, hrncov a rajníc...
Je to také jednoduché. Stačí sa len na 
veci, ktorých sa hodláme „konečne“ 

zbaviť, pozrieť trochu inak, nebyť leni-
vý sa popasovať s prvotnou inšpiráciou 
a vyrobiť si svoju vlastnú originálnu recy-
vecičku.

Diana Bevelaquová využila starý vešiak Taburetka Júliusa Čillaga Miroslav Chromek vytvoril barovú stoličku

Stolička Ingrid Schützovej a kresielko Kláry Havlíkovej

Atmosféra v expozícii Strednej odbornej školy drevárskej počas Lesníckych dní na zvolenskom námestí
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Výrazným pomocníkom v drevárskej časti, v učebni – labora-
tóriu praktického cvičenia pre opracovanie dreva budú mať 
žiaci študijných a učebných odborov od septembra 2016 
k dispozícii CNC gravírovaciu frézovačku. Patrí k nej pracovný 
stôl s rozmermi 300 x 400 mm, v osi „z“ môže pracovať do 
cca. 50 mm. Žiak pomocou systému CAD navrhne tvar a roz-
mery obrábaného predmetu. Prostredníctvom CAM programu 
vytvorí G-kód pre frézovačku. Následne si na CNC stroji od-
skúša výrobu predmetu. Pretože programovanie opracovania 
je veľmi podobné ako na veľkom CNC obrábacom centre 
používanom v dielňach odbornej výchovy, nacvičí si takto na 
malom predmete s malou spotrebou materiálu základy práce 
s CAD/CAM systémom. 

Nové hoblice

Druhým vylepšením v učebni – laboratóriu sú nové stolárske 
hoblice. Aj keď majú sériovo vyrábané pracovné stoly pre sto-
lárov ergonomické rozmery, stáva sa, že súčasná generácia 
budúcich remeselníkov je pri nich zohnutá. Učitelia školy si 
počas návštevy dielní v nemeckých vyučovacích centrách 
všimli iný konštrukčný systém hoblíc a aj iné rozmery. V prvom 
rade zvýšili pracovnú výšku na 850 mm, aby pri opracovaní 
boli žiaci v prirodzenejšej polohe. Za účelom efektívnejšej 
výučby zlúčili štyri hoblice do jedného celku, takže žiaci majú 
k dispozícii väčšiu plochu. V strede je miesto na odloženie 
náradia, iných pracovných pomôcok a prípadné umiestnenie 
modelu. Navyše sa všetci štyria navzájom sledujú a prípadne 
korigujú svoje pracovné postupy. Stolársku hoblicu si žiaci 
učebných odborov SOŠ drevárskej v Liptovskom Hrádku 
sami vyrobili a tiež aj umiestnili v laboratóriu praktického cvi-
čenia.

Odskúšanie veľkého programovania 
na malom predmete

SOŠ drevárska Liptovský Hrádok sa na základe výborných štu-
dijných výsledkov a praktického vyučovania stala Centrom odbor-
ného vzdelávania a prípravy pre drevárstvo (od 1. februára 2016). 
Zlúčením so SOŠ lesníckou zostane v jej priestoroch iba výučba 
dielenských pracovných predmetov. Teoretické vyučovanie sa pre-
sunie do areálu neďalekej lesníckej „alma mater“. Nová spoločná 
história SOŠ lesníckej a drevárskej J. D. Matejovie v Liptovskom 
Hrádku začne 1. septembra 2016.

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

CNC gravírovacia frézovačka je cvičným pracoviskom skutoč-
ného CNC stroja Nové stolárske hoblice v hrádockom laboratóriu
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výber aktualít

Vážení čitatelia,

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

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

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

Italští výrobci strojů bilancují: Možná letos vytvoříme rekord
Uverejnené: pondelok, 27. jún 2016
Nálada mezi italskými výrobci dřevoobráběcích strojů se výrazně zlepšila. Spousta signálů z něko-
lika směrů generuje optimismus, navíc s podporou pevných čísel: v roce 2015 činil obrat odvětví 
1,864 mld. EUR a ekonomický průzkum za 1. čtvrtletí 2016 ukázal další pozitivní signály, zejména 
22,7% růst, ovlivněný domácí i zahraniční poptávkou.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

AMSP ČR k brexitu: Očekáváme tři fáze vývoje ekonomické spolupráce
Uverejnené: piatok, 24. jún 2016
Velká Británie je pro naše podnikatele jednou ze tří nejdůležitějších obchodních destinací. Nejenže 
v prvních 4 měsících roku 2016 už předstihla v objemu našeho exportu donedávna třetí Polsko, 
ale díky 130miliardovému kladnému saldu obchodní bilance je Británie i důležitým přispěvatelem 
k tzv. čistému exportu, tedy pozitivně ovlivňuje HDP.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Festool mezi stovkou nejstabilnějších firem v ČR
Uverejnené: piatok, 24. jún 2016
Poradenská společnost Bisnode letos již posedmé, v rámci samostatné kategorie žebříčku CZECH 
TOP 100, zveřejnila 100 nejstabilnějších českých firem. Výsledky vycházejí z metodiky ratingového 
modelu Bisnode, který měří stabilitu jednotlivých společností. 

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

Dveře HANÁK v pětihvězdičkovém hotelu v Londýně
Uverejnené: utorok, 21. jún 2016
Společnost HANÁK NÁBYTEK,a.s. zaznamenala další významný komerční úspěch na zahraničním 
trhu v oblasti luxusních hotelů, rezidencí a dalších komerčních objektů zvučných jmen. Stala se 
dodavatelem stylových luxusních dveří do hotelu Berkeley London v Knightsbridge.

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

Roadshow Festool 2016. Poznejte nové nápady systému naživo
Uverejnené: pondelok, 20. jún 2016
Inzerce
Buďte při tom, až kamion Festool, naložený výrobky a nápady, na své cestě po Evropě zastaví 
přímo u Vás. Domů budete odcházet nejen obohaceni o cenné informace, ale při troše štěstí 
odejdete jako výherce přímočaré pily PSC 420 nebo rádia SYSROCK.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Podíl dřevostaveb již téměř jako v Německu
Uverejnené: štvrtok, 16. jún 2016
Počet domů na bázi dřeva dosáhl loni v ČR počtu 1791. Tím se jejich podíl na celkovém počtu 
nových rodinných domů zvýšil na 13,3 %. Ještě v roce 1999 tvořily dřevostavby 1,1 % ze všech 
rodinných domů. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.

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

Společnost Holzindustrie Chanovice má nového majitele
Uverejnené: utorok, 14. jún 2016
Společnost Holzindustrie Chanovice má od konce května nového majitele. Stala se jím skupina 
Pfeifer Holz se sídlem v rakouském Imstu. Informaci zveřejnil portál Česká peleta.

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

Velká část laické i odborné veřejnosti přijala za své „ortopedické 
lůžko“ resp. „ortopedickou matraci“ jako něco standardního, běž-
ného a prospěšného. Na druhé straně je však mít na zřeteli zákony, 
které praví, že pokud je na trh uváděn výrobek s mimořádnými 
vlastnostmi, je nutné tyto doložit. Problém tkví v tom, že žádné 
testy na ortopedické vlastnosti lůžek ani matrací neexistují, tedy 
doložit je z hlediska zákona nelze a jde tak jen o klamavou praktiku. 

Co ovšem testovat lze jsou mechanické 
vlastnosti matrací, ale tyto nemají s orto-
pedií nic společného. Na druhé straně je 
nutné respektovat náhled ortopedů, jak-
koliv má každá odbornost tendenci poně-
kud milovat úhel svého pohledu. Není ale 
cílem článku polemizovat na dané téma, 
přesto jen malou poznámku v tom duchu, 
že kýlní pás či ortéza je jistě prospěšná, 
ale není moudré tyto pomůcky nosit kaž-
dodenně, stejně jako preventivně polykat 
acylpyrin proti nachlazení.
Cílem článku je pomíjená komplexní kva-
lita spánku obětovaná na oltář zdravé pá-
teře. Potíže svalů a páteře objektivně řeší 
jen pohyb nebo následně fyzioterapeut 
a v nejhorším případě chirurg. Přesto se 
stalo lůžko synonymem zdravé páteře, 
jakkoliv zde pro nějaký pohyb (vyjma 
příjemných aktivit) důvod není. Nyní je 
na místě vysvětlení proč. V principu jde 
o to, že tělo v noci „hibernuje“, tedy jeho 
teplota klesá (orálně o 1 °C) a s ní klesá 
i krevní tlak, což s šerem a tvorbou me-
latoninu navozuje spánek. Pro vysvětlení 
je třeba dodat, že člověk z existenčních 
důvodů (teplota jádra těla) vytváří oxidač-
ními procesy metabolické teplo, které je 
složeno z tepla bazálního a tepla těles-
ných aktivit. V noci má ovšem vystačit jen 
s teplem bazálním, teplo tělesných aktivit 
má být nulové. Proto se nemáme na noc 
cpát jídlem, alkoholem, vyhnout se spor-
tu a duševní práci těsně před spánkem. 
Ze stejného důvodu je špatná i přemíra 
gymnastiky otáčení na lůžku (viz dále). 

Neklidný spánek a nespavost

Problémem dnešní populace je neklidný 
spánek a nespavost, které dokonce řeší 

různá spánková centra. Zjednodušeně 
řečeno základní příčinou nespavosti je 
stres. Stres může být ovšem nejen psy-
chický, ale i fyziologický, který zůstává 
poněkud stranou publikačních aktivit. 
Důsledkem stresu je vždy zvýšení krev-
ního tlaku a ten pak vede tělo k probou-
zení. Historicky je znám termoregulační 
a vlhkostní stres, který vedl již naše před-
ky (nejméně od antiky) k tradici, že spát 
se má v chladné místnosti, na tuhém, 
spíše tvrdém lůžku. Ve středověku byl 
pak v módě spánek pololeže, protože jen 
mrtvý je natažen na prkně. Není asi nut-
né připomínat letní horkou dusnou noc, 
při níž se neustále převracíme, převalu-
jeme a spánek stojí za starou bačkoru. 
Příčinou špatného spánku je přehřívání 
těla, které vede náš komputer mozek 
k termoregulaci organismu. Ta je bohu-
žel spojena i s tělesnou aktivitou a pří-
davnou tvorbou tepla tělesných aktivit. 
Reakcí je termoregulační stres, růst tla-
ku, probouzení se a únava z nevyspání.
Principem současných matrací je uvol-
nění páteře, které je ovšem spojeno 
s rovnoměrným rozložením tlaku na tělo 
pomocí zónové tuhosti. Tedy zavržen 
byl tlak bodový – rameno, pánev, lýt-
ko – který byl ctěn více jak 3000 let. 
Rovnoměrné rozložení tlaku na rozdíl od 
bodového ovšem tělo více „obalí“ mat-
rací, tedy v příměru si oblékneme na 
pyžamo ještě vestu. A tak u lidí s vyšší 
tvorbou bazálního tepla nastává souboj 
s přehříváním. Pokud matraci tvoří navíc 
viskoelastická pěna s vysokým tepelným 
odporem, nastane malé rožnění ležícího. 
Pokud takovou matraci nadělíme mladis-
tvým, jejichž játra vytváří nejvíce bazální-
ho tepla, vytvořili jsme jim peklo. Tělo 

pak intenzivně termoreguluje svůj stav, 
počínaje odkopáváním přikrývky, vystr-
kováním noh a převalováním se. Navíc 
mu v tom brání ona matrace s rovnoměr-
ným rozložením tlaku, která klade větší 
odpor proti otáčení. Rameno s rukou 
se propadá a ležící musí vynaložit dal-
ší energii pro otočení, tedy koná práci. 
S ní roste teplo tělesných aktivit, stoupá 
tlak a po spánku je veta. Jenomže tímto 
problémem netrpí jen děti, ale i velká 
část dospělé populace na zónových 
nebo příliš měkkých matracích. 
Podle výše uvedeného bychom mohli 
říci, že zónová matrace je vhodná pro 
seniory. Játra mají mizerná, tvorba 
bazálního tepla je minimální, tak ať se 
senioři se svou ubohou páteří ohřejí 
v ortopedickém lůžku. Jenže běda, 
senioři toto lůžko bytostně odmítají. 
Problémem je opět termoregulace. 
Pokud je mladému organismu s vyso-
kou tvorbou bazálního tepla pěnová 
matrace tepelným izolantem, je tomu 
u seniora přesně naopak. Senioři 
nejsou bohužel schopni vytvořit dosti 
tepla, aby kompenzovali odvod tepla 
matrací (kondukce). Takže čím více je 
matrace s rovnoměrným rozložením tla-
ku obalí, tím více trpí chladem. Obecně 
známý je fakt, že když senior ulehne 
se zlomeninou krčku (omezení pohybu 
na lůžku), dostaví se brzy i zápal plic, 
jehož příčinou není jen špatný odvod 
krve z plicních sklípků (vodorovná po-
loha), ale i chlad, který zánětlivé pro-
cesy podporuje. Proto je pro seniory 
obdobně jako pro „horkokrevné“ mládí 
nutná tvrdší a rovná matrace, která jim 

Autor: Doc. Ing. Dr. Petr Brunecký
soudní znalec v oboru nábytek

Kontakt: petr.brunecky@gmail.com
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umožňuje lehké převalování a snazší 
termoregulaci. Senioři si pod sebe dří-
ve podkládali deky, ovčí rouna, elek-
trické dečky a postel jim také musí být 
pevnou oporou, i když klouby nejsou 
tím co zamlada. Nutná je spoluprá-
ce se seniory, jejichž problémy jsou 
rozdílné od zimomřivosti až k pocení. 
Tady je prostor pro studené pěny typu 
Celtex nebo u starých zimomřivých 
seniorů pak tenká vrstva viskoelastic-
ké pěny s lepším tepelným odporem. 
Nejlepším izolantem je ovšem vzduch, 
a tak je pružinová kostra pro mladé 
i staré ideálem, který řeší i problém 
jejich občasné inkontinence, která 
provází obě generace.

Fenomén roztočů

Nová pěnová lůžka vytvořila i nový fe-
nomén roztočů a otevřela problematiku 
prodyšnosti matrací, které souvisí s ter-
moregulací těla. S naprostou vážností 
byly deklamovány údaje, že člověk vypotí 
v noci 0,5 litru potu, který se dostane 
do matrace. Inu vylejte si jedno pivo 
do postele a pochybnost tohoto údaje 
je zjevná. Je to jinak. Člověk uvolní asi 
40 g páry za hodinu dechem, tedy asi 
320 g/noc a 180 g kůží a případným 
pocením. Tedy onen půllitr. Každý, kdo 
vařil brambory, ví, že pára stoupá vzhůru 
a tedy je zřejmé, že asi nebude příliš vni-
kat dolů do matrace, ale převážně do 
lůžkovin. Pak je zde i pocení, které nelze 
považovat za normální jev, ale za krajní 
projev termoregulace, které zvládá ba-
vlněné pyžamo a prostěradlo. Studenti 

prováděli měření změny vlhkosti matrace 
prostou váhovou zkouškou a zjistili, že 
během spánku u ní došlo jen ke zlomko-
vému navýšení vlhkosti, a to i u mladíka 
s hyperhidrózou. K jejich úžasu byla za 
půlhodinu po odkrytí lůžkovin dokonce 
matrace lehčí než večer. Prostě teplý 
důlek a termika udělá s vlhkostí v mat-
raci krátký proces. Jiná situace ovšem 
nastane, pokud se lůžkoviny nechají na 
lůžku a pak se zakompostují v peřináči. 
Ejhle, roztoč.
Jenže roztoči se stále objevují, i když se 
lůžkoviny větrají, suší a prádlo se pere při 
60 °C (koagulace bílkovin). Zde je nutné 
vzít částečně v potaz i fenomén rosného 
bodu. Všichni znají úsloví: „Dáme si jed-
no orosené“. Děti mají vysokou tvorbu 
bazálního tepla a pokud je dětský pokoj 
(který je v bytě nejmenší) přetopen, ne-
větrá se, stane se pařeništěm. Pokud je 
pak matrace položena na chladnějším 
podkladu, tak i díky její prodyšnosti zde 
může dojít k částečné kondenzaci páry. 
Pokud matrace leží na podlaze, pak brzy 
spatříme i zelené skvrnky plísně. Vlhký 
vzduch je těžší a při omezení cirkulace 
plnou plochou může dělat potíže. Proto 
byly brzy instalovány pod pěnové mat-
race rošty. Dokonce i u starých pruži-
nových matrací je patrná koroze spirál, 
přitom jsou tyto matrace bezkonkurenč-
ně nejprodyšnější. Ve vysoké vrstvě pěn 
současných lůžek pak může být i větrání 
a žádoucí odvod vlhkosti problém. Tedy 
vlhkost lůžek je spojena i s nevětraným 
prostředím ložnic. Velmi časté je to 
i v sezónních ubytovnách, kdy je interiér 
větrán nárazově, obvykle s efektem oro-

sení konstrukce s následným podivem 
majitele, že sendvičové matrace jsou již 
po dvou letech cítit zatuchlinou. 
No a roztoč? Tomu jsme pěnovými 
matracemi pro princeznu na hrášku 
učinili Jurský park. Roztoč má rád tep-
lo mírně nad 20 °C, šero, vlhkost mi-
nimálně 70 % a dostatek potravy a to 
vše jsme mu poskytli. Pamatuji si, že 
po sv. Mikuláši a před velikonocemi se 
konal vždy velký úklid. Babička velela: 
„Vynes matrace na mráz zabít brouky.“ 
Mráz opravdu roztoče zničil stejně jako 
náš fikus. Pak jsme museli matrace vy-
prášit a nechat na sluníčku. Na sluníčko 
musely matrace i v létě po prázdninách. 
Jenomže zkuste „dvouchlapovou“ mat-
raci vynést na sluníčko či na mráz a pak 
vyklepat. Tehdy lehací plochu tvořila tři 
klasická lehká „epeda“, z nichž jsme si 
mohli sami stavět domečky a nijak nám 
na nich páteř netrpěla. Dokonce naše 
bederní partie nad stykem matrací úžas-
ně větrala a nebylo nám vedro. Pokud 
bychom chtěli oprášit staré tradice, tak 
se dnes po úderu klepačem z matra-
ce zvedne oblak prachu, jenže nejde 
o domácí prach, ale prach xenobiotik 
z PUR pěn po její degradaci. Takže slunit 
a klepat nové matrace moc nejde. A tak 
kupa pěny v bytě leží, kupí se v nich živi-
ny i vlhkost, tak úžasná pro roztoče. My 
pak vyrábíme speciální potahy, dokonce 
s vlákny napuštěnými speciální chemií, 
která škodí i nám. Počet dětských alergi-
ků se blíží k 80 % a dospělí s astmatem 
plní ordinace lékařů. Tradice jsou letitými 
ověřenými zkušenostmi, které dnes ve 
jménu byznysu ochotně pomíjíme.

Rapídny pokles žiakov v Strednej 
odbornej škole v Turanoch si vynútil 
radikálne riešenie: Stredná odborná 
škola bude k 31. 8. 2016 vyradená 
zo siete škôl a školských zariadení 
SR a následne ju zriaďovateľ zruší. 
Nepomohla ani jej tradícia a nadväz-
nosť na drevárske firmy a prevádzky 
priamo v meste Turany.
Ešte v školskom roku 2011/12 mala 
škola 322 žiakov. Odvtedy počet klesol 
na: 174 (2012/13), 170 (2013/14), 92 
(2014/15) až na 64 (2015/16). Do are-
álu školy patrí aj 7-poschodová budo-
va školského internátu, v ktorom bolo 
v súčasnosti ubytovaných iba 32 žiakov 
(naplnenosť na 12,6 %).
Konkrétnu situáciu v ďalšom vzdeláva-
ní drevárskych odborníkov v regióne 

Turca vysvetľuje riaditeľka Odboru škol-
stva a športu Žilinského samosprávne-
ho kraja Ing. Dana Mažgútová, PhD.: 
„V budúcom školskom roku 2016/17 
by v škole v Turanoch zostalo iba 37 
žiakov (naplnenosť len na 11,4 %). 
Preto výchovno-vzdelávací proces žia-
kov zabezpečí Spojená škola v Martine 
(ul. Červenej armády 25). Do Martina 
prejde 11 žiakov študijného odboru 
Operátor drevárskej a nábytkárskej 
výroby a 13 žiakov externého nadstav-
bového štúdia Drevárska a nábytkár-
ska výroba. Do 1. ročníka študijných 
a učebných odborov s drevárskym za-
meraním nezaslal prihlášku na štúdium 
ani jeden deviatak! Teoretické predme-
ty budú žiaci absolvovať v Spojenej ško-
le v Martine, na prax budú dochádzať 

do školských dielní v Turanoch a do 
okolitých firiem. V Spojenej škole budú 
zamestnaní dvaja pedagógovia pre 
odborný výcvik, títo budú k dispozícii 
aj pre vyučovanie v elokovanej triede 
v Sučanoch (7 účastníkov).“
Po tomto rozhodnutí zriaďovateľa sa na 
riaditeľa SOŠ drevárskej a stavebnej 
v Krásne nad Kysucou PaedDr. Jána 
Palku obrátili so žiadosťou rodičia 
žiakov zrušeného študijného odboru 
Operátor drevárskej a nábytkárskej 
výchovy v Turanoch. Výsledkom roz-
hovorov je, „že vzhľadom na lepšie 
autobusové spojenie z Oravy budú 
v budúcom školskom roku 2016/17 
pokračovať žiaci v štúdiu na SOŠ 
drevárskej a stavebnej v Krásne nad 
Kysucou“.

Koniec drevárskej odbornej školy v Turanoch
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Zásuvka pod varnou deskou

Může být zásuvka na příbory – nádobí 
umístěna bez separace pod varnou 
deskou? 

ČSN 91 0100 čl. 6/7 ve znění ČSN 91 
0412 řeší umístění zásuvky pod varnou 
deskou v čl. 8.1.16, který uvádí: „Pod spo-
třebiči namontovanými do nábytku nesmí 
být umístěn výsuvný prvek bez ochranné 
zábrany zamezující poškození spotřebi-
če nebo jeho instalací v případě vzpříče-
ní uložených předmětů při vysouvání.“  
Realizované řešení je též v rozporu s usta-
novením ČSN 33 2180 – Připojování 
elektrických přístrojů a spotřebičů čl. 2.4. 
– Dodatečné krytí. V daném případě jde 
o krytí před mechanickým poškozením. 
Současně musí být ale zajištěno větrání 
spotřebiče dle návodu výrobce.

Připojení kuchyňských 
spotřebičů

Jak se mají správně montovat elek-
trické spotřebiče do kuchyňské linky?

ČSN 91 0412 v čl. 3/5 ukládá, že: „Do 
nábytku je možno instalovat pouze spo-
třebiče, které jsou k tomu určené. Při 
montáži musí být přesně dodržen mon-
tážní návod vydaný výrobcem spotřebi-
če.“  Stejné identické znění uvádí ČSN 
91 0001 čl. 3/9. ČSN 91 0412 dále v čl. 
8.1.14, který definuje instalaci spotře-
bičů a odvod tepla pro bezpečnou funkci 
výrobku. Způsob připojení uvádí výrob-
ce spotřebiče a jeho pokyn je dle znění 
norem závazný. Většina výrobců uvádí 
pružné připojení spotřebiče pomocí el. 
vidlice nebo přes předřazený spínač (též 
sporákovou kombinaci). Tento spínač 
současně umožňuje výměnu vadného 
typu za jiný či záměnu varné desky od 
jiného výrobce, který má odlišné poža-
davky na jeho připojení bez toho, že by 
bylo nutno dodatečně upravovat rozvody 
bytu. Výrobce zpravidla uvádí, že do roz-
vodu před spotřebičem musí být namon-
tován spínač pro odpojení spotřebiče od 
elektrické sítě, u něhož je vzdálenost 
rozpojených kontaktů všech pólů nej-
méně 3 mm. ČSN 91 0100 Nábytek – 
bezpečnostní požadavky v čl. 6/7, dále 
ve znění ČSN 91 0412 čl. 8.1.15 uvádí: 
„Elektrické spotřebiče musí být snadno 
odpojitelné pomocí vypínače, spínací 
krabice nebo vytažením vidlice přípojky 
tak, aby přístroj mohl být při nebezpečí 
neprodleně vy pnut“. Výrobcem spotře-
biče je rovněž pro daný typ v návodu 
na použití a montáž stanovena mezera 

pro přisávání vzduchu na ochlazování 
spotřebiče (pečicí trouby apod.) mezi 
nábytkem a zdí (zpravidla 50 mm – dle 
výkonu spotřebiče).

Sklo v interiérových dveřích 
nebo ve vestavěných skříních

Prosím o informaci, které sklo nebo 
skla s jakou úpravou splňují bezpeč-
nostní normy pro výrobu nábytku – po-
suvných dveří pro vestavěné skříně 
nebo na rozdělení interiéru. Např. 
dveře se sklem velikosti cca šířka 
1000 mm x výška 2600 mm.

Dle ČSN 91 0100 čl.6.3.3: Nábytek vy-
bavený skleněnými dveřmi nebo dveřmi 
se skleněnou výplní musí být řešen tak, 
aby vlivem používání, otřesů nebo zatíže-
ní konstrukce nedošlo k uvolnění nebo 
destrukci skla a k jeho pádu na podla-
hu a bezprostřednímu ohrožení uživatele 
nebo zdraví dětí. Dle ČSN 91 0412 čl. 
4/11: Vertikální skleněné součásti s plo-
chou ≥ 0,1 m2, kde je nejmenší rozměr 
≥ 200 mm, a jsou níže než 900 mm nad 
podlahou, musí dle ČSN EN 14749 vy-
hovět zkoušení podle ČSN EN 14072 
nebo být zhotoveny z bezpečnostního 
skla a prasknout v souladu s ČSN EN 
14072. A nakonec ČSN 91 0001 čl. 
7/26: Skleněné komponenty nábytku 
musí být všude tam, kde se obvykle vol-
ně pohybují děti, zhotoveny z bezpeč-
nostního skla nebo nahrazeny jiným 
materiálem dle ISO/IEC POKYN 50.

Třídy aglomerovaných 
desek pro nábytek

Slyšel jsem, že existují nějaké třídy ag-
lomerovaných desek podle místa pro 
jejich použití. Jak tomu mám rozumět?

Materiály jsou rozděleny na použití v su-
chém, vlhkém nebo mokrém prostředí. 
(ČSN EN 1001 Trvanlivost dřeva a mate-
riálů na bázi dřeva, dále definována v ČSN 
EN 13 986 Desky na bázi dřeva pro pou-
žití ve stavebnictví – Charakteristiky, hod-
nocení shody a označení, též v ČSN EN 
1995-1-1 Eurokód 5).

 Konstrukční deska pro použití v su-
chém prostředí je určena do prostředí 
charakterizovaného vlhkostí materiálu 
odpovídající teplotě 20 °C a RV vzdu-
chu 65 % – třída použití 1

 Konstrukční deska pro použití ve vlh-
kém prostředí je určena do prostředí 
charakterizovaného vlhkostí materiálu 
při teplotě 20 °C a RV vzduchu 85 % 
– třída použití 2

 Konstrukční deska pro použití ve ven-
kovním prostředí je určena do klima-
tických podmínek vedoucích k vyšší 
vlhkosti než ve třídě 2 – třída použití 3

Materiál pro suché prostředí s přípustnou 
horní mezí použití v prostředí s relativní 
vlhkostí vzduchu 65 % lze obtížně použít 
v prostředí s vlhkostí vyšší nebo v určitém 
pracovním prostředí, protože pak nebude 
vykazovat proponované parametry, může 
být zdrojem vad a zrychlí se jeho degra-
dace provázená větším únikem volného 
formaldehydu do okolního prostředí.

Olepování hran 
u aglomerovaných desek

Je výrobce povinen olepit všechny 
hrany i ty neviditelné? Popř. které 
nemusí olepovat (existuje na to nor-
ma)? Konkrétně: přestavitelné police 
ze všech stran, boky co přijdou ke zdi 
a k podlaze, spodní hrany lubů u sto-
lu, vnitřní plochy v úložném prostoru 
lavic, čalouněný sedák židle zespodu.

ČSN 91 0001 v článku 4.2. Oprava č. 2 
z 2011 ukládá: Všechny viditelné nábyt-
kové plochy musí být dokončeny dýhou, 
laminováním, laminátem, pigmentovou 
povrchovou úpravou, textilií nebo jiným 
vhodným materiálem (kov, plast, apod.), 
není-li výtvarně stanoveno jinak. Výjimkou 
jsou překližky, dřevo a desky z něho vyro-
bené, pokud nemají vady dle kapitoly 5. 
ČSN 91 0000 čl. 14 definuje plochy dle 
viditelnosti. Vnější plochy – viditelné v zá-
kladní pozici nebo určené pozici. Vnitřní 
plochy viditelné po manipulaci s pohyb-
livými součástmi. Skryté plochy jsou ty, 
které nejsou při užívání viditelné. Takže 
zadní hrany boků a police krom přední 
strany se nedýhují. Boky co přijdou k pod-
laze se též neolepují. Plochy viditelné ve 
vnitřním prostoru musí být zapravené – 
nesmí tam být surová konstrukční deska. 
Hrany lubů jsou rovněž plochy viditelné 
– zde platí navíc ČSN 91 0100 6/4: 
Nábytek nesmí ohrozit zdraví spotřebi-
tele nebo dětí při běžných činnostech 
v interiéru a musí být bezpečný i při jiném 
běžném nebo obvyklém použití, než pro 
které byl výhradně určen. Tedy zadřít si 
třísku člověk nesmí. U čalounění norma 
začištění nestanovuje, ale je to základní 
řemeslný úzus. Zaoblení u židlí musí být 
ve spodních částech židle minimálně R 2 
mm (uchopení židle při usedání).

Z portálu www.n-i-s.cz vybral a sestavil Radomír 
Čapka
Na dotazy odpovídal Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký, 
soudní znalec v oboru nábytek
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Ochrana soukromí

Pro pořizování a zveřejňování fotografií 
soukromých interiérů bychom měli mít 
vždy písemný souhlas klienta. V opač-
ném případě totiž můžeme porušit 
§ 86 občanského zákoníku, který říká: 
„Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí 
jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. 
Zejména nelze bez svolení člověka na-
rušit jeho sou kromé prostory, sledovat 
jeho soukromý život nebo pořizovat 
o tom zvukový nebo obrazový záznam, 
využívat takové či jiné záznamy poříze-
né o soukromém životě člověka třetí 
osobou, nebo takové záznamy o jeho 
soukromém životě šířit.“
Výjimky pro pořizování a zveřejňování 
takových fotografií, při kterých není vy-
žadován souhlas majitele, uvádí § 89 
občanského zákoníku. Ten říká, že ob-
razový záznam lze bez svolení pořídit 
nebo použít přiměřeným způsobem 
k vědeckému nebo uměleckému účelu 
a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo 
obdobné zpravodajství. To však větši-
nou neplatí pro referenční fotografie na 
firemním webu, a proto je nutné dodr-
žovat obecné pravidlo, že od majitele 
musíme získat souhlas s pořizováním 
a případným uveřejněním (šířením – 
čili i uveřejněním na webových strán-
kách) obrazového záznamu soukromí 
člověka, do čehož spadají i soukromé 
prostory.
Poznámka: Využíváme-li k pořizování 
referenčních fotografií služeb třetí 
osoby (např. profesionálního fotogra-
fa), musíme kromě ustanovení ob-

čanského zákoníku vzít v úvahu také 
autorský zákon.
Určitou výhodu z tohoto hlediska mají 
výrobci dřevostaveb, oken, vchodo-
vých dveří a jiných exteriérových prvků. 
Fotografování budov a jejich součástí, 
stojících na veřejném prostranství nebo 
viditelných z veřejného prostranství, 
žádný zákon výslovně nezakazuje (vý-
jimkou v tomto ohledu mohou být např. 
vojenské objekty apod.). I v těchto pří-
padech ale musíme dbát na dodržování 
určitých pravidel. Např. při fotografo-
vání nesmíme zaznamenat podobiznu 
žádného člověka, od něhož nemáme 
svolení, fotografie musíme pořídit pouze 
z veřejného prostranství.

Ochrana osobních údajů

Písemný souhlas klienta s pořízením 
a zveřejněním fotografií je tedy nut-
ností. Můžeme za tímto účelem použít 
samostatný formulář anebo tento sou-
hlas zakomponovat do smlouvy např. 
formulací: Objednatel povoluje zho-
toviteli pořizování průběžné fotodo-
kumentace z realizace díla. Zároveň 
se zhotovitel zavazuje, že na vyžádání 
poskytne objednateli v elektronické 
formě jednu kopii této dokumentace 
na CD. Objednatel souhlasí s tím, aby 
zhotovitel použil tuto dokumentaci pro 
referenční a marketingové účely.
Tímto souhlasem si sice zajistíme mož-
nost legálního zveřejnění fotografií na 
našem webu, nikoli však právo s uveřej-
něním identifikačních údajů, jako je 
např. jméno nebo adresa objednatele. 
Pro uveřejnění těchto osobních údajů ve 
spojení s fotografiemi je zapotřebí i pí-
semného souhlasu objednatele (subjek-
tu údajů) se zpracováním osobních údajů 
ve smyslu zákona o ochraně osobních 

údajů. To se týká i exteriérových fotografií 
soukromých budov a jejich součástí.
O osobní údaj se podle § 4 zákona 
o ochraně osobních údajů jedná v pří-
padě, že je možné na jeho základě 
subjekt údajů (fyzickou osobu) přímo či 
nepřímo identifikovat. Neúplná adresa 
(např. jen název obce, městské části 
nebo ulice bez konkrétnějšího označe-
ní) by tak nemusela být považována za 
osobní údaj, pokud z ní nelze subjekt 
údajů přímo či nepřímo identifikovat. 
Neúplná adresa by tedy mohla být bez 
souhlasu subjektu uvedena i ve spojení 
s fotografií hotové zakázky. Je ovšem 
třeba dát pozor na to, aby fotografovaný 
objekt nebylo možné identifikovat na zá-
kladě jiných indicií, např. určitých detailů 
na fotografii (výhled z okna apod.). V ta-
kovém případě už by se ve smyslu záko-
na o ochraně osobních údajů o osobní 
údaj pravděpodobně jednalo. 
Máme-li pochybnosti a nechceme-li zby-
tečně riskovat porušení zákona, můžeme 
to velmi elegantně vyřešit např. tím, že si 
na webových stránkách vytvoříme dvě 
samostatné sekce: REFERENCE s tex-
tovým výčtem realizovaných zakázek 
(včetně adres) a FOTOGALERIE s jejich 
fotografiemi. Fotografie tak nejsou přímo 
spojeny s identifikačními údaji.
Uvedená právní ochrana se v obou pří-
padech, tedy jak ve smyslu § 86 občan-
ského zákoníku, tak zákona o ochraně 
osobních údajů, týká pouze fyzických 
osob. Prezentace fotografií realizací 
u smluvních partnerů z oblasti právnic-
kých osob nebo fyzických osob pod-
nikajících včetně jejich identifikačních 
údajů (např. kavárny, restaurace, banky, 
nemocnice, prodejny atd.) by neměla být 
problém. Přesto i v těchto případech lze 
obstarání písemného souhlasu doporu-
čit.

Máte na svých stránkách referenční 
fotografie? Pozor na zákony!

Referenční zakázky jsou pro rozvoj podnikání velmi důležité. Je to jeden z rozhodujících faktorů, na 
základě kterých si dnes zákazník vybírá dodavatele. Ukázky realizací v podobě fotografií zveřejně-
ných na webových stránkách firmy jsou proto považovány za samozřejmost. Zveřejněním takových 
fotografií se ale můžeme snadno dostat do rozporu s platnou legislativou.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
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DŘEVO A ŘEZIVO

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

 Prodáme truhlářské řezivo MD síla 50 a 60 mm, délka 
4 m. OL síla 32 mm délka 3 a 4 m. BR síla 32 mm, délka 
3 m. Vzdušná skládka.
Kontakt: mobil: 604 868 471, 605 860 354, e-mail: starha.
pila@seznam.cz

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

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

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Nabízíme kartáčované (drásané) a opalované palubky, 
podlahovky, prkna, trámy a další dřevěné profily ve vysoké 
kvalitě, včetně dalších povrchových úprav, jako je voskování, 
nanopenetrace a v neposlední řadě pryskyřicové nátěry. 
Podrobnosti na www.misur.cz nebo www.albakmen.cz.
Kontakt: p. Veverka, tel.: 00420 731 443 460, e-mail: info@
misur.cz, Odřepsy u Poděbrad

 Prodám 20 kg fermeže. Cena 200 Kč.
Kontakt: Milan Hořejší, mobil: 603 260 599, e-mail: info@
horejsi-interiery.cz

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

 Prodám terasová prkna MASSARANDUBA rozměr 21x140 
mm, délka 215–580 cm, množství 1000 m2,obě strany hlad-
ké. Cena 950 Kč/m2 bez DPH.
Kontakt: Jaromír Valeský, U Vlečky 690, 664 42 Modřice, 
tel.: 00420 602 501 266 

 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

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

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodám téměř nový, třípístový kompresor ze zrušené výro-
by palet. V provozu poze 2 měsíce. Původní cena 10 500 Kč, 
prodám za 8500 Kč.
Kontakt: Milan Kunst, tel.: 602 857 420, e-mail: truhlarstvi-
kunst@jihlavsko.com

 Prodám kompletní zařízení dvourámové pilnice – odkor-
ňovač, katr 71 RZ, katr 56, vykracování, automatická omítací 
pila, délkové třídění bočního řeziva, bubnová sekačka. Vč. 
nástrojů a příslušenství – možno i jednotlivě!
Kontakt: tel.: +420 734 360 699

 Nabízíme k prodeji CNC obráběcí centrum HOLZ-HER 
ECOMASTER 7120-340, rok výroby 2003, v perfektním sta-
vu. Pracovní rozměry: X=3400 mm, Y=1050 mm, Z=130 
mm, vřeteno 9 kW - chlazení vodou, vrtací jednotka: počet 
vrtáků x=4, y=2, z=14, pilový agregát, otáčky max. 24 000/
min., upínací systém nástroje HSK-F63, zásobník na nástroje 
12 pozic, počet přísavek 20 ks, konzolový stůl, software 
TWINCAM, vakuová pumpa 100 m3/hod., bezpečnostní za-
řízení: nášlapná rohož, celkové zapojení 22 kW, hmotnost 
4085 kg. Bohaté příslušenství, výborný stav. Cena stroje je 
590 000 Kč. Nejsme plátci DPH. Ke stroji možno prodat 
výkonné odsávání ALCO AAS 5000.
Kontakt: Dostálová, Tyršova 23, Ostrava 1, tel.: 775 165 
062, e-mail: hipos@tiscali.cz 

 Nabízíme k prodeji briketovací hydraulický lis Briklis 
HLS100A. Lis je plně funkční ve výborném stavu. Málo po-
užívaný.
Kontakt: Vlastimil Šťastný, Záhoří 39, 391 65 Bechyně, mo-
bil: 00420 777 610 528, e-mail: info@shaus.cz

 Prodám velice výkonné odsávání CORAL. Motor 4 kW, 
čtyřpytlové, nové filtrační vaky Adamík, hrdlo k připojení na 
4 stroje (2x100 mm a 2x125 mm). Cena 35 000 Kč.
Kontakt: Milan Kunst, Horní Cerekev, mobil: 602 857 420, 
e-mail: truhlarstvikunst@jihlavsko.com
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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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 Predáme olepovačku hrán HOLZ-HER AURIGA 1307, 
rok výroby 2009. Cena 14 000 Eur. Sériovo dodávaný pred-
frézovací zrovnávací agregát: všetky štyri stroje tejto typovej 
rady sú dodatočne vybavené predfrézovacím zrovnávacím 
agregátom. Suverénny výkon silnejších kapovacích agregá-
tov 1918 s dvomi motormi umožňuje opracovanie silnejších 
hrán. Ešte väčší prítlak pomocou prítlačného agregátu 1913 
s tromi poháňanými prítlačnými rolkami. Rýchle kompletné 
opracovanie umelohmotných a masívnych hrán v priemysel-
nej kvalite. Predfrézovací agregát pred nanášaním lepidla od-
straňuje aj najmenšie nerovnosti povrchovej vrstvy. Ovládanie 
HOLZ-HER, zaobľovací agregát pre zaoblenie vertikálnych 
hrán. Postformingové tvary môžu byť opracované do R6. 
Cidlinový agregát na perfektné vyhladenie rádiusov a hrán 
na ABS.
Kontakt: FORWOOD s.r.o., Areál prekladisko Haniska, 
Košice, tel.: +421 918 855 535, e-mail: obaly@forwood.sk

 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 funkční! 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 polo-
měr 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

 Prodáme rozmítačku TOS SVITAVY PWR 301. Průměr 
pilového kotouče 250 – 400 mm. Tloušťka vkládaného ma-
teriálu min 10 mm. Výkon 57 kW. Rok výroby 1998. Stav 
PLNĚ FUNKČNÍ. Cena dohodou.  
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 
Bechyně, tel.: 777 610 528, e -mail: stastny@dsz-stastny.cz

 Prodáme omítací a rozmítací pilu – Dřevostroj Čkyně 
750/120. Průchod šířka 750 mm. Průchod výška 130 mm. 
Maximální výška řezu 120 mm. Maximální šířka řezu 530 mm 
min 15 mm. Průměr pilového kotouče 250 – 380 mm min 40 
mm. Průměr otvoru pilového kotouče 75 mm. Otáčky vřetene 
3300 ot/min. Posuv 10–80 m/min min (5 – 50 m). Počet 
pod. válců 5 ks. Příkon: pohon pily 30 – 55 kW. Pohon válců 
2,2 kW. Hydr. agregát 0,5 kW. Rok výroby 1995. 
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

 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

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 AHORN CZ, s.r.o. Vlkoš hledá „nákupčího materiálu 
a zboží“. Tento post vyžaduje schopnost najít řešení, samo-
statně pracovat, komunikační a organizační schopnosti, které 
jsou potřeba při jednání s dodavateli o cenách a dodacích 
podmínkách, stejně jako při rozvíjení obchodních kontaktů. 
Tato práce je velmi různorodá a plná nových výzev. Je nut-
ná velmi dobrá schopnost komunikovat v německém jazyce 
(každodenně). Svůj životopis nám zašlete na e-mail: prace@
ahorn.cz.

 Hledám práci – spolupráci sériové výroby ze dřeva, ma-
teriál BO. Dřevo mám a dopravu mohu zajistit.
Kontakt: mobil: 603 767 374, truhlarstvi.duda@seznam.cz

 PANAS, spol. s r.o., výhradní prodejce strojů SCM v ČR, 
hledá do svého týmu obchodního zástupce – odborného 
prodejce dřevoobráběcích strojů. Náplň práce: kompletní 
péče o stávající zákazníky a získávání nových. Požadujeme: 
SŠ vzdělání technického zaměření, prozákaznický přístup, 
dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC, řidičský 
průkaz sk. B, vysoké pracovní nasazení a flexibilitu. Praxe 
v dřevozpracujícím oboru, obchodní zkušenosti a technolo-
gická znalost strojů výhodou. Nabízíme: zázemí silné společ-
nosti, zaškolení, široké produktové portfolio a vysoce moti-
vační systém odměňování, profesní růst. Místo působení/
bydliště: kdekoli v ČR. Strukturované životopisy zasílejte na: 
sekretariat@panas.cz.
Kontakt: PANAS, spol. s r.o., www.panas.cz, panas@panas.cz

 PANAS, spol. s r.o., výhradní prodejce strojů SCM v ČR, 
vypisuje výběrové řízení na pozici obchodní zástupce – 
odborný prodejce CNC dřevoobráběcích strojů. Náplní 
práce je kompletní péče o stávající zákazníky a získávání 
nových. Požadujeme: minimálně SŠ vzdělání technického 
zaměření, minimálně 2 roky praxe v oboru, výborné komu-
nikační, prezentační a vyjednávací dovednosti, pokročilou 
znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B, dobrou zna-
lost AJ, technologickou znalost CNC strojů, vysoké pracovní 
nasazení a flexibilitu. Praxe na pozici obchodního zástupce 
výhodou. Nabízíme: zázemí silné společnosti, zaškolení přímo 
u výrobce, široké produktové portfolio a vysoce motivační 
systém odměňování, profesní růst. Místo působení/bydliště: 
kdekoli v ČR. Strukturované životopisy zasílejte na e-mail: 
sekretariat@panas.cz.
Kontakt: PANAS, spol. s r.o., www.panas.cz, panas@panas.cz
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Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.

 Do našeho kolektivu přijmu truhláře do provozovny 
v Mnichovicích. Požaduji pracovitost, samostatnost, spolehli-
vost, praxe v oboru min. 2 roky. Může být po vyučení a chtít 
dělat řemeslo. Znalost práce na strojích. Životopis a žádost 
o práci můžete posílat na email: korbel@korbel-kuchyne.cz. 
Nástup od 1. 6. 2016.
Kontakt: Korbel-interiéry s.r.o., mobil: 602 329 740, 
Mnichovice, Nádražní 674, e-mail: korbel@korbel-kuchyne.cz

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

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

 Společnost CARMAN a.s. hledá pracovníka na pozici 
Vedoucí obchodu listnatého řeziva v dřevozpracujícím 
závodu na jihovýchodním Slovensku. Požadujeme: min.SŠ 
vzdělání, znalost angličtiny, vedení kolektivu, vedení výkazů 
a hodnocení, práce na PC + ŘP sk. B, znalost dřeva výhodou. 
Platové ohodnocení: fix + prémie – 35.000 Kč. 
Kontakt: Šárka Přichystalová, e-mail: prichystalova.s@email.cz

 Společnost CARMAN a.s. hledá 2 pracovníky na pozici 
Mistr – předák výrobní směny v dřevozpracujícím závodu 
na jihovýchodním Slovensku. Požadujeme: min.SŠ vzdělání, 
koordinace výrobních procesů, kontrola efektivity, vedení 
kolektivu, vedení výkazů a hodnocení efektivity práce, práce 
na PC, řidičský průkaz sk. B, znalost dřeva výhodou. Platové 
ohodnocení: fix + prémie – 35.000 Kč.
Kontakt: Šárka Přichystalová, e-mail: prichystalova.s@email.cz

 Společnost CARMAN a.s. hledá pracovníka na pozici 
Vedoucí výroby dřevozpracujícího závodu na jihovýchod-
ním Slovensku. Požadujeme: VŠ/SŠ vzdělaní, dřevařského 
oboru výhodou, věk do 50 let výhodou, logické přemýšlení, 
samostatnost, znalost dřevovýroby – výhodou, práce na PC, 
řidičský průkaz sk. B, znalost angličtiny výhodou, organizace 
práce, vedení kolektivu, profesní životopis. Platové ohodno-
cení: základní plat + prémie – 50.000 Kč.
Kontakt: Šárka Přichystalová, e-mail: prichystalova.s@email.cz

 Společnost CARMAN a.s. hledá pracovníka na pozici 
Ředitel dřevozpracujícího závodu na jihovýchodním 
Slovensku. Požadujeme: VŠ vzdělání dřevařského nebo eko-
nomického směru, věk do 50 let výhodou, praxe v oboru 
vítaná, práce na PC, řidičský průkaz sk. B, znalost angličtiny, 
ekonomické znalosti, vedení firmy, profesní životopis. Platové 
ohodnocení: fix + prémie – 80.000 Kč.
Kontakt: Šárka Přichystalová, e-mail: prichystalova.s@email.cz

 Společnost CARMAN a.s. hledá pracovníka na pozici 
Vedoucí obchodu listnatého řeziva v dřevozpracujícím 
závodu v Uničově. Požadujeme: min. SŠ vzdělání, znalost 
angličtiny, vedení kolektivu, vedení výkazů a hodnocení, 
práce na PC + ŘP sk. B, znalost dřeva výhodou. Platové 
ohodnocení: fix + prémie – 35.000 Kč.
Kontakt: Šárka Přichystalová, e-mail: prichystalova.s@email.cz

 Společnost CARMAN a.s. hledá 2 pracovníky na pozici 
Mistr – předák výrobní směny v dřevozpracujícím závodu 
v Uničově. Požadujeme: min. SŠ vzdělání, koordinace vý-
robních procesů, kontrola efektivity, vedení kolektivu, vedení 
výkazů a hodnocení efektivity práce, práce na PC, řidičský 
průkaz sk. B, znalost dřeva výhodou. Platové ohodnocení: 
fix + prémie –35.000 Kč.
Kontakt: Šárka Přichystalová, e-mail: prichystalova.s@email.cz

 Společnost CARMAN a.s. hledá pracovníka na pozici 
Vedoucí výroby dřevozpracujícího závodu v Uničově. 
Požadujeme: VŠ/SŠ vzdělaní, dřevařského oboru výhodou, 
věk do 50 let výhodou, logické přemýšlení, samostatnost, 
znalost dřevovýroby - výhodou, práce na PC, řidičský průkaz 
sk. B, znalost angličtiny výhodou, organizace práce, vedení 
kolektivu, profesní životopis. Platové ohodnocení: základní 
plat + prémie – 50.000 Kč.
Kontakt: Šárka Přichystalová, e-mail: prichystalova.s@email.cz

 Společnost CARMAN a.s. hledá pracovníka na pozici 
Ředitel dřevozpracujícího závodu v Uničově. Požadujeme: 
VŠ vzdělání dřevařského nebo ekonomického směru, věk do 
50 let výhodou, praxe v oboru vítaná, práce na PC, řidičský 
průkaz sk. B, znalost angličtiny, ekonomické znalosti, vedení 
firmy, profesní životopis. Platové ohodnocení: fix + prémie 
– 80.000 Kč. 
Kontakt: Šárka Přichystalová, e-mail: prichystalova.s@email.cz

RŮZNÉ

 Pronajmeme zařízenou truhlářskou dílnu 5 km od Zlína. 
Nájem se platí pouze za odpracované hodiny. Dílna je zaříze-
na na výrobu z velkoplošných materiálů, masivu a zpracování 
kulatiny.
Kontakt: Lubomír Chalupa, mobil: 604 207 092, e-mail: 
info@samocz.cz

POPTÁVKA

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Koupím soustruh na dřevo továrenské výroby, točná délka 
100–130 cm včetně kopírovacího zařízení. Pouze ČR!
Kontakt: mobil: 603 767 374, e-mail: truhlarstvi.duda@
seznam.cz, Černuc u Velvar
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Drevo zdobí stolovanie a interiér

Smerovanie slovenského remeselného dizajnu v prírod-
ných materiáloch drevo, textil, koža, drôt, šúpolie, keramika 
a modrotlač uchovávajú dizajnéri, ktorí tvoria pre ÚĽUV. 
Tvorbu trojice výrazných osobností zachytáva výstava „Wood 
Design“, inštalovaná v Dizajn štúdiu ÚĽUV v Bratislave od 
27. mája do 16. septembra 2016. S úžitkovými exponátmi, 
ktoré vhodne dopĺňajú stolovanie a interiér, sa predstavujú: 
dizajnér a sochár Miroslav Mládenek, dizajnér a stredo-
školský pedagóg na ŠÚV v Ružomberku Michal Hanula, 
dizajnér a vysokoškolský pedagóg na Katedre dizajnu 
Fakulty umení TU Košice, profesor v odbore Dizajn Tibor 
Uhrín. Všetci traja dizajnéri sú aktívni v dizajnérskej tvorbe 
a zapájajú sa do súťaže „Kruhy na vode“, kde získali od roku 
2000 viacero ocenení. Ich úžitkové a stolovacie predmety 
zachovávajú pestrosť remeselných výrobkov z dreva.

Autor: Dr. Anton Mrník

Michal Hanula: 
Praktická dečka 
ako misa – javor. 
Foto: autor

http://www.uzei.cz
http://www.okentes.cz
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Akciová společnost HOUFEK, přední český výrobce dře-
voobráběcích strojů a CNC obráběcích center, otevřela již 
podruhé brány svého výrobního závodu v Golčově Jeníkově 
studentům a pedagogům odborných škol se studijním obo-
rem truhlář. Dny otevřených dveří v rámci projektových dnů 
pro školy se konaly ve dnech 14.–16. června 2016 pod 
patronací Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO.
Do areálu společnosti Houfek se během výše uvedených tří 
dnů sjelo více jak 500 studentů a pedagogů ze sedmnácti 
českých a moravských středních škol a odborných učilišť 
zaměřených na truhlářské řemeslo. A to s cílem prohloubit 
své studiem nabyté teoretické znalosti pohledem do praxe 
a přitom vidět, kde a jak se vyrábí stroje, na nichž někteří 
nejen prezentují svůj um při soutěžní přehlídce SUSO, ale 
se kterými se mnozí určitě potkají v praxi u svých budou-
cích zaměstnavatelů nebo v rámci soukromého podnikání. 
Společnost Houfek totiž pro studenty a jejich doprovod přímo 
ve výrobních prostorách připravila jako „malou ochutnávku 
ze své kuchyně“ celodenní program. O úvod se postaral 
zakladatel společnosti pan Ing. Jaroslav Houfek, který jed-
notlivé školy seznámil s historií a tradicí firmy doplněnou 
o videoprezentaci. Poté následovala odborně komentovaná 
prohlídka vedoucí všemi technologickými úseky výroby – od 
konstrukčního oddělení výkresů až po závěrečnou montáž 
strojů, při níž se každé škole individuálně věnoval některý 
z pracovníků společnosti. Studenti měli také možnost na-
hlédnout do malého soukromého muzea, čehož většina 
nadšeně využila, a mohli tak porovnávat na jednom místě 

historické artefakty s nejmodernějšími produkty výrobního 
portfolia strojů značky HOUFEK. V závěru pak došlo i na 
skutečnou kuchyň, byť podle vedení firmy tak trochu polní, 
kdy v party stanu všichni účastníci zahnali hlad a žízeň při-
praveným občerstvením.
Součástí programu byla také vědomostní soutěž zúčastně-
ných škol o trojici cen určených pro vybavení školních dílen. 
První cenu v podobě hranové brusky HB 800 vybojovali 
zástupci SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Druhou cenu 
(ruční nářadí značky Narex) získala Masarykova střední škola 
Letovice a třetí cenu (elektrickou vrtačku) VOŠ, OA a SOUT 
Chotěboř.

Autor: Ing. František Novák

Houfek Open days 2016 opět úspěšné

Sortiment pre stavebníctvo, drevársku a nábytkársku výrobu, 
interiérové riešenia (dvere a podlahy) a drevené exteriérové 
prvky dodáva filiálka JAF Holz Žilina od roku 2000. Najmä 
malé a stredné výrobné firmy v regióne využívajú materiály 
na ďalšie spracovanie. Paralelne s predajom rozvíjajú aj stre-
disko služieb pre obrábanie a výrobu nábytkových dielcov. 
Skladovú halu veľkoplošných materiálov, ktorú využívali aj 
na výstavu Hausmesse, prebudovali na stredisko techno-
lógie strojového lepenia na báze PUR lepidiel. Vďaka novej 
technológii sa zvýšila kvalita a rýchlosť dodávky dielcov. Po 
vytvrdnutí nánosu lepidla pri teplote 140 °C je zabezpečená 
stabilita hrany na celej olepovanej ploche. Lepený spoj má 
vysokú odolnosť proti vlhkosti a vyššej teplote kuchynských 
spotrebičov. Vzniká minimálna lepená škára z dôvodu veľmi 
malého a rovnomerného nánosu lepidla (150 g/m2), výsled-
kom čoho je opticky kvalitný lepený spoj. Novú technológiu 
priblížil Filip Jančata z centrály JAF Holz vo Vyškove. 
Ďalšou udalosťou vo filiálke JAF Holz Žilina bolo otvorenie 
Häfele Partner Shopu 3. júna 2016. Za tri roky spolupráce 
medzi obchodnou sieťou JAF Holz a výrobcom kovania 
Häfele otvorili v SR tretí samostatný Häfele Partner Shop. 
Za prítomnosti zákazníkov pásku prestrihli riaditeľ filiálky 
JAF Holz v Žiline Ing. Peter Kopčár a konateľ Häfele CZ 
a SK Martin Běhunek.
Häfele sa stal oficiálnym partnerom JAF Holz v roku 2013. 
Spolu vydali 126-stranový katalóg produkcie a v Žiline dočas-

ne predávali kovanie podľa katalógu. Za účelom skvalitnenia 
predaja získali samostatnú halu s predajňou s plochou asi 
50 m2 a vlastným skladom. Vo všetkých 7 filiálkach JAF Holz 
v ČR už majú tento systém ponuky sortimentu, ďalšie tri sú 
v slovenských filiálkach. Žilinský je tak jubilejný 10. Häfele 
Partner Shop.

Autor: Dr. Anton Mrník

Dve podujatia počas jedného dňa v JAF Holz Žilina

Vchod do nového Häfele Partner Shopu v areáli JAF Holz 
v Žiline. Foto: autor

Z průběhu letošního druhého ročníku Houfek Open days 
2016. Foto: archiv SUSO
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Již druhým rokem obnovuje Střední 
škola stavebních řemesel Brno – 
Bosonohy, příspěvková organizace 
společně s Cechem čalouníků a de-
koratérů, z. s., tradici pasování vyuče-
ných čalouníků tovaryši čalounickými. 
Cech čalouníků a dekoratérů, z. s. pa-
sované na tři roky bezplatně přijímá 
mezi své členy a umožňuje jim, stej-
ně jako všem studentům, bezplatnou 
návštěvu odborných akcí pořádaných 
Cechem. 
Cechmistr, umělecký čalouník Stani-
slav Solár, jehož práci znají všichni 
návštěvníci slavných brněnských vil, 
mečem zapůjčeným Sv. Pavlem, pat-
ronem čalouníků, pasoval slavnostně 
před zraky mnoha hostů, rodičů, spon-
zorů, vyučené čalouníky. Tovaryšskými 
šerpami zdobil dlouholetý člen Cechu 
a významný sponzor Ing. Bohuslav 
Voda, Výuční list předávala členka 
Rady Cechu, RNDr. Věra Pidrová a od 
cechmistra Ing. Heleny Prokopové ob-
drželi pasovaní Tovaryšský list a vyta-
hovač hřebíčků a průmyslových spojo-
vačů zvaný „kozí nožka“ – sponzorský 
dar generálního sponzora, BPP spol. 
s r.o. potřebný pro každého čalouníka. 
Pasovaní se pod zástavou podepsali 
do cechovní Kroniky a obdrželi další 
sponzorské dary. 
Čalouníků je velmi málo, naprostý ne-
dostatek. Firmy mají zájem získat pro 
svou výrobu nové čalouníky. Zde je 
však nutno uvést, že z letošních devíti 
vyučených je jen jedna čalounice ab-
solventkou tříletého učebního oboru. 
Ostatních osm jsou absolventi baka-
lářského nebo magisterského studia 

Mendelovy univerzity v Brně, kteří 
buď v průběhu vysokoškolského stu-
dia, nebo při ročním přerušení studia 
úspěšně absolvovali roční zkrácené vy-
učení a státní učňovskou závěrečnou 
zkoušku podle Jednotného zadání 
závěrečné zkoušky. Jako pedagog, 
který jim přednáší v rámci předmětů 
zaměřených na výrobu čalouněného 
nábytku, jsem, samozřejmě, potěšena. 
Ale byla bych ráda, kdyby o řemeslo 
projevili zájem žáci základních škol. 
V České republice se letos vyučilo 
pouze 30 čalouníků, část nebude ře-
meslo dělat, takže to je velice málo. 
Důvodem, proč se vysokoškoláci cí-

leně vyučí čalounickému řemeslu, je 
opravdový zájem o čalouněný nábytek, 
chuť poznat více, než jim může dát vy-
sokoškolské studium. Což v televiz-
ním šotu, který byl z pasování natočen 
a uveden na ČT1 v hlavním vysílacím 
čase v regionálním vysílání 21. 6. 2016 
v 18. hod., uvedla nejlepší absolventka 
Ing. Tereza Darebníková. Ta ještě od 
hlavního sponzora obdržela další ná-
stroj, bez kterého se dnešní čalouník 
neobejde, pneumatickou sponkovací 
pistoli.

Autor: Ing. Helena Prokopová

Znovu obnovená tradice pasování vyučených čalouníků čalounickými tovaryši 

Areál bývalých mrazíren v obci Višňové 
na Znojemsku získala brněnská spo-
lečnost Obchodní a Investiční v roce 
2010 s cílem vybudovat zde novou pilu 
na pořez jehličnatého a listnatého dře-
va. Původně měla být spuštěna do pro-
vozu v roce 2012. Dodnes ale nejede.
V dubnu 2012 zveřejnil Znojemský de-
ník informaci o záměru firmy zprovoznit 
moderní dřevařský závod pod novým 
obchodním názvem Pila Višňové, a.s. 
(do roku 2011 Obchodní a Investiční, 
a.s.) do konce roku. Lokalitu si firma 
vybrala údajně kvůli dostupnosti suro-

viny na Znojemsku a odbytovým mož-
nostem. Dřevo chtěli čerpat ze státních 
lesů i od soukromých subjektů, zejmé-
na ze Znojemska a blízkého okolí. Pila 
však ani po čtyřech letech od zveřej-
nění informace nebyla zprovozněna.
V červnovém vydání Višňovského zpra-
vodaje (15. 6. 2016) zveřejnili krátký 
článek o návštěvě pily, v rámci níž 
ředitel firmy Ladislav Zpěvák poskytl 
místnímu plátku aktuální informace: 
„Projekt Pila Višňové je spolufinanco-
ván Evropskou unií z Operačního fondu 
Podnikání a Inovace. Firma se bude 

v úvodu svého provozu zabývat výro-
bou stavebního řeziva. Následně by 
se produkce měla rozšířit i do dalších 
oblastí. Výkon zpracování dřevní hmoty 
pily bude 17 000 m3/rok. Délka výřezů, 
které budou opracovávány, je od 3 do 
8 metrů. Předpokládaný termín zahá-
jení výroby je říjen letošního roku. Pila 
Višňové bude zaměstnávat přibližně 
24 pracovníků.“ Podle zveřejněných 
fotografií pořízených během návštěvy 
se ale pila zatím stále nachází ve fázi 
staveniště. Haly jsou však již vybavené 
technologiemi. 

Bývalé mrazírny se již šest let mění na pilu. Dočká se letos konečně spuštění?

Pasování opět, stejně jako vloni, proběhlo dne 21. 6. 2016 v důstojném historic-
kém prostředí barokního sálu Konventu Milosrdných bratří v Brně. Foto: archiv 
autorky
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 HRAČKOBRANÍ 13. – 17. 7.
 Festival hraček ze dřeva a jiných přírodních materiálů a prezen-

tace jejich výrobců – 11. ročník • Kamenice nad Lipou – zámek 
• Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou, www.
hrackobrani.cz

 JOSEFKOL 23. – 24. 7.
 Mezinárodní setkání kolářů, kočárníků, tesařů a dalších 16 ře-

mesel spojených s historickými kočáry – 9. ročník • Čechy pod 
Kosířem – zámecký park • Muzeum historických kočárů, www.
historickekocary.cz

 DNY ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ 30. – 31. 7.
 Prezentace kovářů, kolářů, tesařů, šindelářů, bednářů, kameníků 

a dalších řemeslníků – 26. ročník • Rožnov pod Radhoštěm 
– Valašské muzeum v přírodě (Dřevěné městečko) • Valašské 
muzeum v přírodě, www.vmp.cz

 KŘIVOŘEZÁNÍ 31. 7. – 6. 8.
 Veřejné řezbářské sympozium našich a zahraničních řezbářů – 

21. ročník • Hrad Křivoklát – výstaviště • Státní hrad Křivoklát, 
www.krivoklat.cz, www.krivorezani.cz

 ZAHRADA VĚŽKY – LÉTO 2016 3. – 7. 8.
 Zahrádkářská a hobby prodejní výstava s účastí výrobců zahradní-

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

 CHODSKÝ VELETRH Domažlice 12. – 14. 8.
 Veletrh stavebnictví, bytového zařízení, zahradnictví a hobby – 6. 

ročník. Souběžné akce: ŽENA A DOMOV – výstava kosmetiky, 
módy, životního stylu a všeho pro domov, CHODSKÉ SLAVNOSTI 
• Domažlice – hala TJ Jiskra • Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz

 DŮM 2016 19. – 21. 8.
 Všeobecná stavební výstava – 23. ročník • Louny – výstaviště • 

Diamant Expo, spol. s r.o., vystavy.diamantexpo.cz
 VOLARSKÉ SLAVNOSTI DŘEVA  20. – 21. 8.

 Mezinárodní prezentace starých a zapomenutých řemesel z ob-
lasti Šumavy – 23. ročník • Volary – náměstí • Město Volary, 
www.mestovolary.cz

 FLORIA LÉTO 2016 25. – 28. 8.
 Letní část celostátní výstavy pro zahrádkáře s účastí výrobců za-

hradního nábytku a podobného sortimentu pro zahrady • Kroměříž 
– výstaviště Floria • Textil Invest s.r.o., www.vystavistefloria.cz

 FOR DECOR & HOME 8. – 10. 9.
 Kontraktační veletrh pro výrobce a importéry bytových dekorací, 

skla, bytových a kuchyňských doplňků a dárkového zboží – 2. roč-
ník • Praha – PVA Letňany • ABF, a.s., www.abf.cz, pvaexpo.cz, 
www.forhomedecor.cz

Slovenská republika

 SPIŠ EXPO 2016 14. – 17. 7.
 Celoslovenská výstava stavebníctva a bývania s medzinárodnou 

účasťou – 49. ročník • Spišská Nová Ves – zimný štadión • 
Spiš-View-Trading, spol. s r.o., www.svt.sk

 ŽIVNOSTENSKÉ TRHY 2016 18. – 21. 8.
 Kontraktačno–predajná výstava malých a stredných podnika-

teľov. Súbežné výstavy: OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE, 
AGROKOMPLEX 2016 – medzinárodná poľnohospodárska 
a potravinárska výstava, NÁRODNÁ VÝSTAVA HOSPODÁRSKYCH 
ZVIERAT, FARMÁRSKE TRHY, REGIÓNY SLOVENSKA 2016 
– výstava vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov, 
COOPEXPO 2016 – medzinárodná družstevná kontraktačno–pre-
dajná výstava spotrebného tovaru • Nitra – výstavisko Agrokomplex 
• Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, www.agrokomplex.sk

 DETSKÝ SVET 27. – 28. 8.
 Výstava hračiek a potrieb pre deti – 10. ročník. Súbežné výstavy: 

KÔŇ 2016 – medzinárodná výstava koní – 13. ročník, AUTO EXPO 
– výstava automobilov a príslušenstva – 10. ročník • Trenčín – 
areál Expo Center • EXPO CENTER a.s., www.expocenter.sk

Zahraničí

 ARCHIDEX 2016 20. – 23. 7.
 Mezinárodní výstava stavebnictví, architektury a interiérového 

designu – 17. ročník • Kuala Lumpur, Malajsie • C.I.S. Network 
SND BHD, www.archidex.com.my

 DECOR + DESIGN 21. – 24. 7.
 Veletrh interiérového designu a vnitřního vybavení. Souběžná 

výstava: AIFF – Australský mezinárodní veletrh nábytku • 
Melbourne, Austrálie • Informa exhibitions, www.informa.com.au, 
www.decordesignshow.com.au, www.aiff.net.au

 FORMÓBILE  26. – 29. 7.
 Mezinárodní veletrh strojů a zařízení pro dřevozpracující a nábyt-

kářský průmysl • San Paolo, Brazílie • Mobile Feiras e Eventos 
LTDA, www.feiraformobile.com.br, www.eumabois.com

 BUILDEXPO ETHIOPIA 6. – 8. 8.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví • Addis Ababa, Ethiopia • 

Expogroup Exhibitions & Conferences in Africa, expogr.com
 DW – DESIGN WEEKEND 10. – 14. 8.

 Největší designový festival Latinské Ameriky • San Paolo, Brazílie 
• Summit promo, www.designweekend.com.br

 NORTHMODERN 18. – 20. 8.
 Skandinávský veletrh interiérového designu • Kodaň, Dánsko • 

Bella Center A/S, www.bellacenter.dk, www.northmodern.dk
 FORMEX 24. – 27. 8.

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

 IWF 24. – 27. 8.
 Mezinárodní veletrh dřevozpracujícího a nábytkářského průmyslu 

• Atlanta, Georgia, USA • International Woodworking Fair, LLC, 
www.iwfatlanta.com

 INTERNATIONALE HOLZMESSE 1. – 4. 9.
 Mezinárodní veletrh pro lesnictví, zpracování dřeva a truhlářství. 

Souběžná výstava: HOLZ & BAU – veletrh dřevostaveb • 
Klagenfurt, Rakousko • Klagenfurter Messe, www.kaerntner-
messen.at

 PARIS DESIGN WEEK 3. – 10. 9.
 Mezinárodní přehlídka interiérového designu. Souběžná výstava: 

MAISON&OBJET – mezinárodní výstava nábytku, dekorací a by-
tového vybavení (2. – 6. 9.) • Paříž – Villepinte, Francie • SAFI, 
www.maison-objet.com

 CIFF 7. – 10. 9.
 Mezinárodní veletrh strojů a materiálů pro výrobu nábytku • 

Šanghaj, Čína • Adsale Exhibition Services Ltd., www.adsale.
com.hk

 HABITARE 7. – 11. 9.
 Veletrh nábytku, designu a interiérových dekorací. Souběžné vý-

stavy: ANTIIKKI – výstava starého antického umění, ARTHELSINKI 
– výstava moderního interiérového umění, FORMA AUTUMN – pro-
dejní veletrh interiérových dekorací a dárků, HIFIEXPO, VALOLIGHT 
– veletrh interiérového osvětlení • Helsinky, Finsko • Messukeskus 
Helsinky, messukeskuskelsinki.fi, www.habitare.fi

 FURNITURE CHINA 8. – 11. 9.
 Mezinárodní veletrh nábytku – 22. ročník • Šanghaj, Čína • 

Shanghai UBM Sinoexpo Int‘l Exhibition Co., Ltd., www.furniture-
-china.cn

 DREMA 13. – 16. 9.
 Mezinárodní veletrh strojů a nářadí pro dřevozpracující a nábyt-

kářský průmysl. Souběžné výstavy: FURNICA – mezinárodní vý-
stava komponentů pro výrobu nábytku, SOFAB – mezinárodní 
veletrh potahových látek a komponentů pro čalouněný nábytek, 
INTERMIC – veletrh textilních, oděvních a obuvnických strojů • 
Poznaň, Polsko • Miedzynarodowe Targi Poznaňskie sp. z o.o., 
www.drema.pl, www.furnica.pl, www.sofab.pl, www.eumabois.
com

 LISDEREVMASH 27. – 30. 9.
 Mezinárodní veletrh pro lesnictví, dřevozpracující a nábytkářský 

průmysl • Kyjev, Ukrajina • ACCO International Ltd., lisderev-
mash.ua, www.eumabois.com

Upozornění: Pořadatelé akcí si vyhrazují právo na možné změny 
v termínech. Před návštěvou proto doporučujeme ověřit jejich ak-
tuálnost přímo na webových stránkách veletrhu nebo u pořadatele.
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informácie zsd sr

Drevárska sekcia sa venuje predovšet-
kým príprave zmluvných vzťahov s novým 
vedením LESY SR, š.p. a to na individu-
álnych i spoločných rokovaniach. Sekcia 
obchodníkov so slovenským nábytkom 
vydala v spolupráci s Nábytkárskou sek-
ciou nový leták, ktorým osloví širokú spot-
rebiteľskú verejnosť v okruhu obchod-
ných prevádzok svojich členov. Sekcia 
dodávateľov technológií a materiálov sa 
pripravuje na vrchol sezóny – výstavu 
LIGNUMEXPO – LES, ktorá bude 27. – 
30. 9. 2016 na výstavisku Agrokomplex 
v Nitre. Sekcia drevostavieb sa koncen-
truje na aktivity v rámci výstav Nábytok 
a bývanie a CONECO, ktorých príprava 
si vyžaduje dôsledné rokovanie nielen 
navzájom, ale predovšetkým s organizá-
tormi výstav. Rovnako dôležitou témou 
je už definitívne presadenie novej tech-

nickej normy, ktorá by umožnila výstav-
bu viacpodlažných domov a nebytových 
priestorov na báze dreva tak, ako je to 
aj v ostatných európskych krajinách. 
Stretnutie malo aj slávnostný charakter, 
pretože členovia Predstavenstva ZSD SR 
zablahoželali Ing. Kvetoslave Dedinskej 
a Ing. Jánovi Sitekovi k životným jubileám. 
Ocenili ich trpezlivú a zodpovednú prácu 
v prospech ZSD SR, ako aj v ich firmách, 
ktoré patria k dlhoročným a spoľahlivým 
členom v ZSD SR.

Ing. Kvetoslava Dedinská založi-
la v roku 1990 obchod D-nábytok 
v Lučenci, ktorý v roku 1995 rozšírila 
o pobočku vo Zvolene. Začala realizo-
vať nový spôsob predaja nábytku, ktorý 
oslovuje individuálne požiadavky zákaz-
níkov, učí ho moderne myslieť a ponúka 
dizajnové produkty domácich výrobcov. 
Jej „Dizajn akadémia“, ktorú otvorila 
v roku 1993, našla širokú odozvu v od-
borných kruhoch a vyústil do otvorenia 
Dizajn štúdia v Lučenci v roku 1999. 
Patrí k rešpektovaným odborníkom a je 
stabilnou členkou odbornej komisie, kto-

rá posudzuje súťažné exponáty v rámci 
výstavy Nábytok a bývanie v Nitre. Je dl-
horočnou členkou ZSD SR a jej práca 
v Predstavenstve prináša nové impulzy. 

Ing. Ján Sitek je jedným z konateľov 
v spoločnosti DREVODOM ORAVA, 
s.r.o., ktorá pôsobí na trhu už viac ako 
25 rokov. Firma má v oblasti výroby zá-
hradných chatiek, prístreškov, altánkov, 
garáží, rekreačných chát a zrubových ro-
dinných domov dlhoročné skúsenosti. 
Spoločnosť má sídlo v Podbieli, kde je 
sústredený manažment firmy, ale taktiež 
i podniková predajňa, kde ponúkajú sta-
vebný a spojovací materiál. Svoje ďalšie 
prevádzky (výrobné haly) má vybudované 
v Krivej a Oravskej Lesnej. Návrat ku ko-
reňom, zachovanie tradícií a rozvinutie 
tohto potenciálu do modernej podoby. 
Tak by sa dala charakterizovať spätosť 
firmy so svojím prostredím, no počas ro-
kov existencie už dávno prerástla rámec 
užšieho regiónu. Toto je aj krédom práce 
a pôsobenia Ing. Jána Siteka v Sekcii 
drevostavieb, ktorej je momentálne pred-
sedom. 

Zo života ZSD SR

Pred letnými „prázdninami“ rokovalo Predstavenstvo Zväzu spracovateľov dre-
va SR na výjazdovom zasadnutí v Harmanci. Okrem pravidelnej kontroly plnenia 
a čerpania rozpočtu ZSD SR, ktorý je naďalej stabilizovaný, diskutovali členovia 
Predstavenstva o aktuálnej situácii v sekciách, ktoré zastupujú.

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

Ing. Kvetoslava Dedinská Ing. Ján Sitek (vpravo)
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DREVINA NZ, s. r. o.
Budovateľská 2, Nové Zámky

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

tel.: 031/780 5144

veľkosklad veľkoplošných 
stolárskych materiálov 
a nábytkového kovania

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

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

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

importér prípravkov na 
povrchovú úpravu dreva

INTERIÉR ŠTÚDIO, s. r. o.
Elektrárenská 1

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

e-mail: info@interierstudio.sk

predaj nábytkového kovania 
a materiálov na výrobu 

nábytku

APKO – stolársky majster
Bojnická cesta 1A
971 01 Prievidza

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

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

predajňa pre stolárov 
a remeselníkov

HAUS Seman, s. r. o.
Levočská 20

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

železiarstvo, spojovací 
materiál a potreby do 

domácnosti

FABA SLOVAKIA
spol. s r. o.

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

www.faba.pl

výroba a predaj
profesionálnych nástrojov 

na obrábanie dreva

IVIM s. r. o. 
Sadovská 3819/13

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

e-mail: ivim@ivim.sk

Pod Kamennou baňou 11
080 01 Prešov

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

Skladová 3
917 01 Trnava 

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

veľkoobchod so stavebným 
a nábytkovým kovaním, výroba 

vstavaných skríň a alumíniových 
dvierok

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

tel.: 033/554 8563
tel./fax: 033/554 8564
mobil: 0905 965 523

e-mail: benko@dredos.sk
www.dredos.sk

predaj drevoobrábacích 
strojov a potrieb pre stolárov

EPIMEX Žilina spol. s r.o.
Košická 59

010 01 Žilina
tel.: 041 / 565 1194

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

www.epimex.sk
drevoobrábacie 
stroje, nástroje 

a lepidlá, príslušenstvo 
k drevoobrábacím strojom

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

tel./fax: 043/586 4991
e-mail: krupa@dkubin.sk

predaj priemyselného tovaru

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

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

www.adler.sk

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

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

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

predaj veľkoplošných 
materiálov, nábytkového 

kovania a pílenie na mieru

Démos trade, a.s.
Ostrava–Kunčičky

Škrobálkova 630/13
(+420) 596 223 400

dispecink.ostrava@demos-trade.com

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

dispecink.praha@demos-trade.com

Sokolnice, Kobylnická 698
(+420) 545 426 800

dispecink.brno@demos-trade.com

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

dispecink.hb@demos-trade.com

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

dispecink.hk@demos-trade.com

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

dispecink.liberec@demos-trade.com

Litoměrice, Michalovická 20
(+420) 416 532 053

dispecink.litomerice@demos-trade.com

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

dispecink.olomouc@demos-trade.com

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

dispecink.oparany@demos-trade.com

Opava–Kateřinky, U Cukrovaru 13
(+420) 553 733 910

dispecink.opava@demos-trade.com

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

dispecink.trebotov@demos-trade.com

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

dispecink.hradiste@demos-trade.com

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

dispecink.plzen@demos-trade.com

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

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

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

dispecing.kosice@demos-trade.com

Nitra, Novozámocká 252
(+421) 0362 850 010

dispecing.nitra@demos-trade.com

Michalovce, Vihorlatská 2
(+421) 0562 850 120

dispecing.michalovce@demos-trade.com

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

dispecing.bratislava@demos-trade.com

Trenčín, Bratislavská cesta 402
(+421) 0322 850 150

dispecing.trencin@demos-trade.com

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

dispecing.trnava@demos-trade.com

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

dispecing.zvolen@demos-trade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
Kamenná 9

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

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

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
predajný sklad

Dopravná 5 (areál Rempo)
955 01 Topoľčany

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

dovoz a distribúcia materiálov pre výrobu nábytku a interiérov

KRÁL, spol. s r. o.
Predmestská 83

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

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

predaj drevoobrábacích 
strojov a zariadení, nástrojov

HRANIPEX, a. s.
Hlavná 1958

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

www.hranipex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán, 
lepidiel a čističov

IW TREND, s. r. o.
Rybničná 38

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

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

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

ul. k cintorínu 51
010 04 Žilina – Bánová

tel.: 041/7234 799

Lieskovská 20
960 01 Zvolen

tel.: 045/5325 278

predaj drevných materiálov a výroba zosadeniek
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SEZAM, s. r. o.
Kvačalova 1, Žilina

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

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

776 7615

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

677 0104

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

Račianska 182, 
Bratislava - Krasňany

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

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

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

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

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

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

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

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

predaj drevárskych výrobkov

Zväz spracovateľov
dreva SR

T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

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

www.zsdsr.sk

zamestnávateľský zväz
z odvetvia spracovania dreva 

a výroby nábytku

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

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

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

výroba certifikovaných
eurohranolov, tatranského

profilu, palubovky

Mobart s. r. o.
Vajnorská 89

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

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

predaj polotovarov pre 
nábytkársky priemysel

VAREX SLOVAKIA, s. r. o.
Partizánska 1580

971 01 Bánovce nad 
Bebravou

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

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

výroba a predaj 
nábytkových hrán
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adresár predajných miest 

Schachermayer – Slovensko
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

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

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

najširší sortiment stavebného 
a nábytkového kovania, náradia 

Cech čalouníků
a dekoratérů

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

www.volny.cz/cech_cal

výrobci a prodejci čalounění 
a dekorací, dodavatelé, 

prodejci, AO, odborné školy

INTEA SERVICE s.r.o.
Samostatnost 1348

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

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

prodej materiálů, kování 
a elektrospotřebičů 
pro výrobce nábytku

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

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

SATOS Prostějov a.s.
Vrahovická 41

796 02 Prostějov
tel.: 582 305 810

satos@satos.cz
www.satos.cz

zámky a kování pro stavební 
a nábytkářský průmysl, 

poštovní schránky, 
zahradní nářadí

PILART s.r.o.
Ericha Roučky 2499/11

678 01 Blansko
tel.: 516 410 514

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

prodej a servis dřevo-
obráběcích strojů a nástrojů

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

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

dodavatel nábytkových rolet, 
soklů, okopových plechů 

a dalších profilů pro výrobce 
nábytku

QUATRO LM, s.r.o.
Kláštorná 829/25

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

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

www.quatrolm.sk

spojovacie a nábytkové 
kovanie, veľkoplošné materiály, 

časti a súčasti k nábytku

RK-LINE spol. s r.o.
Kamenná 3607/5

010 01 Žilina
tel./fax: 041/500 6324

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

predaj produktov značky 
Remmers

Kili s.r.o.
Centrála Šlapanice 

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

e-mail: obchod@kili.cz
www.kili.cz

Průmyslová 660
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

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

Nádražní 998, 369 01 Humpolec
tel.: 565 532 689
fax: 565 532 941

e-mail: humpolec@kili.cz

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
fax: 387 687 154

e-mail: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
fax: 384 361 185

e-mail: jhradec@kili.cz

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

e-mail: plzen@kili.cz

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

e-mail: prostejov@kili.cz

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

e-mail: tabor@kili.cz

Prostějov-dřevocentrum
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov

tel.: 582 334 058 
fax: 582 330 868 

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

e-mail: strakonice@kili.cz

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

e-mail: trebic@kili.cz

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

prodej materiálů pro výrobu 
nábytku, vybavování interiérů 

a realizaci staveb

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738

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

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

kompletní sortiment 
pro truhláře

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

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

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

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

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

e-mail: kosice@twd.sk

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce nad Bebravou

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

twd SK, s.r.o.

twd CZ, s.r.o.
Polní 2818/7

750 02 Přerov
tel. CZ: 

+420 737 272 922-3
tel. SK: 

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

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

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

Bez patričného marketingu sa dnes ne-
zaobíde ani následné využitie vedľajších 
produktov vzniknutých pri piliarskom 
spracovaní guľatiny, najmä pilín. O túto 
skúsenosť sa s nami v budúcom vyda-
ní Drevárskeho magazínu podelia 
Ing. Marian Válka s bratom Bohdanom, 
konatelia spoločnosti Ekobrikety s.r.o. 
z Kelčian v okrese Kyjov.

V prvom desaťročí nového tisícročia 
patrila medzi hlavné témy vývoja v ob-
lasti okien a dverí predovšetkým tepelná 
izolácia a bezpečnosť. Moderné výrobky 
ponúkané aktuálne na trhu sú z tohto 
hľadiska už často na hranici technických 
možností a vývoj v otvorových výplniach 
sa preto v súčasnosti zameriava trochu 
iným smerom. Niektoré z dnešných tren-
dov si predstavíme v septembrovom vy-
daní Drevárskeho magazínu.

Foto: Radomír Čapka

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
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