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Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Vážené dámy, vážení páni, milí čitatelia,

v mene štátneho podniku Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra by som chcel po-
zdraviť všetkých čitateľov časopisu Drevársky magazín, v ktorom sa dozviete aj 
o významnom odbornom podujatí s názvom LIGNUMEXPO – LES. 

Raz za dva roky patrí jeseň na výstavisku v Nitre odborníkom a najnovším tech-
nológiám drevospracujúceho priemyslu. Veľtrh LIGNUMEXPO – LES všetkých 
účastníkov privíta už 20. ročníkom. Vysoká úroveň a dvojročná periodicita veľtrh 
zaradila do prestížneho svetového kalendára akcií EUMABOIS so zameraním na 
drevárske a lesné hospodárstvo. Odbornosť veľtrhu bude garantovať Zväz spra-
covateľov dreva SR a jeho súčasť LES 2016 štátny podnik LESY SR.

Počet vystavovateľov a výstavná plocha sa za uplynulé roky stabilizovala a po-
sledný ročník prilákal viac ako 170 vystavovateľov a spoluvystavovateľov zo 7 krajín. Verím, že sa podujatie aj v roku 2016 
dočká minimálne rovnakého úspechu ako naposledy.

Veľtrh LIGNUMEXPO spolu s medzinárodnou lesníckou výstavou LES sa na štyri dni stanú miestom, kde každý návštevník 
uvidí aktuálne trendy z celého odvetvia. Mnoho firiem príde do Nitry predstaviť svoje novinky. Priestor dostanú najmä pri 
riešení B2B marketingu, kedy potenciálni klienti naživo uvidia smer, akým sa uberajú spracovateľské technológie a odborníci 
im poradia, ako získať riešenia na mieru. 

Absolútnou novinkou zameranou na širokú verejnosť budú celosvetovo populárne súťaže v rúbaní dreva, tiež Show Martina 
Komárka, viacnásobného majstra Európy, vicemajstra sveta a držiteľa svetových i európskych rekordov za vyrezávanie 
sôch motorovou pílou.

Rozhodne sa dá povedať, že LIGNUMEXPO – LES 2016 sa aj teraz stane dominujúcim podujatím svojho druhu na Slovensku. 
Odborná úroveň a bohatý sprievodný program naznačujú komplexné podujatie, na ktoré sa veľmi teším. Teším sa aj na vašu 
účasť, milí čitatelia, a dúfam, že sa od 27. do 30. 9. 2016 spolu pozrieme na všetko, čo LIGNUMEXPO – LES ponúkne. 

Ing. Tomáš Balko
projektový manažér veľtrhu LIGNUMEXPO – LES 2016
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Nejdůležitější je 

Vášeň.

Vášeň pro tvorbu.

R 3903 L - Real Wallnut Brown
P 3903 L - Real Wallnut Brown

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 

by

by

by

                            nábytkové hrany                           dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám
by

Nábytkové hrany vyrobené ABS technologií – dokonale přizpůsobené k laminovaným deskám.
Kolekce                      špičkové ABS hrany za skvělé ceny od výrobce                Industry Group. 

inzerce drev.mag_zari.indd   2 11.08.16   11:20

http://www.hranyabs.cz
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Trendy v otvorových výplních (I. část)

V prvním desetiletí nového tisíciletí patřila mezi hlavní témata vý-
voje oken a dveří především tepelná izolace a bezpečnost. Moderní 
výrobky nabízené v dnešní době na trhu jsou po této stránce již 
často na hranici technických možností a vývoj v otvorových výpl-
ních se proto aktuálně zaměřuje i jiným směrem. Některé ze sou-
časných trendů, které byly prezentovány např. na jarním veletrhu 
FENSTERBAU FRONTALE v Norimberku, ve stručném přehledu 
přinášíme v následujícím článku.

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

Foto: archiv autora

Barva v každém detailu

Co se barevného provedení oken týká, 
výrazný nárůst v posledních letech za-
znamenává trendová tmavě šedá až an-
tracitová. Toto provedení bylo v minulosti 
typické zejména pro okenní konstrukce 
vyšší cenové kategorie v kombinaci 
dřevo – hliník použité na moderních 
stavbách v minimalistickém stylu. Ve 
všech oblastech průmyslové výroby se 
ale vedle původních originálů časem na 
trhu objeví také „levnější napodobeniny“. 
Tato realita se nevyhnula ani průmyslu 
oknařskému. Inu i méně movití zákazníci 
chtějí bydlet moderně. A tak svoji nabíd-

ku o tmavě šedé až antracitové provede-
ní postupně rozšířili i výrobci plastových 
oken. Klasické bílé profily začali obalovat 
odpovídající barevnou fólií. Toto řešení 
ale brzy ukázalo i svoji horší stránku: na 
některých detailech (ve spojích nebo 
v jiných místech porušení fólie) nebo při 
otevření okna prosvítá bílý podklad. Aby 
výrobci plastových oken nepřišli o svoji 
náročnější klientelu, uvedli na trh ino-
vativní řešení: okna vyrobená z profilů, 
které jsou v celém svém průřezu plně 
probarvené ve stejném odstínu jako na 
povrchu. Kromě toho, že vyřešili problém 
s prosvítajícím bílým podkladem, odpa-
dá také nutnost dodatečného obalování 

barevnou fólií, což jejich výrobu zlevňuje. 
Zatím se však tyto produkty, jako každá 
novinka, pohybují ve vyšších cenových 
relacích a bude chvíli trvat, než konku-
rence srazí ceny profilů na odpovídající 
úroveň. Nicméně tímto vylepšením se 
producenti plastových oken opět o krok 
přiblížili (alespoň po estetické stránce) 
k vyšší kategorii výrobků, do které se řadí 
např. dřevo-hliníková okna.

Jde to i bez okapnic

Na téma hliníkových dešťových lišt (tzv. 
rámových okapnic) bylo popsáno již 
mnoho stránek a vysloveno množství 

Moderní antracitový vzhled proniká i do 
kategorie plastových oken

Hendikepem bílých obalovaných profi-
lů je prosvítající bílá barva při otevření 
okna nebo při porušení fólie

Profily z barevného PVC jsou probarve-
né v celém svém průřezu, takže odpadá 
proces jejich obalování
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odborných názorů. Tyto názory výraz-
ně ovlivnily vývoj v konstrukci okapnic, 
jejichž provedení se postupně měnilo 
od celohliníkových profilů přes tzv. ter-
mookapnice s plastovou naléhávkou až 
po rámové okapnice „předsazené“ před 
dřevěnou naléhávku (toto řešení u nás 
v současné době používá např. VEKRA). 
Cílem tohoto vývoje bylo posunout rosný 
bod ve spodní části rámu co nejvíce na 
vnější stranu okna. Někteří výrobci otvo-
rových výplní dokonce tvrdí, že ideální 
je rámovou okapnici z konstrukce okna 
zcela vypustit. A to nejen z výše uvedené-
ho důvodu eliminace tepelného mostu, 
ale také kvůli problémům, které mohou 
časem vznikat v oblasti koncovek (zaté-
kání do konstrukčního spoje apod.). Tuto 
teorii u nás v praxi uplatňuje např. spo-
lečnost Slavona, která místo klasických 
rámových okapnic používá pouze křídlo-
vé okapnice, jejichž jediným úkolem je 
chránit horní část spodního profilu rámu 
a křídla proti povětrnostním vlivům a slu-
nečnímu UV záření. Funkci rámové okap-

nice přebírá plnodřevěný profil spodního 
dílu rámu se zvětšenou dekompresní 
dutinou, zachycující případnou vodu. 
Ta je z dekompresní dutiny odváděna 
válcovými frézovanými otvory podobně, 
jako tomu bývalo u dřívějších okenních 
konstrukcí (zdvojených apod.). A právě 
kvůli této skutečnosti je toto řešení něk-
terými odborníky odmítáno a označová-
no jako „krok zpět“. A to bez ohledu na 
skutečnost, že Slavona není jediná firma, 
která se vrátila k původnímu osvědčené-
mu systému. Na veletrhu FENSTERBAU 
FRONTALE v Norimberku jsme zaregis-
trovali několik konstrukcí s podobným 
řešením spodního dílu okenního rámu. 
A nejednalo se přitom o historická, ale 
o moderní „designová“ okna.

Funkce vs. design

Elektronické resp. dálkové ovládání 
oken je využíváno nejen v rámci automa-
tizovaných systémů v tzv. inteligentních 
domech, ale také v běžných budovách 

při osazení otvorových výplní do míst 
se špatným přístupem (vysoké polohy 
apod.). I v takových situacích ale může 
designová stránka hrát při rozhodování 
investora významnou roli. Standardní 
ovládací systémy (s řetězovým nebo 
pákovým mechanismem) se obvykle při-
pevňují na interiérovou stranu okenního 
rámu, což může výrazně narušit estetický 
vzhled okna. Tento problém řeší nové 
lineární pohony v subtilním provedení, 
které umožňuje jejich zabudování do 
konstrukce okenního rámu, takže ne-
jsou vidět. Takové řešení nabízí např. 
německá společnost Essmann, která 
představila nový koncept integrovaných 
lineárních motorů, disponujících i novými 
funkcemi. Ty mohou být konfigurovány 
individuálně v závislosti na požadavcích, 
která na okna máme. Umožňují např. za-
vírání oken dvěma rychlostmi: pomalu 
a tiše (<5 mm/s) při běžném větrání ane-
bo rychle při náhlém dešti či prudkém 
větru. Nastavit lze variabilně i zdvih, tedy 
velikost mezery při otevření okna.

Nový lineární pohon integrovaný v okenním rámu

Dřevěné okno SLIMLINE bez rámové okapnice
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Samozrejme aj v spoločnosti 
Ostermann 
Edelkanten z inovačnej manufaktúry

„Edelkanten“ je nemecké slovo pre zvlášť pekné a vysoko kvalitné hrany. V Nemecku vyrobená 
kolekcia hrán „Edelkanten“ je s radosťou používaná dizajnérmi, architektmi, zariaďovateľmi interiérov 
a staviteľmi obchodov. Spoločnosť Ostermann má vo svojom rozsiahlom sortimente samozrejme 
atraktívne hrany.

Esteticky pôsobivé Edelkanten z vyso-
ko kvalitných materiálov sa hodia vyni-
kajúco na realizáciu zvláštnych kusov 
nábytku a nápaditých dizajnérskych 
riešení. Preto sú početnými dizajnérmi 
a interiérovými architektmi vo verejných 
súťažiach s radosťou používané ako ak-
centové hrany. 

Pravé drevo alebo hliník? 
Alebo najradšej obidvoje? 

Atraktívne hrany z pravého dreva ako 
dyhová hrana v pílenom vzhľade, hra-
na z čelného dreva alebo dyhová hrana 
vo vzhľade Wave prepožičiava vysoko 
kvalitným nábytkom v súkromnom ale-

bo komerčnom rámci zvláštne „niečo“. 
Tieto hrany sú k dispozícii v trendových 
drevách, ako európsky a americký dub, 
dymový dub alebo tiež európsky javor 
Hrany vzbudzujúce pozornosť z masív-
neho hliníka ako hliníková hrana ma-
sívna kefovaná alebo hliníková hrana 
masívna zrkadlová vytvárajú chladný 

Prirodzenosť je jasne v trende: Pre všetkých, ktorí majú radi autentickosť a prirodze-
né prostredie, sú hrany z pravého dreva jediným skutočným riešením. Na obrázku 
dyhová hrana európsky dub v pílenom vzhľade.

10
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akcent a hodia sa perfektne k takmer všetkým univerzálnym 
alebo dekoračným platniam. Zvlášť atraktívnou je tiež kom-
binácia z teplého dreva a chladného hliníka v sendvičovej 
hrane Wenge/hliník brúsený. 

Náš tip: 
Všetky Edelkanten v širokom sortimente spoločnosti 
Ostermann stolári nájdu, keď na úvodnej stránke nové-
ho online obchodu spoločnosti Ostermann zadajú pojem 
„Edelkanten“.

Pre zákazníkov vedie cesta do e-shopu Ostermann cez 
www.ostermann.eu.

Servis Ostermann

 Hrany v ľubovoľnej dĺžke od 1 metra
 Hrany v ľubovoľnej šírke až do 100 mm
 Hrany v najrôznejších hrúbkach
 ABS, melamínové, akrylové, hliníkové a dyhové hrany
 Hrany pre Airtec olepovanie odosielame do 4 pracovných 
dní

 Hrany pre laserové olepovanie odosielame do 4 pracov-
ných dní

 Hrany pre Infratec olepovanie odosielame do 4 pracovných 
dní

 Hrany na želanie tiež s vrstvou tavného lepidla
 Najväčší porovnávací katalóg v Euró pe s viac ako 120 000 
kombináciami dosiek a hrán

 Najväčší sortiment hrán v Európe
 Objednaný tovar odosielame ešte ten istý deň
 2% zľava na každú objednávku z e-shopu

Ostermann

Rudolf Ostermann GmbH je expandujúci veľkoobchod s dlho-
ročnými skúsenosťami a individuálnym prístupom k zákazní-
kovi ponúkajúci sortiment tovaru pre stolárov. Ostermann, 
ktorý má viac ako 350 zamestnancov a každý deň vybavuje 
bezmála 3 000 objednávok, je popredným európskym zá-
sielkovým obchodom s ponukou kovania a hrán.

Kontakt:

Rudolf Ostermann GmbH
Schlavenhorst 85, D-46395 Bocholt
e-mail: sales.cz@ostermann.eu

sales.sk@ostermann.eu
www.ostermann.eu

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

Hrany pro laserové olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

Objednané skladové zboží odesíláme bez 
přepravních poplatků ještě tentýž den

ABS, melaminové, 
akrylové, hliníkové 

a dýhové hrany

Hrany pro Airtec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

Hrany v 
nejrůznějších 

tloušťkách

Hrany v libovolné šířce 
až do 100 mm

Největší sortiment 
hran v Evropě

1 m
Hrany v libovolné 
délce od 1 metru

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

Hrany na přání také s vrstvou 
tavného lepidla

Největší srovnávací katalog 
v Evropě s více než 120.000  

kombinacemi desek a hran

Hrany pro Infratec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

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

n a  v š e c h n y  h r a n y

Ostermann: to se hodí!

Ostm_Anz_Kantenvielf_103x297_DrevMgz_CZ_0416.indd   1 14.04.16   08:55
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Servis pre spracovateľov
Plánovanie, výber, objednávanie a propagácia
Blum chce podporovať svojich partnerov a zákazníkov tým najlepším  
možným spôsobom. Praktické on-line aplikácie a sofistikovaný softvér  
prispieva k presnému plánovaniu, ľahkému a efektívnemu objednávaniu.
Pomôcky pre spracovanie a ďalšie aplikácie Vám  
predvedieme na výstave LIGNUMEXPO  
od 27.–30.9.2016.

www.blum.sk
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technológie – inzercia

Lepšia píla pre lepšiu budúcnosť lesa

Koncom sedemdesiatych rokov napadla dvom americkým vynálezcom jednoduchá myšlienka – prečo 
radšej nepriviesť pílu k stromom ako naopak? Zaujala ich možnosť ušetriť na prepravných nákladoch. 
Vo svojej garáži pracovali na niekoľkých prototypoch a po štyroch rokoch otestovali skutočnú mobilnú 
pásovú pílu. V roku 1982 založili firmu Wood-Mizer (šetrič dreva) s mottom – Z lesa do konečnej 
podoby (From Forest to Final Form).

Mobilita ako inovácia

Dopravou píly ku guľatine sa znižujú do-
pady výroby reziva na životné prostre-
die. Na dopravu je treba menej náklad-
ných vozidiel, znižuje sa spotreba paliva 
aj produkcia emisií oxidu uhličitého. 
V osemdesiatych rokoch predstavovala 
mobilná pásová píla od Wood-Mizer úpl-
ne nový produkt a ako výsledok sa zrazu 
sformovalo nové odvetvie, ktoré vytvorilo 
medzeru na trhu – piliarov, ktorí mohli 
efektívne a s nízkymi nákladmi cestovať 
od zákazníka k zákazníkovi a spracová-
vať na mieste ľubovoľné množstvo guľa-
tiny na rezivo. V starých časoch nemalo 
cenu dopravovať menšie množstvo gu-
ľatiny k miestnej píle, a tak jednoducho 
skončilo ako palivové drevo. S mobilnou 
pílou tieto kmene mohli byť spracované 
do hodnotného reziva v rovnakej alebo 
aj lepšej kvalite, ako kedysi.

Ekologické benefity pílových 
pásov s tenkým rezom

Úspech dostupnej mobilnej pásovej píly 
zabezpečil jeden dôležitý faktor – pou-
žili pílový pás s tenkou reznou škárou. 
V drevospracujúcom priemysle tradič-
ne prevažoval názor ‘čím väčšie, tým 
lepšie‘, lebo s hrubším pílovým pásom 
možno píliť rýchlejšie. Avšak pílový pás 
hrubý 1,5 mm s reznou škárou 2 mm 
odstráni pri každom reze ako odpad 
v podobe pilín len veľmi malé množ-
stvo dreva (v porovnaní s cirkulárnymi 
kotúčmi hrubými 6 mm). A tak s pílovými 
pásmi Wood-Mizer boli piliari schopní 
získať z každého kmeňa viac dosiek 
a menej pilín (odpadu). V závislosti od 
veľkosti kmeňa môže celkový výnos re-
ziva dosiahnuť 70 % – 80 %.

Mobilnú pásovú pílu Wood-Mizer ťahá automobil a môže sa prevádzkovať kdekoľvek,  
dokonca aj priamo v lese

Vďaka unikátnej konštrukcii umožňuje pásová píla Wood-Mizer hladko píliť, aj keď 
sa inštaluje na nerovnom povrchu v lese

http://www.wood-mizer.sk
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Srbský výrobca paliet Zoran Jakovlevič 
zistil, že po prechode k pásovým pílam 
Wood-Mizer získal z každého kubické-
ho metra guľatiny 5 paliet navyše.
Technológia tenkej reznej škáry šetrí su-
roviny, a tak výroba rovnakého množstva 
hotových výrobkov vyžaduje menej stro-
mov. Z rovnakého množstva stromov sa 
vyrobí viac hotových produktov.

Zníženie spotreby energie

Pásové píly Wood-Mizer neposkytujú 
výhody len v jednej-dvoch oblastiach. 
Prinášajú komplexnú úsporu nákladov 
z rôznych pohľadov. Pozitívne ovplyv-
ňujú celý rad rôznych prevádzkových 
nákladov, ako je napríklad spotreba 
energie, často prehliadaná oblasť pri 
investovaní do nového strojového za-
riadenia.
Užšie pílové pásy Wood-Mizer vyžadujú 
na efektívne pílenie podstatne menej 
príkonu ako iné piliarske metódy, čo 
znižuje náklady na energiu. Samotné pí-
lové pásy tým, že sú menšie, sú lacnej-
šie, ľahšie sa vymieňajú a ostria. Ostriť 
pílové pásy Wood-Mizer sa dá s mini-
málnym zaškolením, kým veľké pílové 
pásy vyžadujú špecialistu na brúsenie.

Mobilná pásová píla – nové 
odvetvie a životný štýl

S rastom trhu pílenia tenkým pílovým pá-
som sa za 30 uplynulých rokov predalo 
vyše 60.000 pásových píl Wood-Mizer 
vo vyše 100 krajinách sveta. 
Mnohí, ktorí mali predtým obmedzené 
možnosti diverzifikovať svoje podnika-
nie, rozbehli po kúpe pásovej píly novú 
piliarsku kariéru. Farmári, majitelia 
nehnuteľností, zmluvní piliari, lesníci, 
nábytkárske dielne, prírodné parky i za-
vedené drevárske podniky – je bezpo-
čet príkladov ľudí z týchto oblastí, ktorí 
sa rozhodli pre pásové píly Wood-Mizer 
a úspešne ich integrovali do svojich 
existujúcich podnikov. 
Iní zistili, že im pásová píla umožňuje 
začať nové podnikanie, žiť nezávislejšie 
a mať užší kontakt s prácou vonku – to 
všetko sú ‘nehmotné aktíva’ vlastníctva 
pásovej píly.
Český vodič autobusu Pavel Kadlec 
hovorí, že jeho život sa zmenil k lep-
šiemu, keď sa rozhodol kúpiť vlastnú 
pásovú pílu a ponúkať zmluvné pílenie 
vo svojom okolí. Páči sa mu pracovať 
sám na seba, vedieť, že jeho práca na-
pĺňa potreby a je hrdý na vysokú kvalitu 
svojich výrobkov. „Teraz som sám sebe 
šéfom,” hovorí.

Farmár Aigar Tuusis z Estónska vraví – 
„Vidíte svoj život inak, keď vlastníte svoju 
pásovú pílu.”
A zdá sa, že píly podporujú aj lepšie 
sociálne interakcie vo vidieckych oblas-
tiach. Anna de Guidi z Talianska, ktorá 
vedie spoločnosť na výrobu paliet, ho-
vorí: „Pásová píla je najlepší nástroj ako 
získať veľa priateľov. Každý deň stretá-
vame nových miestnych zákazníkov, 
ktorí sa nimi stanú.”

Miesto pásových píl 
v cyklickom hospodárstve

Pásové píly Wood-Mizer vo všeobec-
nosti fungujú ako základ pre malé 
a stredné podniky, ktoré spracovávajú 
miestnu surovinu pre lokálnych zákazní-
kov, pričom poskytujú pracovné miesta 
v daných regiónoch. Je to dokonalý prí-
klad udržateľného rozvoja na miestnej 
úrovni s pozitívnym vplyvom na širšiu 
regionálnu i celoštátnu ekonomiku. 
Tento druh podnikania je presne to, čo 
mnohí analytici predpovedali pre nad-
chádzajúce roky – v dôsledku dlhodo-
bej recesie budú rásť menšie podniky, 
lebo dokážu pružne a efektívne reago-
vať na potreby trhu a rýchlejšie zavádzať 
nové technológie.  
Odborníci to často definujú ako ‘cyklic-
kú ekonomiku’, v ktorej sa šetria suro-
viny a odpad sa blíži k nule. Európsky 
parlament i ostatné európske inštitúcie, 
ktoré chcú chrániť životné prostredie 
ako aj stimulovať inovácie v podnikoch, 

presadzujú, aby podniky tento model 
prijali. 
Úspech malých podnikov s pásovými 
pílami Wood-Mizer potvrdzuje, že zave-
denie teórie do praxe je možné a práve 
sa uskutočňuje.

Kontakty:

Wood-Mizer Danubia, s.r.o.
Hadovce 5
945 01 Komárno
tel.: +421 35 7740 316
fax: +421 35 7740 326
e-mail: woodmizer@woodmizer.sk 
www.woodmizer.sk

Wood-Mizer CZ s.r.o.
Luby 91
339 01 Klatovy
tel.: +420 376 312 220
fax: +420 376 319 011
e-mail: woodmizer@woodmizer.cz
www.woodmizer.cz

Wood-Mizer Moravia
Sovadinova 6
690 02 Břeclav
tel./fax: +420 519 322 443
e-mail: info@wood-mizer.net
www.wood-mizer.net

Vľavo je zobrazený kmeň popílený pílovým pásom, vpravo kmeň popílený pílovým 
kotúčom. Pílové pásy môžu zvýšiť výťažnosť hotových produktov z guľatiny až na 
80 %, t.j. v priemere sa z každého kmeňa získa jedna doska navyše

http://www.wood-mizer.sk
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K čemu je obchodníkovi 
minitovárna na nábytek?

Není zcela obvyklé, aby si ryze obchodní firma, prodávající kancelářský nábytek, začala tento sor-
timent sama vyrábět. Existují ale výjimky. Jednou z nich je ostravská společnost B2B Partner s.r.o. 
Zeptali jsme se jejího jednatele Pavla Krále, co je k tomuto kroku vedlo.

Obchodně-realizační společnost B2B 
Partner, která vznikla v roce 2007 a za-
městnává kolem 60 lidí, nabízí komplexní 
sortiment pro zařízení provozů a kance-
láří. Vybavení pro firmy nabízí kromě ČR 
také na Slovensku a v Polsku. Její sor-
timent tvoří více než 15 000 produktů, 
přičemž většina sortimentu je připravena 
skladem ihned k dodání. Disponuje vlast-
ními moderními skladovacími prostory 
s plochou 15 000 m2.
„Každého zákazníka, kterých dnes 
máme asi 85 000, jsme schopni vyba-
vit zařízením skladu, základním vybave-
ním dílen, kompletním vybavením šaten 
a kanceláří od nábytku přes kance-
lářskou techniku až po spotřební mate-
riál. Ve svém oboru jsme se během ně-
kolika let stali jedničkou na českém trhu 
s tím, že prodej nábytku tvoří významnou 
část našeho obratu. Zákazník je pořád 
náročnější a podíl klientů, kteří požadují Výrobní technologie HOLZ-HER včetně manipulační techniky Barbaric dodala spo-

lečnost Pilart

Velkoplošná pila CUT 6120 Performance 3900x3900 mm s 18místným chaotickým skladovým systém Barbaric CSF s jednou 
navážecí pozicí

http://www.pilart.cz
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nábytek na míru, už tvoří 30–40 %. Při 
tak velkých objemech, které děláme, 
musíme nábytek brát od velkovýrobců. 
Ale žádný velkovýrobce nám neudělá 
atypický nábytek na míru. Menší firmy, 
které se naopak individuální výrobou 
zabývají, nám zase nejsou schopny vy-
rábět atypický kusový nábytek v požado-
vaných objemech a termínech. Všude, 
kde jsme to zkoušeli, jsme narazili na 
problém – technickou přípravu výroby, 
která celý výrobní proces výrazně zdr-
žuje. Jelikož jsme dospěli k závěru, že 
takového partnera, který by byl schopen 
dodávat nám nábytek v požadovaných 
objemech a termínech, asi nenajdeme, 
rozhodli jsme se, že si ho budeme vyrá-
bět sami,“ vysvětluje důvody pro pořízení 
vlastní minitovárny Pavel Král.

Vyrábět lze i bez TPV

Základním požadavkem na výrobní 
technologie byla produkce individuál-
ního kancelářského nábytku z lamino-
vaných desek v měsíčním objemu cca 
1 mil. Kč při jednosměnném provozu. 
Minitovárnu, která byla spuštěna do 
provozu v září 2015, tvoří:

 Velkoplošná pila CUT 6120 Perfor-
mance 3900x3900 mm

 18místný chaotický skladový systém 
Barbaric CSF s jednou navážecí po-
zicí

 Olepovačka hran HOLZ-HER Auriga 
1308 XL se zpětným dopravníkem 
TSRET04 od firmy Barbaric

 Čtyřosé CNC obráběcí centrum 
HOLZ-HER Pro Master 7018

 Odsávání GREMI KLIMA s inteligent-
ními klapkami SMARTeye

Kompletní provoz minitovárny zabez-
pečují jen 4 pracovníci, přičemž zcela 
odpadl mezičlánek technické přípravy 
výroby. Celý výrobní proces od přijetí 
zakázky přes plánování výroby až po 
ovládání strojů je řízen prostřednictvím 
CAD/CAM softwarových nástrojů.
„Naším cílem bylo propojit zákazníka 
přímo s výrobou a odstranit tak všechny 
mezičlánky související s kalkulací a tech-
nickou přípravou výroby, které zbytečně 
prodlužují dodací termíny. To se nám 
podařilo. Jsme jedni z prvních výrobců 
v Evropě, kteří používají systém online 
spojení mezi zákazníkovým přáním a vý-
robní technologií. Zákazník si z nabídky 

Stávající olepovačka hran se bude měnit za nový stroj vyšší řady HOLZ-HER Sprint 
1329 s vyšší rychlostí posuvu, dvoumotorovým multifunkčním rožkovacím agregá-
tem, sytémem SYNCHRO pro automatické podávání hrany při regulaci rychlosti pásu, 
automatickým adaptivním přítlakem, kontrolou množství lepidla, bezpečnostním 
krytem pro vstupní zόnu, automatickým mazáním transportního řetězu aj.

Čtyřosé CNC obráběcí centrum HOLZ-
HER Pro Master 7018

http://www.pilart.cz
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na portálu www.nabyteknamiru.cz 
vybere požadované nábytkové moduly, 
které si rozměrově a barevně upraví dle 
vlastí potřeby, a takto nakonfigurovaný 
nábytek v následujícím kroku přímo zadá 
do výroby. Obvykle do pěti, nejdéle však 
do sedmi pracovních dnů mu nábytek 
dodáme,“ prozrazuje tajemství krátkých 
dodacích termínů Pavel Král. 

Proč Pilart?

Výrobní technologie dodala na základě 
výběrového řízení společnost Pilart. Ta 
se podle slov Pavla Krále umístila na 
prvním místě proto, že získala nejvíce 
bodů v rámci hodnoticích kritérií:
1. Spolehlivost
2. Schopnost rychle řešit jakýkoliv 

problém
3. Země původu nabízených technolo-

gií
4. Cena

„Pilart dosáhl nejvyššího součtu bodů ve 
všech sledovaných kategoriích. Podle 
mě má nejlepší marketing na webu, ob-
chodní zástupce pro náš region velmi 
rychle zareagoval na naši poptávku, od 
prvního kontaktu velmi dobře komuni-

koval, byl schopen k nám kdykoliv přijet 
atd. Svým komplexním servisem a ze-
jména přístupem ke klientovi nás v pod-
statě přesvědčili. V této oblasti máme 
všichni rezervy a je tam stále co zlepšo-
vat. Problémem mnohých firem, které 
jsou dnes na vyšší úrovni, je to, že je nic 
netlačí k tomu, aby svůj servis a přístup 
k zákazníkovi ještě více zlepšovaly. Cítí 
se velmi komfortně na úrovni, které do-
sáhly v minulosti,“ popisuje důvody své-
ho rozhodnutí Pavel Král.

Firma B2B Partner má podle slov svého 
jednatele na poli individuální výroby kan-
celářského nábytku jasné cíle a smělé 
plány: „Snažíme se zvyšovat produkti-
vitu a snižovat počet lidí, které by měly 
nahradit různé automatické nebo robo-
tické manipulátory apod. Mým cílem je 
postupně těmito technologiemi lidský 
faktor z výroby zcela vyloučit. Naše mi-
nitovárna v současné podobě dosahuje 
v jednosměnném provozu měsíčního 
obratu zhruba 1 mil. Kč. My bychom 
ale na základě rostoucí poptávky potře-
bovali, aby dosahovala 1,3–1,4 mil. Kč. 
V nejbližší době proto chystáme výměnu 
stávající olepovačky za novou výkonněj-
ší. V budoucnu možná dojde i k rozšíření 

strojového parku o další CNC centrum,“ 
uzavírá náš rozhovor Pavel Král, aby se 
mohl věnovat obchodnímu jednání se 
svými zákazníky, kteří nás mezitím vy-
střídali v zasedací místnosti.

Výhradní zástupce značky 
HOLZ-HER pro Českou repub-
liku:

PILART s.r.o.
Ericha Roučky 2499/11
678 01 Blansko
tel.: +420 516 410 514
e-mail: pilart@pilart.cz
www.pilart.cz

Firma twd SK s.r.o. 
na veľtrhu LIGNUMEXPO 2016 v Nitre

V dňoch 27. – 30. septembra sa bude na výstavisku Agrokomplex v Nitre konať ďalší ročník veľtr-
hu LIGNUMEXPO. Ako už tradične aj tento rok by sme vás radi pozvali na prezentáciu našej firmy 
twd SK, s.r.o. v pavilóne F stánok číslo 8. V našom stánku si budete môcť vyskúšať množstvo 
noviniek a uvidíte najnovšie trendy našich dodávateľov. Predvedieme vám napríklad rýchle vŕtanie 
dielcov, presnú montáž kovania, opracovávanie kompaktných dosiek alebo rýchly korpusový spoj. 
Okrem množstva zaujímavých a praktických riešení pre vašu dielňu, budú všetci návštevníci nášho 
stánku zaradení do žrebovania o hodnotné ceny od firiem Blum a Festool.

 Blum: SPRACOVANIE DIELCOV 
A ON-LINE APLIKÁCIE

 Ukážky presnej a rýchlej montáže ko-
vania pomocou šablón. Vŕtanie diel-
cov so strojom PRO-CENTER. Pred-
stavenie online aplikácií firmy Blum 
a konfigurátora kovania, ktoré urýchlia 
prácu a zjednodušia objednávanie ko-
vania.

 Pfleiderer: DTD XTREME MATT
 Predstavenie nového povrchu výrob-

cu Pfleiderer s jedným z najlepších 
matov na trhu.

 Fundermax: KOMPAKT PRACOVNÁ 
DOSKA

 Ukážky spracovania a opracovania 
kompaktných pracovných dosiek. 
Uvidíte, že opracovať túto novinku žia-
danú zákazníkmi nie je vôbec zložité.

 Festool: DOMINO 
 Praktická prezentácia Domino, pev-

ného a rozoberateľného spoja. Na 

mieste bude možné vyskúšať aj ďalšie 
stroje z výrobného programu Festool. 

 Siegenia: KOMFORT UNIT
 Prezentácia jednoduchého a rýchle-

ho riešenia výroby HS portálu. Vyrobiť 
HS portál s naším Komfort Unit rieše-
ním nie je vôbec zložité.

Počas návštevy nášho stánku môžete ochut-
nať pivo Urpiner, víťaza mnohých súťaží.
twd team a obchodní partneri sa te-
šia na stretnutie s vami

http://www.pilart.cz
http://www.twd.sk
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Na výstavnej ploche s rozlohou 150 m2 sa návštevníci môžu 
tešiť na celoslovenskú premiéru novej výrobnej série ole-
povačiek Master z výrobnej haly spoločnosti Fravol. Model 
Master je dimenzovaný a konštruovaný pre splnenie všet-
kých požiadaviek menších atypických výrob pri minimálnej 
požiadavke na pracovný priestor. Olepovačka Master je plne 
vybavená jednotkami vrátane predfrézovacej jednotky, rož-
kovača či profilových a plochých škrabiek. 
Technológiu olepovania hrán bude dopĺňať aj model Fast 
s vyššími technickými parametrami pre zákazníkov s väčšími 
kapacitnými potrebami. 
Výrobný uzol porezu veľkoplošného materiálu bude demon-
štrovaný novým pohľadom prostredníctvom formátovacej 
píly s výhodami nárezového centra Concept 350. Vďaka 
integrovaným prvkom nárezového centra ušetríte jedného 
zamestnanca, zvýšite kvalitu a presnosť porezu za súčas-
ného zvýšenia porezových kapacít a pritom s ešte nižšou 
požiadavkou na pracovný priestor v porovnaní s klasickými 
formátovacími pílami. 
V neposlednom rade si zákazníci zaujímajúci sa o technológiu 
pre kompletizáciu nábytku budú môcť pozrieť modely vŕtacích 
centier Point 2 a Point K2 od spoločnosti Vitap, ktoré vám 
predvedú výhody horizontálneho prevedenia týchto strojov 
v praxi a to nielen počas vŕtania v 5 smeroch, ale hlavne 
počas operácií frézovania tvarovaných dielcov a vnútorných 
otvorov v jednom kuse počas jedného prechodu dielca. 
Okrem toho sú pre návštevníkov pripravené pútavé prezen-
tácie jednotlivých softvérových riešení, nástrojov a mnoho 
ďalšieho pre komplexnú informovanosť zákazníkov. 
Tešíme sa na vašu návštevu.

Spoločnosť BRAS 
na veľtrhu 
LIGNUMEXPO

Pri príležitosti 20. medzinárodného veľtrhu 
strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre 
drevospracujúci priemysel LIGNUMEXPO vás 
obchodná spoločnosť BRAS srdečne pozýva 
na prezentáciu profesionálnych strojov a ná-
strojov pre potreby prevádzok v oblasti výroby 
nábytku v pavilóne F. 

Kontakt:

BRAS, s.r.o.
Andreja Hlinku 1283/19, 013 01 Teplička nad Váhom
tel.: +421 41 381 6049, e-mail: bras@bras.sk
www.bras.sk

http://www.bras.sk
http://www.bras.sk
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2020

Vysoká produktivita, nízke prevádzkové náklady, rýchla návratnosť 
investície, vysoká kvalita opracovania, technická dokonalosť bez 
kompromisov a prepracovaný dizajn sú hlavné charakteristiky 
jednostrannej olepovačky hrán SOLUTION XD od firmy STEFANI. 

Vďaka tejto technológii je možné vyrábať dizajnový nábytok najvyššej kvality s maximálnou flexi-
bilitou. Vďaka softwaru a jeho aplikáciám je veľmi rýchly a elegantný prechod od návrhu nábytku 
cez programovanie až po optimalizáciu výroby. Jednostranná olepovačka hrán SOLUTION XD od 
firmy STEFANI v sebe zahŕňa najaktuálnejšie know-how z oblasti priemyselného olepovania hrán.

Nekompromisné riešenie pri olepovaní hrán 

– SOLUTION XD

Jednou z najprogresívnejších noviniek 
predstavených firmou STEFANI – SCM 
GROUP – je nová flexibilná nádržka 
lepidla SGP na EVA alebo PUR lepidlo, 
ktorá umožňuje: 

 rovnomernú kvalitu lepidla počas 
prevádzky: nádržka lepidla vždy pra-
cuje s novým lepidlom dopĺňaným au-
tomatickým predtaviacim zariadením

 rýchle riešenie problémov: SCM 
GROUP PATENT na rýchle zastave-
nie úniku lepidla pri zastavení podá-
vacej reťaze stroja pomocou špeciál-
neho patentovaného tesnenia pri za-
stavenom nanášacom valci a zníženia 
množstva cirkulujúceho lepidla

 ideálnu lepiacu škáru: perfektné 
automatické dávkovanie lepidla vďa-
ka špeciálnemu nanášaciemu valče-
ku s optimalizovaným ryhovaním 

 vysokú čistotu nádržky lepidla: nový 
plazmou potiahnutý teflónový proti-
priľnavý povrch nanášacieho valčeka

 jednoduchosť výmeny typu lepidla: 

rýchla a jednoduchá zmena typu le-
pidla EVA/PUR

 optimálnu ergonómiu: špeciálna 
konštrukcia nádržky lepidla SGP zjed-
nodušuje jej čistenie a výrazne elimi-
nuje náklady spojené s jej údržbou

 finančnú úsporu: iba jedna nádrž-
ka pre spracovanie rôznych dru-
hov lepidiel EVA/PUR

Nová generácia olepovačiek SOLUTION 
XD od firmy STEFANI vďaka novej ge-
nerácii „Heavy Duty“ kapovacích jedno-
tiek, naklopiteľnej orezávacej jednotke 
a tvarovej cidline, tuhšej nosnej konštruk-
cii s ľahšími dynamickými časťami v po-
rovnaní s predošlými verziami o 55 % 
a tiež extra presnému spojeniu medzi 
nástrojom a motorom „Zero-Lock“ pra-
cuje s vysokou presnosťou a bez aké-
hokoľvek mechanického poškodenia 
aj pri extrémne delikátnych dielcoch. 
Olepovačka SOLUTION XD s novými 
2-motorovými a 4-motorovými zaobľo-
vacími agregátmi Round 2 

a Round 4 

umožňuje prakticky s nulovým prestavo-
vacím časom opracovať až 3 rôzne rádiu-
sy s rýchlosťou až 30 m/min akékoľvek 
typy hrán, dokonca aj náglejky!
Olepovačka SOLUTION XD ponúka 
najširšiu škálu konečného opracovania 
hrán a rohov s rôznymi typmi rádiusov. 
Je to adaptívny stroj a je možné ho na-
konfigurovať k plnej spokojnosti a po-
trebám zákazníka na používanie EVA 
lepidiel, PUR lepidiel ako aj bezšká-
rového olepovania horúcim vzduchom 
AirFussion.
Nové E-TOUCH ovládacie rozhranie 

olepovačky SOLUTION XD umožňujúce 
operátorovi rýchlo nastaviť stroj a flexi-
bilne sa prispôsobovať aj tej najzložitej-
šej kombinácii zákaziek pri ľubovoľnej 
veľkosti série či už priamo pomocou 
programov z počítača alebo automaticky 
pomocou čiarových kódov.

Jednostranná olepovačka hrán SOLUTION XD 
od firmy STEFANI

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

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

My a Egger

U nás skladem:

Povrch na 
nosiči MDF

  více informací naleznete na 
 www.drevoobchod.cz

sTandaRdnÍ FORmáTY 
2.800 x 2.070 mm x 18 mm

PErFEcTSENSE  
REVoLUčnÍ LEsKLÉ 
A MATnÉ  poVRchy

MAT„PM“ 
& GLoSS„PG“

dekORY :

http://www.italcomma.sk
http://www.drevoobchod.cz
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Nové efekty povrchových úprav 
společnosti ADLER

Efektní zařízení obytných místností není v dnešní době již jen otáz-
kou barvy stěn nebo potahu sedací soupravy. Ale také dřevěné 
povrchy, nábytek a obložení mohou bodovat – díky moderním 
nátěrům ADLER.

Betonový efekt, mramorový efekt, efekt 
rzi, efekt kůže a další odrážejí aktuální 
trendy v oblasti výroby nábytku: nyní lze 
např. z běžného smrkového dřeva vyča-
rovat vzácné staré dřevo – v několika 
málo krocích a tak autentické, že by se 
nespletli ani červotoči. 
Stejné je to s metalickými efekty. Od zla-
tého k již zmíněnému efektu rzi: dřevo 
se promění ve vzácný kov! 
Vedle přesvědčivého vzhledu hraje svou 
roli především pocit z doteku takto vy-
tvořených nábytkových třídimenzionál-
ních ploch: drsný, seschlý, vykartáčo-
vaný, ...

Betonový efekt 
KROK ZA KROKEM

Beton, jako materiál, postupně proniká 
do designu obytných částí domů. Ať 
už při použití na interiérové stěny, stoly 
nebo příslušenství: beton působí prostě, 
elegantně a ušlechtile. Na charakteris-
tický vzhled této suroviny se stále více 
zaměřují také tesaři, truhláři nebo výrobci 
nábytku. A nemusí kvůli tomu nosit žádné 
pytle s betonem a házet ho do „mícha-
ček“. Vše, co proto potřebujete, je běž-
ná výbava pro lakování, špachtli a vhodný 
produkt od společnosti ADLER. Tento 
rakouský výrobce laků totiž vyvinul lak 
s efektem betonu, který umožní, aby dře-
vo vypadalo jako beton. Naprosto rychle, 
snadno a nápaditě.

KROK 1 – PŘÍPRAVA
Obzvlášť důležitá je pro betonový efekt 
samotná příprava produktu: Pečlivě pro-
míchejte lak ADLER Betoneffekt ručně 
s pomocí míchacího dřívka ADLER. 
V žádném případě nepoužívejte elek-
trický míchač nebo podobné přístroje.

KROK 2 – ROZETŘENÍ LAKU ADLER 
BETONOVÝ EFEKT
Nyní můžete zasáhnout do barvy. Pro 
tento příklad jsme vybrali lak ADLER 
betonový efekt v odstínu Daiquiri. 
Nanášejte omítkový základ pomocí 
stěrky z nerezové oceli. Klidně apli-
kujte nepravidelně křížem krážem – to 

vytvoří charakteristickou strukturu, která 
teprve působí věrohodně jako beton. 
Zda vytvoříte hrubé stopy nebo jemné 
přechody, záleží zcela na vašem vkusu. 
Stejně tak můžete míchat různé barvy 
mezi sebou způsobem mokrý na mok-
ré, abyste dosáhli obzvláště zajímavé-
ho efektu povrchu. Poté by mělo dílo 
schno ut přes noc.

KROK 3 – BROUŠENÍ
Nyní obruste povrch brusným papírem 
zrnitosti 80. Tím vyhladíte hrubý povrch 
a propůjčíte svému trendovému nábytku 
také jemnost na ohmat jako u pravého 
betonu. I zde můžete vytvářet kombi-

Autor: Mgr. Jan Bauchner
ADLER Česko s.r.o., Brno – Bosonohy
Kontakt: jan.bauchner@adlercesko.cz
Foto: archiv ADLER Česko s.r.o.

Krok 1 – Příprava produktu

Krok 2 – Rozetření laku ADLER betonový 
efekt

Krok 3 – Broušení

Krok 4 – Přelakování

http://www.adlercesko.cz
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nováním různé intenzity broušení indi-
viduální jedinečný vzhled povrchů dle 
vašich představ.

KROK 4 – PŘELAKOVÁNÍ
Nyní je čas pro transparentní ochran-
nou vrstvu: Nalakujte výsledné dílo 
světlostálým lakem na dřevo ADLER 
s obsahem co nejnižšího stupně lesku. 
Doporučujeme produkt ADLER PUR-
Antiscratch G5, tím docílíte obzvláště 
robustního dojmu povrchu – přesně 
takového, jaký se od betonu očekává.

Chcete si vyzkoušet tvorbu 
těchto efektů?

Výše popsaný Beton Efekt a dalších 
18 naleznete v brožuře ADLER Holz-
oberflächen-Effekte (ADLER efekty na 
dřevěném povrchu), která je ke staže-
ní na našich webových stránkách nebo 
na požádání vám rádi zašleme tištěnou 
brožuru efektů.

Váš team ADLER

Kontakty:

ADLER Česko s.r.o.
Pražská 675/10
CZ - 642 00 Brno – Bosonohy
tel.: +420 731 725 957
e-mail: info@adlercesko.cz
www.adlercesko.cz

ADLER Slovensko s.r.o.
Montážna 3
SK - 971 01 Prievidza
tel.: +421 903 285 465
e-mail: podatelna@adler.sk
www.adler.sk

Ukázky ADLER Betonových efektů

ADLER Aqua – Step Silent
Užijte si tiché schody – krok po kroku!
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Cyflex S je CNC vrtací, drážkovací 
a frézovací centrum určené pro flexi-
bilní opracování plošných materiálů při 
zachování vysoké přesnosti obrábění 
a produktivity. Půdorys stroje zabírá 
méně než 8 m2.
Na jediné založení dílce je mož-
né provést kompletní vrtání do 
plochy i bočních hran a dále pak 
frézování a drážkování do hlavní 
plochy. Konstrukčně je stroj řešen 
tak, že nad šikmo uloženým stolem 
se po mostovém suportu pohybu-
je pracovní hlava v osách Y a Z. 
Vlastní pohyb dílce v ose X zajišťuje 
pneumatická upínací svěrka vybavená 
automatickou optimalizací upínání. 
Pohyb je ve všech osách realizován 
pomocí THK vodítek a přesných ku-
ličkových šroubů s brushless motory. 
Přesnost dílce během obrábění je do-
sažena mj. díky vertikálním přítlakům 
v ose Z a dále bočnímu přítlaku v ose 
Y. Založení již tvarových dílců umožňuje 
NC řízené polohování zakládacího 
dorazového kolíku. Pro dosažení 
přesného „slícování“ korpusu je stroj 
vybaven laserovým odměřováním 
délky dílce, kdy se stroj při vrtání 
orientuje vždy od skutečné hrany dílce.
Vrtací hlava je osazena 12 vertikálními 
a 6 horizontálními vrtáky (2+2 v ose 

X a 1+1 v ose Y) + drážkovací 
pilkou v ose X. Frézovací elek-
trovřeteno o výkonu 
5,5 kW může být na 
přání vybaveno rychlou 
ruční výměnou nástroje.

Stroj je schopen ob-
robit dílec o max. roz-
měrech (š.d.t) 900x3050x60 
mm a minimálních rozměrech 
70x200x10 mm. Přestavování mezi 
různými tloušťkami a rozměry je zcela 
automatické a nevyžaduje žádný zá-
sah obsluhy.
Cyflex S je ovládán pomocí standard-
ního PC s českým prostředím a mož-
ností přenosu dat po síti či USB disku. 
Uživatelské rozhraní Xilog MAESTRO 
zajišťuje programování stroje bez zna-
losti psaní kódů pro jednotlivé opera-
ce. Názorné grafické ikony vedou ob-
sluhu logicky přes jednotlivé kroky po-
třebné k vytvoření pracovního progra-
mu. Software je založený na CAD/

CAM systému a dovoluje 
snadné řízení stroje i nezkušeným 
uživatelům. Dílec je zobrazen ve 3D 
v reálném čase včetně simulace obrá-
bění. Kompatibilita s hlavními oboro-
vými programy pro návrh a konstrukci 
korpusového nábytku předurčuje po-
užití stroje v zakázkové výrobě.

Výrobce: SCM Goup S.p.A.
Prodejce: PANAS, spol. s r.o.

Vrtací, drážkovací a frézovací CNC centrum CYFLEX S

Už názov CNC vŕtacie centrum Point 
K2 1200 TOP naznačuje, že ide 
o najvyšší model výrobnej rady Point 
od spoločnosti Vitap. Jeho technické 
prevedenie umožňuje opracovanie 
panelov so šírkou až 1200 mm a to 
aj ťažkých kuchynských pracovných 
dosiek. Pohyb materiálu je zabezpe-
čený pomocou patentovanej technoló-
gie dvojitého dynamického transportu 
prostredníctvom dvoch masívnych če-
ľustí vysokej pevnosti s individuálnym 
pohybom pre zabezpečenie maximál-
nej fixácie panelov počas náročných 
operácií tvarového frézovania. Hlavný 
rozdiel medzi Point K2 TOP v porov-
naní s ostatnými kompaktnými CNC 
vŕtacími centrami je patentovaný sys-
tém dvojitého dynamického transportu 
dvomi čeľusťami a 4-strannou oporou 
panela horizontálneho prevedenia po-
čas opracovania. Práve vďaka svojmu 

technickému pre-
vedeniu ponúka 
možnosť optima-
lizačného rezania 
dielcov z jedného 
panela a funkcie 
formátovania a tva-
rového frézovania 
celých vonkajších 
oblúkov, či vnútor-
ných otvorov bez 
potreby dorezáva-
nia alebo dokončovania. V štandard-
nej výbave je osadený 12 vertikálnymi 
vŕtacími vretenami, 8 horizontálnymi 
vretenami v osiach X a Y, jednotkou pí-
lového kotúča pre funkcie drážkovania 
a samozrejme výkonným 7kW frézova-
cím elektrovretenom. Jednoduché na-
stavovanie a ovládanie stroja je vyko-
návané prostredníctvom moderného 
programovacieho softvéru priehľad-

ne zobrazenom 
na 19“ LCD monitore. Z voliteľného 
príslušenstva si zákazníci môžu vybrať 
napr. 4-miestny zásobník nástrojov 
pre elektrovreteno s automatickou 
výmenou pre ešte vyššiu výkonnosť 
a výrobnú flexibilitu tohto unikátneho 
zariadenia.

Výrobca: Vitap
Predajca: BRAS, s.r.o.

CNC vŕtacie centrum Point K2 1200 TOP

ne zobrazenom 

- automatické a nevyžaduje žádný zá- CAM systému a dovoluje 

Cyflex S je CNC vrtací, drážkovací 
frézovací centrum určené pro flexi-

bilní opracování plošných materiálů při 
zachování vysoké přesnosti obrábění 
a produktivity. Půdorys stroje zabírá 

pneumatická upínací svěrka vybavená 
automatickou optimalizací upínání. 
Pohyb je ve všech osách realizován 
pomocí THK vodítek a přesných ku-

brushless motory. 

Vrtací, drážkovací a frézovací CNC centrum CYFLEX S

Cyflex S je CNC vrtací, drážkovací 
-

bilní opracování plošných materiálů při 
zachování vysoké přesnosti obrábění 
a produktivity. Půdorys stroje zabírá 

pneumatická upínací svěrka vybavená 
. 

Pohyb je ve všech osách realizován 
-

brushless motory. 

X a 1+1 v ose Y) + drážkovací 
pilkou v ose X. Frézovací elek-pilkou v ose X. Frézovací elek-pilkou v ose X. Frézovací elek
trovřeteno o výkonu 
5,5 kW může být na 
přání vybaveno rychlou 
ruční výměnou nástroje.

Stroj je schopen ob-
robit dílec o max. roz-
měrech (š.d.t) 900x3050x60 
mm a minimálních rozměrech 
70x200x10 mm. Přestavování mezi 
různými tloušťkami a rozměry je zcela 

Vrtací, drážkovací a frézovací CNC centrum CYFLEX S

http://www.panas.cz
http://www.bras.sk
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Perfektní kvalitu obrábění za všech 
okolností nabízí nová řada kulových fréz 
s výměnnými profilovými noži od firmy 
Aigner TOOLS, určená především pro 
5osé obrábění modelů a forem. Řada 
nástrojů je použitelná i u konvenční-
ho 3osého obrábění rozličných tvarů. 
Nabídka kulových fréz Aigner TOOLS 
obsahuje dvě produktové řady:

 C830 zahrnuje PM-kulové stopkové 
frézy osazené dvěma profilovými noži 
se speciální drážkou pro nejvyšší kva-
litu obrábění potřebnou například při 
frézování MDF nebo tvrdého dřeva. 
Tato unikátní inovace, která je největ-
ší předností kulových fréz od Aigner 
TOOLS, přispívá k nejlepším mož-
ným řezným vlastnostem. Rozměry 

nástrojů začínají rádiusem R20 mm 
a končí R50 mm. Výsledkem frézo-
vání kontur a tvarů stejně jako i dutin 

a kapes bude vždy perfektní povrch. 
 Produktová řada C835 je zaměřena 
na frézování hlubokých kapes a dutin, 
které jsou lehce realizovatelné díky 
velké pracovní délce. Zarovnávací 
žiletka po straně nástroje umož-
ňuje úhlové obrábění v 5 osách. 
Nástroje s jedním profilovým (rádiu-
sovým) nožem a jednou zarovnávací 
žiletkou jsou určeny pro pomalejší, 
ale zato přesnější (finální) obrábění. 
Standardně dodávané nástroje jsou 
s rádiusem R6 mm až R40 mm, ale 
na přání zákazníka lze kdykoliv vyrobit 
se speciálními rozměry.

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

Kulové frézy s výměnnými noži Aigner

Výrazně inovované CNC vrtací a obrá-
běcí centrum c-express 920 značky 
Format-4 nabízí nyní společnost Felder 
pod označením c-express 920 clas-
sic. Stroj byl vyvinut speciálně pro men-
ší dílny a jako doplněk k vytíženému 
konvenčnímu CNC obráběcímu cen-
tru. Rozšířením a vylepšením některých 
funkcí došlo k mírnému zvětšení centra 
oproti předchozímu modelu, nyní zabí-
rá půdorysnou plochu 3,4 m2.
Schémata vrtání se ukládají do paměti 
stroje a při opakování je lze u dalších 
obrobků nebo zakázek opětovně vy-
volat z paměti stroje a použít. Šířka ob-
robku může být nastavena do jakékoliv 
pozice mezi 70 a 920 mm a výška 
obrobku mezi 10 a 50 mm. Přídavné 
vertikální příchytky pro delší kusy, pří-
davné zařízení pro úzké dílce (od 70 
do 180 mm) stejně jako nastavitelný 
podtlak příchytek představují další 
„bonusy“, které zákazník může získat.
Stroj může vrtat do jedné plochy a do 
všech čtyř hran, drážkovat a frézovat. 
Dílce jsou opracovávány ve vodorovné 
pozici, posouvají se v ose X (ve směru 
své délky), zatímco pohyby v ose Y (ve 
směru šířky dílce) a v ose Z vykonávají 
pracovní jednotky s nástroji, ulože-
né na pohyblivém suportu ve spodní 
části stroje pod procházejícím dílcem. 
Horní vertikální přítlačné válečky zajiš-
ťují přesnou hloubku vrtání a frézování. 
Stroj je sériově vybaven vrtací hlavou 

s 15 vřeteny (9 ver-
tikálních, 6 hori-
zontálních). Hlavu 
lze libovolně přiz-
působit a osadit 
podle požadavků 
konkrétní apli-
kace. Součástí 
standardní výba-
vy je drážkovací 
pila, která umož-
ňuje frézování/ře-
zání zadních drážek 
a polodrážek pro osa-
zení zad nebo konstrukčních spojů. 
Centrum lze na přání vybavit výkonným 
frézovacím vřetenem s rozsahem otá-
ček do 24 000 ot./min. Frézovací vře-
teno a formátovací program ještě více 
zvyšují produktivitu, protože umožňují 
přesné formátování obrobků bez vytr-
hávání hran, a tedy optimální přípravu 
pro další zpracování na olepovačce 
hran. Vysoce kvalitní vodicí systém 
zaručuje precizní pohyb agregátu, 
který garantuje perfektní výsledky, 
konstantní spolehlivost a nízké náro-
ky na údržbu. Díky moderní laserové 
technologii měření dosahuje kompakt-
ní CNC centrum maximální rozměrové 
přesnosti. Laser a enkodér (polohový 
senzor) měří přesnou délku dílce. To je 
důležité zejména pro konstrukční spoje 
nábytkových korpusů kvůli sjednocení 
přesahů mezi spojovanými dílci.

Řídicí systém modelu c-express 920 
pochází z osvědčeného modulárního 
systému velkých CNC obráběcích 
center Format-4. Plánovací software 
„F4Design“ vytváří pracovní programy 
a může být použit pro 3D zobrazení 
nábytku jako prezentační software. 
„Woodflash“, vyvinutý společností 
Felder, je osvědčené softwarové řešení 
pro jednoduché a efektivní programo-
vání. Rychlá tvorba programů a mož-
nosti vysoké automatizace, stejně jako 
využití čárových kódů v zasíťovaných 
dílnách, řadí CNC vrtací a frézovací 
centrum c-express 920 classic mezi 
stroje řady Format-4, které se řídí hes-
lem „kreslení je programování“.
Stroj bude k vidění na veletrhu PRAGO-
LIGNA v Praze (20.–22.10.2016).

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

CNC vrtací a obráběcí centrum 
c-express 920 classic

PM-kulová stopková fréza
PM-vydutá rádiusová/zarovnávací stop-
ková fréza

- Řídicí systém modelu c-express 920 polodrážek pro osa Řídicí systém modelu c-express 920 

http://www.aigner-werkzeuge.at
http://www.felder-group.cz
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Společnost GreMi KLIMA CZ, doda-
vatel odsávací a odprašovací techniky, 
nabízí nyní svým zákazníkům možnost 
vzdálené správy odsávání, která před-
stavuje komfort, přehled, bezpečnost. 
Zobrazení veškerých dostupných in-
formací odsávacího systému je zabez-
pečeno pomocí přehledného webové 
rozhraní. Pro zobrazení informací o od-
sávacím systému se uživatel přihlásí na 
server pod svým uživatelským jménem 
a heslem, poté se zpřístupní informace 
z jeho technologie, a to:

 Aktuální stav odsávacího systému – 
které stroje jsou aktuálně v provozu, 
celkový průtok vzduchu, výkony od-
sávacích ventilátorů, spotřeba ven-
tilátorů a jiné.

 Zobrazení výstrah a poruchových 
stavů – v tabulce budou uchovány 
všechny výstrahy (překážka v potrubí 
při uzavírání klapky, nadměrný odběr 
odsávacího ventilátoru, nadměrný od-
běr servopohonu klapky,…) a poruchy 
(zaseknutí servopohonu klapky, výpa-

dek komunikace s některou z klapek 
nebo s frekvenčním měničem, chyba 
frekvenčního měniče, uzavření pro-
tipožární klapky – požár…) s časy, 
kdy byly detekovány. K této tabulce 
bude mít automaticky přístup i servis-
ní oddělení GreMi KLIMA pro včasné 
odstranění poruch nebo pro opravu 
ještě před výskytem poruchy v případě 
výstrahy. Na zvolené výstrahy a poru-
chy bude uživatel upozorněn e-mailem 
nebo SMS zprávou na zvolené číslo.

Dále zde bude možnost dálkového 
ovládání a konfigurace odsávacího 
systému – všechny klapky se budou 
moct vzdáleně otevírat, zavírat, měnit 
jejich konfigurace (doba opožděného 
spouštění odsávacího ventilátoru, pe-
rioda čištění odsávacího potrubí,…), 
resetovat poruchy klapek a frekvenční-
ho měniče.

Výrobce a prodejce: 
GreMi KLIMA CZ, s.r.o.

Vzdálená správa k odsávání

Modulární systém filtračních jednotek 
GREFILT VAC je navržen pro filtraci od-
sávaného vzduchu z prašných provozů 
zpracování dřeva, dřevotřísky a podob-
ně. Filtrační jednotka je osazena hadi-
covými filtry, které odsátý vzduch přefil-
trují a odpad oddělí do sběrné komory. 
K filtračním jednotkám GREFILT VAC 
je k dispozici bohaté příslušenství, kte-
ré 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 re-
generace. Výkon systému je snadno 
škálovatelný dostavbou dalších modulů 
bez zhoršování již existující investice.
Odsávací ventilátor je standardně 
ovládaný frekvenčním měničem. Ten 
ovládá vstupní frekvenci motoru venti-
látoru. Už 20% snížení otáček motoru 
dokáže snížit jeho spotřebu o 59 % 
oproti nominální hodnotě příkonu. 
Citlivé nastavení frekvence podle ak-
tuální potřeby odsávacího systému tak 
umožňuje výrazně upravit energetické 
nároky odsávacího systému.

Zajímavou součástí sestavy filtrač-
ní jednotky je i klapka, automatic-
ky reagující na venkovní teplotu. 
Zatímco v horkých dnech veškerý 
odsátý vzduch vyfukuje do exte-
riéru, v chladném období zajistí 
zpětné vhánění vyčištěného 
a ohřátého vzduchu do interiéru 
dílny. Navíc velkokapacitní textil-
ní vyústky zajistí jeho přirozenou 
distribuci do prostoru bez nepří-
jemného pocitu průvanu.
Na odlehčení při explozi prachu 
jsou specializovaným návrho-
vým softwarem přesně dimen-
zované výbušné membrány. 
Všechny filtrační jednotky tak 
splňují požadavky normy ATEX. 
K bezpečnostnímu komfortu 
přispívá ve standardní dodáv-
ce protipožární systém filtrační 
jednotky. Ten jednak indikuje 
přítomnost kouře v prostoru filtru 
a jednak prostřednictvím zabudované-
ho suchovodu s rychlospojkou umož-
ňuje rychlý zásah v případě požáru.
Filtrační jednotky GREFILT jsou plně 
kompatibilní s ostatními zařízeními od-
sávacího systému GreMi. Provoz fil-

tru a rychlost 
ventilátoru mohou řídit inteligentní 
klapky SMARTeye přesně podle ak-
tuální potřeby provozu.

Výrobce a prodejce: 
GreMi KLIMA CZ, s.r.o.

Podtlakový odsávací filtr GREFILT VAC

Zajímavou součástí sestavy filtrač
ní jednotky je i klapka, automatic-
ky reagující na venkovní teplotu. 
Zatímco v horkých dnech veškerý 

-
riéru, v chladném období zajistí 
zpětné vhánění vyčištěného 

ohřátého vzduchu do interiéru 

Zajímavou součástí sestavy filtrač-
-

http://www.gremiklima.cz
http://www.gremiklima.cz
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Firma Festool nabízí nový nabíjecí 
systém pro akumulátory. Nová rychlo-
nabíječka Airstream SCA 8 s integro-
vanou funkcí chlazení nejenže nabíjí 
nové akumulátory Airstream výrazně 
rychleji, navíc také pomocí ukazatele 
poskytuje informaci o zbývající době 
nabíjení. Také LED ukazatel integrova-
ný v akumulátoru zobrazuje – stisknu-
tím tlačítka – aktuální stav nabití.
Na stavbě se akumulátory v závislosti 
na druhu použití poměrně rychle vy-
bíjí. Protože se akumulátory při inten-
zivním používání silně zahřívají, musí 
akumulátor nejprve vychladnout, než 
ho ve standardní 
nab í j ečce 

lze znovu nabíjet. Pro řemeslníka to 
znamená zbytečné a drahé prostoje. 
Nový nabíjecí systém Airstream – sklá-
dající se z kombinace rychlonabí-
ječky Airstream SCA 8 a aku-
mulátoru Airstream BP 18 Li 
5,2 AS – zkracuje dobu 
chladnutí, a tedy ce-
lého procesu na-
bíjení až o 65 %. 
Akumulátory jsou 
tak rychleji znovu 
připravené k pou-
žití a lze pracovat 
bez přerušování. 
Ve srovnání s do-
savadní nabíječ-

kou TCL 3 se 
firmě Festool 

podařilo zvý-
šit nabíjecí 

výkon dokonce 
2,5krát. Za rychlým 
nabíjecím výkonem 
se skrývá důmyslný 

koncept chlazení, zce-
la nově vyvinutý firmou 
Festool: při nabíjení 

lithium-iontového akumulátoru 
se postranními průduchy aku-

mulátoru nasává studený okol-
ní vzduch. Chladicí vzduch proudí 
zapouzdřeným chladicím kanálkem 
a je zcela cíleně přiváděn k zahřátým 
článkům akumulátoru.

Výrobce: Festool
Prodejci: viz www.festool.cz

Nový nabíjecí systém Airstream s integrovanou funkcí chlazení

Náhlé vyklouznutí sací hadice z hrdla 
elektrického ručního nářadí při práci je 
nejen nepříjemné, ale stojí také cenný 
čas, protože hadice se musí vždycky 
znovu nasadit. Při renovačních pracích 
je pak navíc finální úklid ještě náročnější 
kvůli nežádoucímu úniku prachu. Firma 
Festool nyní nabízí další nářadí s no-
vým systémovým rozhraním Cleantec. 
Nová spojovací objímka s integrova-
ným bajonetovým uzávěrem zabez-
pečuje, že taková situace již nenasta-
ne. Objímku stačí jednoduše nasadit 
na odsávací hrdlo nářadí a utáhnout. 
Tímto jednoduchým způsobem vzniká 
trvale pevné spojení mezi vysavačem 
a elektrickým nářadím s až 2,5krát 
větší pevností v tahu oproti původnímu 
systémovému rozhraní. O tom, kdy se 
hadice od nářadí odpojí, tak rozhoduje 
pouze uživatel, nikoli náhoda. Od září 
2016 vybaví Festool – kromě nářadí, 
u kterého již změna na nové systémové 
rozhraní proběhla (viz www. festool.cz) 

– sériově další nářadí nově zavedeným 
spojovacím systémem Cleantec. Patří 
sem následující modely:

 brusky ETS 125, DTS, RTS
 horní frézka OF 1400
 obě frézky na kolíkové otvory DF 
500 a DF 700

 přímočaré pily PS 300, PS 420 / 
PSC 420.

Firma Festool myslela také na stávající 
odsávací systém, neboť novou spo-
jovací objímkou lze dovybavit všech-
ny sací hadice D27 a je s nimi plně 
kompatibilní.

Výrobce: Festool
Prodejci: viz www.festool.cz

Nový spojovací systém Cleantec

2,5krát. Za rychlým mulátoru nasává studený okol
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http://www.festool.cz
http://www.festool.cz


DM 9/2016

novinky

30

Firma IMA-materiál pro nábytkový prů-
mysl s.r.o. se sídlem v Brzkově, je do-
davatelem kašírovacích a obalovacích 
fólií, protitahových fólií, základovacích 
fólií, nábytkových hran a tenkého papí-
ru. Vzhledem ke stále častějším poptáv-
kám zákazníků na ABS hrany se začala 
poslední rok soustředit i na tento druh 
výrobku.
Firma nabízí širokou kolekci kvalitních 
ABS hran od renomovaných výrobců, 
jejichž produkty jsou standardně prodá-
vány na našem trhu jinými distributory. 
Zákazník v nabídce firmy najde kompletní 
kolekci ABS hran od uni barev, dřevo-
dekorů, fantazy dekorů až po vysoký 
lesk. Pro usnadnění orientace v nabí-
zených ABS hranách je zákazníkům na 
webových stránkách www.imaczech.cz 
k dispozici nový vyhledávač hran, kde si 
lze jednoduše vybrat jakoukoliv hledanou 
hranu. Do vyhledavače se zadá název 
výrobce desky, číslo desky a vyhledavač 
hran ukáže odpovídající ABS hranu se 
zobrazením standardní tloušťky a šířky.
Firma svým zákazníkům nabízí kompletní 
servis, hrany dodá s lepidlem nebo bez 

lepidla, v případě nestandardních roz-
měrů zajistí i tyto.

Prodejce: IMA-materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o.

Nový interaktivní vyhledávač hran IMA

Taliansky výrobca laminovaných DTD 
Skin od roku 2010 s úspechom ponú-
ka svoje produkty tým najnáročnejším 
európskym aj svetovým klientom v ob-
lasti nábytkárskeho priemyslu aj inte-
riérového dizajnu. Vďaka jedinečnému 
prirodzenému vzhľadu a príjemnému 
pocitu na dotyk sa stal Skin vyhľadáva-
nou alternatívou k bežným výrobcom 
laminovaných dosiek. 
Kolekcia zahŕňa 38 dekorov v exkluzív-
nych štruktúrach povrchu. Drevné deko-
ry z dizajnových línií Miró, Notthingham 
a Sagade dokonale imitujú drevo v jeho 
najprírodnejšej podobe. Nechýbajú výraz-
né synchronizované drevné póry a prieč-
ne lesklé linky imitujúce rezy po pílovom 
kotúči. Uni farby reprezentuje dekorová 
línia Murano. Táto línia zahŕňa pastelové 
prirodzené farby v super matnej štruktú-
re, ktorá nezanecháva odtlačky prstov. 
Portfólio dopĺňajú línia Textile – moderné 
dekory imitujúce textil a línia Calabianca, 
ktorá imituje kamenné a metalické dekory 
bronzu, lávy a perlovej šedej.
Ku všetkým dekorom sú k dispozícii 
identické ABS hrany. 

Výrobca: Emporio Skin
Dodávateľ pre SR: IW Trend s.r.o.

Laminovaná DTD Skin Pravidla pro 
představování novinek

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

Pro více informací pište na: 
 cz@drevmag.com,
 sk@drevmag.com.

http://www.imaczech.cz
http://www.iwtrend.sk
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NoName

Křeslo, které na svém stánku na veletrhu 
imm cologne prezentovala Pracovní aka-
demie pro interiérový a objektový design 
(FAK) Cham, nebylo označeno ani ná-
zvem ani autorem, proto jsme ho pracov-
ně nazvali „NoName“. Jeho konstrukce 
se skládá ze dvou samostatných částí: 
nosné kostry a sedadla s opěradlem.
Nosná kostra je zhotovena z jasanových 
latí a skládá se ze dvou identických boč-
ních rámů (s pokosovými rohovými spoji) 
ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku. 
Oba rámy jsou vzájemně spojené třemi 
příčnými latěmi.
Sedadlo s opěradlem tvoří jeden ce-
lek a je zhotoveno z 20mm multiple-
xu. Skládá se ze dvou desek (sedák 
a opěrák) a ze dvou boků ve tvaru „L“, 
s nimiž jsou obě desky pevně spojeny 
(slepením na kolíky).
Sedadlo s opěradlem je v nosné kostře 
zavěšeno pomocí gumového lana. To je 
v jednom kuse provlečeno otvory v obou 
rámových bočnicích kostry a ve spodní 
části boků sedáku. Zavěšení sedadla 
s opěradlem na gumovém lanu posky-
tuje pružné sezení s možností volného 
pohupování v různých směrech. Pro 
úplný komfort je křeslo opatřeno volným 
čalouněním.

StretchMe

StretchMe neboli „protáhni mě“ je název 
židle, jejíž autorkou je devětadvacetile-

Židle, křesla, sedátka
Část I – Komfort na gumových lanech

Otevíráme další z řady našich tematických bloků, tentokrát věnovaný sedacímu nábytku, konkrétně 
židlím, křeslům a různým sedátkům v poněkud netradičním pojetí. A to jak z hlediska designu, tak 
z hlediska konstrukce. V rámci první části představíme dvě rozdílné konstrukce – křeslo a židli, které 
však spojuje jeden společný prvek: gumové lano, které zajišťuje pohodlné pružné sezení. Oba návrhy 
pochází z dílen mladých začínajících designérů.

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

Dřevěné křeslo se sedadlem a opěradlem zavěšeným na gumovém laně
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tá švédská návrhářka Ellinor Ericsson, 
která vystudovala obor nábytkového 
a textilního designu na Škole dánské-
ho designu v Kodani. Inspirací pro ná-
vrh židle StretchMe, která v sobě nese 
charakteristické rysy dánského designu, 
jí byla klasická dánská židle s tyčkovým 
opěradlem (stick-chair). Rozměry, ma-
teriálem a svými proporcemi je však 
zasazena do moderního kontextu, kde 
trendy stejně jako současné způsoby po-
užití židle byly hlavní inspirací. Při seze-
ní židle uživatele překvapí svojí pružnou 
strukturou.
Dřevěnou konstrukci židle tvoří přední 
a zadní nohy kruhového průřezu, spoje-
né trnožemi a luby. Zadní nohy jsou delší 
a jsou předkloněné, takže jejich horní 
část nad sedákem vytváří boční prvky 
opěradla. Zbývající část opěradla tvoří 
dřevěné tyčky kruhového průřezu, které 
jsou spodními konci volně přichyceny 
k zadní části ohýbaného lubu prostřed-
nictvím gumového lanka, jímž je vypleten 
celý sedák. Horní konce opěradlových 
tyček jsou vzájemně spojeny dalším gu-

movým lankem, jehož konce jsou uchy-
ceny k horním koncům zadních nohou.
Pružný výplet sedáku nabízí velmi po-
hodlné sezení a totéž platí o opěráku. 

Při opření se tyčky přizpůsobí tvaru zad 
a síle opření, takže umožňují i pohyb. 
Židle tak poskytuje částečné dynamické 
sezení.

Během vyplétání byly gumovým lankem k dřevěnému lubu 
přichyceny také dřevěné tyčky opěráku

Pohled na spodní stranu sedáku Pohled na zadní stranu opěradla

Sedák je vypleten gumovým lankem

Židle StretchMe vytvořená podle vzoru dánského typu židle s tyčkovým opěradlem



DM 9/201634

konstrukce

V našem „prázdninovém“ vydání (DM 7–8/2016) jsme představili 
zlínskou společnost PURLIVE, která ačkoliv působí na trhu teprve 
necelé 3 roky, nabízí zájemcům o bydlení či podnikání v dřevostav-
bě pro její zbudování nový a ve spolupráci s dvěma tuzemskými 
stavebními fakultami vytvořený stavební systém se stejnojmenným 
názvem PURLIVE. Jeho základem jsou tzv. SIP (Structural Insulated 
Panels) konstrukční izolační panely s pevnou izolací ve formě vy-
tvrzené polyuretanové pěny. V závislosti na provedení mohou být 
použity pro konstrukci obvodových stěn bytových, občanských 
a průmyslových staveb, ale také pro izolaci jejich podlah, střech 
nebo jako výplně či opláštění skeletových konstrukcí. A to jak sta-
veb nízkoenergetických, pasivních a v budoucnu možná i nulových.

Stavební systém PURLIVE 
vhodný pro profesionální i svépomocnou výstavbu

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

V rámci krátké rekapitulace již známých 
informací považujeme za potřebné při-
pomenout a následně také doplnit, že 
produkci výše zmíněných SIP panelů, 
určených pro bytovou, občanskou i prů-
myslovou výstavbu, společnost PURLIVE 
vyrábí ve trojím provedení:

 dílce pro modulární výstavbu,
 stavebně izolační panely, 
 nosné stěnové konstrukce.

Modulární výstavba 
a stavebně izolační panely

První ze zmíněných produktů tvoří spe-
ciální podlahové, stěnové a stropní 

konstrukční dílce pro výrobce kontej-
nerů určených pro modulární výstavbu. 
Tyto dílce, sloužící k opláštění rámové 
konstrukce bez omezení rozměrů, jsou 
izolovány expandovanou polyuretano-
vou pěnou a opláštěny různými povr-
chovými materiály dle typu dílce (stě-
nový, podlahový, stropní) a požadavků 
odběratelů. Opláštění může tvořit vodě-
odolná cementová deska, dřevotřísková 
deska P5, MDF deska nebo hladký či 
tvarovaný plech.
Druhým produktem určeným již pro 
vlastní dřevostavby (dodávané jak tzv. 
na klíč, tak i stavěné svépomocí), jsou 
izolační samonosné panely sendvičové 

konstrukce s tuhým polyuretanovým 
jádrem o tloušťkách 100–180 mm obou-
stranně opláštěné 15 mm silnou OSB 
deskou se 40mm přesahem po obvodu 
tvořícím spojovací drážku. Při montáži 
se skládají vedle sebe a spojují pomocí 
vloženého pera a vrutů. Spojovacím pe-
rem je buď malý panel stejné skladby 
jako panely nosné (o minimálním průře-
zu 80x100 mm v závislosti na tloušťce) 
a nebo jeho rozměrům odpovídající KVH 
hranolek. Vyrábí se v unifikovaných roz-
měrech daných formáty OSB desek 
(1250x2500, 2800 nebo 3000 mm) 
a kromě výborných tepelněizolačních 
vlastností (součinitel prostupu tepla v zá-

Provedení dílců pro modulární kontejnerovou výstavbu a materiálové schéma pro podlahy,…
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vislosti na tloušť ce U = 0,314 W/m2K až 
U = 0,173 W/m2K) jsou zatížitelné po 
ploše i po obvodu. Mohou sloužit jako 
tepelná izolace podlah a střech (formou 
mezikrokevní nebo nadkrokevní izolace), 
jako výplně nebo opláštění skeletových 
konstrukcí, ale také jako základ kon-
strukce obvodových stěn. 
Pro poslední z uvedených aplikací tyto 
panely spolu s dodatečným zateplením 
používá jejich výrobce pro svůj projekt 
modulární dřevostavby KŮLNA, před-
stavené v základním modulu letos na 

Stavebních veletrzích Brno. Tento mo-
dul stejně jako případné další, se kom-
pletně zhotoví v dílně a po převezení na 
staveništi se již pouze usadí a připojí 
k síti. Konstrukční základ jeho 311,5 
mm silné obvodové stěny tvořil SIP 
panel o tloušťce 150 mm (se 120 mm 
tlustou izolací a s U = 0,270 W/m2K). 
Z vnitřní strany byl opatřen parotěsnou 
fólií a montážní předstěnou vytvořenou 
40 mm silným roštem z CD profilů, 
opláštěným sádrokartonovou deskou 
o tloušťce 12,5 mm. Z vnější strany byl 

panel dozateplen 50 mm silnou vrstvou 
minerální vaty uložené v instalačním 
roštu a zakryté ochrannou fólií. Dále 
následovala 40 mm široká odvětráva-
ná mezera, vytvořená laťovým roštem, 
a dřevěná fasáda z 19 mm silných pa-
lubek. Vnitřní 100 mm silné nenosné 
příčky tohoto systému jsou tvořeny 
nosnou konstrukcí z CW a UW profilů 
tloušťky 75 mm s vloženou minerální 
akustickou izolací. Jejich opláštění tvoří 
12,5 mm silné sádrokartonové desky 
GKB/GKBi.

…obvodové stěny a střechy

Základní modul modulární dřevostavby KŮLNA s detailem skladby obvodové stěny

Konstrukční panel s plnostěnnými nosníky s možnou skladbou dokončené obvodové stěny
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Nosné stěnové konstrukce

Posledním, ale např. pro výstavbu 
montovaných rodinných domů hlavním 
produktem společnosti, jsou velko-
plošné panely pro zhotovení celých 
stěn, certifikované jako stavební sys-
tém PURLIVE. Délka těchto panelů se 

může pohybovat od 1 m do 8 m, výška 
v rozmezí 2,3–3,1 m a tloušťka od 100 
do 400 mm. Jejich základem v závislosti 
na požadované tloušťce PUR izolace je 
buď dřevěný rám z KVH profilů (do tl. 
cca 180 mm se součinitelem prostupu 
tepla v rozmezí 0,314–0,173 W/m2K) 
nebo (v případě potřeby silnější vrs-

tvy izolace) rám z tzv. prolamovaných 
nosníků, kdy např. při 250mm izolaci 
činí U = 0,125 W/m2K. Tyto rámy jsou 
zhotoveny podle statických výpočtů 
na požadovanou únosnost konstrukce 
včetně přesného vymezení stavebních 
otvorů a opláštěny cementotřískovými 
deskami o tloušťce 25 mm. Jejich boč-

Konstrukční panel s prolamovanými nosníky s možnou skladbou dokončené obvodové stěny

Ukládání panelů v 1. NP na základovou desku k předem upev-
něným kotvicím úhelníkům

Složení vnitřní nosné stěny

Dokončená konstrukce 1. NP s detailem rohového spojení 150 mm silných panelů s plnostěnným nosníkem…
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Obr. 3 Detail spojení panelů v rohu 

Spojení panelů obvodové a vnitřní stěny 
Spojení panelů obvodové a vnitřní stěny se provádí na stavbě, kdy panely se spojují na výšku 
pomocí vrutů ze strany, kde se připojuje vnitřní stěna. Vnitřní stěna je opláštěná z výroby 
jednostranně deskou na bázi dřeva. Z druhé strany je provedeno úhlopříčné zavětrování (po 
provedení rozvodů instalací se vnitřní stěna doplní akustickou izolací a zaklopí z druhé strany 
deskou na bázi dřeva). 

 

Obr. 4 Detail spojení panelů obvodové a vnitřní stěny 
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ní, horní či spodní plochy (hrany) mají 
pro účely montáže standardní rovné 
provedení nebo jsou upraveny do výše 
zmíněné drážky. Po provedené montáži 
respektive vytvoření hrubé stavby (viz 
dále) se panely s plnostěnnými nosníky 
na základě investorem požadovaného 
typu stavby (nizkoenergetický, pasivní) 
zvenčí dozateplí patřičně silnou vrstvou 
minerální vaty nebo extrudovaného 
poly styrenu. Na tuto izolaci se pak apli-
kuje buď odvětrávaná dřevěná fasáda 
nebo v případě polystyrenu perlinková 
omítka. Směrem do interiéru se panel 
opatří parotěsnou fólií a montážní před-
stěnou tvořenou dřevěným nebo kovo-
vým roštem z CD profilů, uzavřeným 
podobně jako v případě modifikova-
ných panelů sádrokartonovou deskou 
o tloušť ce 12,5 mm. Panely s prolamo-
vanými nosníky, u kterých při větších 
tloušťkách součinitel prostupu tepla do-
sahuje hodnot pasivního standardu, se 
již dodatečně nezateplují a jejich vnější 
strana se přímo opatří fasádou a vnitřní 
strana montážní předstěnou.

Montáž stěnových konstrukcí

Vlastní výše již zmíněná montáž těch-
to „celostěnových“ panelů (případně 
i panelů v modifikovaných délkách) se 
po přivezení na staveniště provádí na 
izolovanou základovou desku. Přitom se 
pomocí vrutů v kombinaci s konvexními 
hřebíky upevňují k ocelovým úhelníkům 
s prolisem, které se k základové desce 
fixují pomocí mechanických kotev. Při 
nutném průběžném napojování panelů 
v délce stěny se jednotlivé kusy usazují 
bočními hranami (upravenými v drážku) 
k sobě a po vložení spojovacího KVH 
profilu nebo spojovacího panelu se 
sešroubují vruty. 

Panely jsou vyrobeny tak, aby při montá-
ži nevyžadovaly další utěsňování spojů. 
V případě zvýšeného požadavku na 
neprůzvučnost konstrukce je doraz 
jednotlivých panelů utěsňován obou-
stranně lepicí butylenovou páskou, kte-
rá je při výrobě připravena na bočních 
stranách panelů. V rozích se panely 
spojují natupo a zvenčí se vzájemně 
spojí pomocí dlouhých vrutů. Stejným 
způsobem (vruty) se k obvodovým stě-
nám upevňují i vnitřní nosné stěny. Ty 
jsou v případě tohoto systému tvořeny 
dřevěným rámem s vloženou akus-
tickou izolací z minerální vlny, obou-
stranně opláštěným OSB, DTD nebo 
sádrokartonovou deskou. Tyto příčky se 
expedují na staveniště jako jednostran-
ně opláštěné a teprve po přišroubování 
(ze strany, kde se stěna připojuje) a po 
provedení případných rozvodů se do-
plní izolací a uzavře z druhé strany. 
Takto sestavená obvodová konstrukce 
se nahoře prostřednictvím vrutů vyztuží  
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…a detail spojení panelů obvodové a vnitřní stěny
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konstrukcí se používají podle způsobu využití většinou dřevěné konstrukční hranoly KVH 
nebo BSH. V tomto stavebním systému bychom se měli vyhýbat použití ocelových 
konstrukčních prvků. Pokud nastane nutnost technického řešení s použitím ocelového 
výrobku, je nutné tuto skutečnost zkonzultovat s odborníkem na systém. Rozměry a umístění 
jednotlivých prvků podpůrných konstrukcí a způsoby jejich spojování určuje projektová, 
stavebně - technická a montážní dokumentace. 

K betonovým konstrukcím se mohou sloupy kotvit pomocí rektifikačních patek, které 
umožňují výškové nastavení sloupu. Patky jsou hmoždinkami ukotveny k základové desce. Je 
možno použít takový způsob kotvení, který garantuje výrobce a dodavatel dané technologie 
kotvení. Dřevěné spoje se provádějí podle zásad spojování dřevěných konstrukcí. 

Těmto možným podpůrným konstrukcím je třeba věnovat maximální pečlivost, protože 
jsou základem pro následnou bezproblémovou montáž navazujících stavebních konstrukcí a 
následně jejich bezporuchový provoz. 

 Stropní konstrukce  
Obvodové a vnitřní stěny musí být provázány věncovkou, tak jak je popisováno v kapitole 

Obvodové stěny bod „Q“.  

Po obvodu stropu se stropní nosníky umísťují v rovině s věncovou, na kterou se pokládají 
a do které se také kotví.   

 

Obr. 21 Příklad kotvení stropních nosníků k věncovce po obvodu stropu 

Detail kotvení stropních nosníků k věn-
covce po obvodu stropu

http://www.aigner-werkzeuge.at
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věncovkou (KVH profilem o šířce odpo-
vídající šířce horního profilu panelového 
rámu), ke které se rovněž pomocí vrutů 
kotví stropní nosníky (šikmo vedenými 
spoji). Na dvou protilehlých obvodových 
stěnách (případně na vnitřních nosných 
stěnách) se umísťují vždy dva stropní 
nosníky ve směru pokládky. Kolmo na 
jejich směr se mezi nosníky v poli vklá-
dají KVH profily, které tvoří boční záklop 
stropní konstrukce a sou časně slouží 
pro ukotvení prahovky, určené pro usa-
zení stěn ve 2. NP. Před tím je nejprve 
třeba stropní konstrukci zaklopit také 
shora deskami OSB P+D tl. 22 mm, 
které se upevňují pomocí hřebíků. Na 
přišroubovanou prahovku (přes záklop 
stropu) se pak nasazují stěnové panely 
horního patra (drážkou na spodní stra-
ně), které se k prahovce upevní vruty 
jak z interiérové, tak z exteriérové stra-
ny. Po usazení a vzájemném propoje-
ní všech panelů 2. NP, včetně jejich 
vodorovného vyztužení věncovkou, se 
prostor mezi dolní a horní řadou pane-
lů po obvodu stropu doplní opláštěním 
cementotřískovou deskou. Připevňuje 
se pomocí vrutů nebo hřebíků a má 
za úkol stáhnout konstrukci stěn obou 
pater se stropem. Z interiérové strany 
se mezi stropní nosníky vloží akustická 
(pod střechou tepelná) izolace z mi-
nerální vlny, která se ze spodu uzavře 
podobně jako u vnitřních příček OSB 
či DTD deskou nebo sádrokartonovým 
podhledem na CD a UD profilech.
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Obr. 23 Pokládka a kotvení záklopu stropu ke stropním nosníkům 

POSTUP: 

 Na základě dodané montážní dokumentace položte OSB desky napříč stropních 
nosníků. Doporučujeme postupovat v řadách. Desky pro záklop stropu se navzájem 
spojují na tzv. pero a drážku. 

 

Pokládka a kotvení záklopu ke stropním nosníkům a celkové pro-
vedení stropní konstrukce
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Obr. 28 Kotvení věncovky k panelu 

Z. Po osazení a vzájemném propojení všech panelů je nutné ještě dodělat opláštění Velox 
deskami po obvodu stropu. Že toto opláštění chybí, bylo zřetelné téměř ze všech 
detailů, které se věnují stropní kosntruci. Velox desky po obvodu mají za úkol 
stáhnout konstrukci stěn obou pater se stropem. Velox desky se připevňují pomocí 
vrutů nebo hřebíků dle zásad uvedených v předchozích kapitolách pro spoj Velox 
deska / dřevo. Rozmístění spojovacích prostředků je zřetelné z detailu na Obr. 29, kdy 
spojovací prostředek je umístěn ve věncovce, stropním nosníku i prahovce. 

 

Obr. 29 Připevňování Velox desky po obvodu stropu 

Dokončená hrubá stavba

Detail doplnění chybějícího opláštění po 
obvodu stropu

38

konstrukce



DOPORUČUJEME vysavač CTM 36 s objímkou CLEANTEC

Rotačně-excentrická
bruska ROTEX RO 125. www.festool.cz

Rychlost je důsledkem síly.
Nová generace jednoručních brusek.
Souhrn inteligentních detailů.

S novou generací jednoručních brusek snadno dosáhnete perfektního 
povrchu. Rychlý postup práce zajistí elektronicky řízený motor s výkonem 
250 W. Ideální držení brusek pomáhá vyvinout dostatečnou sílu. Máte dvě 
možnosti jak odsávat prach: buď prachovým sáčkem nebo vysavačem 
s novou objímkou CLEANTEC.

Další brusky 
FESTOOL:

Excentrická bruska ETS EC 125 
pro jemné broušení.

NOVINKA
Excentrická bruska 
ETS 125

NOVINKA
Vibrační bruska 
RTS 400

NOVINKA
Delta bruska 

DTS 400

+

http://www.festool.cz
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Společnost ZUKO Plus ze Štěpánova je 
na trhu známá především jako výrobce 
zakázkového nábytku a interiérů a s tímto 
zaměřením se také veřejně prezentuje. 
Přesto tato výroba tvoří jen 40 % z cel-
kové produkce firmy a zbývajících 60 % 
představuje typová (sériová) výroba jí-
delních stolů pro několik tuzemských 
i zahraničních odběratelů podle jejich 
návrhů, kteří je pak pod svojí značkou 
prezentují a prodávají. Tímto způso-
bem ročně vyrobí 6–7 tisíc stolů. Podle 

Davida Zuštiny, jednatele a současně 
majitele společnosti, je tento obchodní 
model pro firmu výhodný. Jak ale záro-
veň dodává, má to podmínku: „Důležité 
je mít spolehlivé partnery, kteří vám zajistí 
stabilní a kontinuální přísun práce. Pak 
se nemusíte bát jít i do určitého rizika, 
jakým jsou třeba investice do nových 
technologií apod.“ Naráží tím na nové 
nářezové centrum, pořízené letos v létě. 
Ale vezměme to od začátku.
Firmu ZUKO Plus založili v roce 1998 
dva bývalí zaměstnanci zkrachovalé spo-
lečnosti BEST a po několikaleté odmlce 
navázala na její výrobní program jídelních 
stolů, které zde v první polovině devade-
sátých let produkovala.
Výroba typových stolů byla od počátku 
založena na sériovém principu spočíva-

jícím v trvalém udržování skladových zá-
sob typových výrobků resp. jejich jednot-
livých dílů v surovém stavu tak, aby mohli 
operativně reagovat na individuální přání 
zákazníka a příslušný výrobek na základě 
objednávky v požadovaném barevném 
provedení a termínu dodat.
Jídelní stoly štěpánovský výrobce dodá-
vá do prodejní sítě prostřednictvím svých 
obchodních partnerů, takže o vlastní ob-
chod se firma prakticky vůbec nestará. 
„Pro firmu naší velikosti je velmi náročné 
věnovat se výrobě a přitom ještě zajišťo-
vat celorepublikový obchod. I ve světě to 
funguje tak, že výrobce se stará o výrobu 
a o obchod obchodníci. Tuto zkušenost 
jsem nabyl u partnerské firmy ve Finsku, 
u níž jsem byl nějaký čas na stáži. Tam 
zákazník u výrobce zboží nekoupí. Musí 

Výrobce má vyrábět, 
obchodník prodávat

Silná pozice obchodní značky na trhu a dobré jméno firmy patří neodmyslitelně k sobě a dobrý 
manažer řadí oba faktory k hlavním prioritám při rozvoji firmy. To ale automaticky neznamená, že 
se oba faktory musí přímo vztahovat k jedné firmě. Dobré jméno si např. producent může vybudo-
vat i díky „cizí“ obchodní značce. Řada tuzemských firem dlouhodobě úspěšně funguje na principu 
subdodávek nebo na modelu „anonymního“ výrobce, kdy pro své odběratele vyrábí jejich prodejní 
sortiment. Pro dodavatele může být tato anonymita paradoxně výhodnější, než kdyby si měl budovat 
vlastní obchodní značku.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor a archiv ZUKO Plus, TON 

a MI-KO Nábytek

Továrnu na nábytek v Březecké ulici ve Štěpánově založil v roce 
1920 Štěpán Novák. Po únoru 1948 byla znárodněna a čty-
ři desítky let sloužila jako provozovna UP závodů Bučovice. 
V roce 2008 ji koupila společnost ZUKO Plus

O minulosti, současnosti i budoucnosti společnosti ZUKO Plus 
jsme si povídali s jejím jednatelem Davidem Zuštinou
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se obrátit na obchodníka. Mě se tahle 
filozofie docela zamlouvá, protože já 
jsem zastáncem názoru, že každý má 
dělat to, co umí. V našem případě výrob-
ce vyrábět a prodejce prodávat,“ řekl mi 
David Zuština v roce 2004, kdy jsme se 
spolu potkali poprvé, a svůj postoj ani po 
12 letech nezměnil, ba naopak, ještě ho 
posílil. Svůj vliv na to měla i řada událostí, 
které se za tu dobu udály.

Získat spolehlivého partnera 
není jen tak

Někdy kolem roku 2004 navázala fir-
ma spolupráci s výrobcem ohýbaného 
nábytku společností TON z Bystřice 
pod Hostýnem, pro kterou začala vyrá-
bět jídelní stoly. Dnes ZUKO Plus pro 
TON vyrábí formou subdodávek hlavně 
stolové desky pro některé typy jejich 
„designových“ stolů vyšší cenové kate-
gorie. Jak ale říká David Zuština, získat 
si důvěru tohoto významného partnera 
s mezinárodním renomé nebylo vůbec 
jednoduché: „Tři až čtyři roky trvalo, než 
se s námi začali vážně bavit o nějakém 
konkrétním typu stolu, který bychom pro 
ně mohli vyrábět. Až poté se spolupráce 
začala postupně rozšiřovat a upevňovat 
až do dnešní podoby.“ 
Dalším významným odběratelem je vel-
koobchod MI-KO Nábytek z Pelhřimova, 
pro který firma vyrábí hlavně levnější 
stoly z lamina a dýhovaných materiálů. 
Zakázky pro TON a MI-KO Nábytek 
tvoří asi 70 % produkce stolů a jejich 
částí. Zbývajících 30 % směřuje k za-
hraničním odběratelům v Kazachstánu 
a v Německu.
David Zuština zdůrazňuje, že základní 
podmínkou pro získání spolehlivého 
partnera je být sám spolehlivým partne-
rem. A jak sám přiznává, většina tako-
vých vztahů bývá založena na přísných 

obchodních podmínkách: „Renomovaná 
firma si nemůže dovolit riskovat své dobré 
jméno tím, že vůči svým zákazníkům ne-
bude dodržovat termíny či kvalitu. Zvláště 
vyváží-li své produkty do celého světa. 
Jakékoliv neplnění dohodnutých pod-
mínek z naší strany je ošetřeno tvrdými 
sankcemi. V podstatě za všechno, co se 
dodávky týká, neseme odpovědnost my. 
To vyžaduje mimo jiné přísnou vnitropod-
nikovou kontrolu kvality. Nebylo snadné 
ji vybudovat, ale z dnešního pohledu ji 
považuji za naši výhodu. Na druhou stra-
nu tyto přísné obchodní podmínky musí 
být něčím vykompenzovány, např. dob-
rou platební morálkou. Důležité je také 
neměnit pravidla během hry. Konkrétně 
mám na mysli ceny. S některými našimi 
dřívějšími odběrateli se nám stávalo, že 
klidně změnili dodavatele jen proto, aby 
na výrobku ušetřili pár korun. Preferovali 
cenu nad kvalitou. Na takové podmínky 
odmítám přistoupit, protože nižší kvalita 
výrazně zvyšuje riziko reklamací. Já jsem 

po této stránce dost nekompromisní 
a o ceně nediskutuji. Buď to zákazník 
za tu cenu a s odpovídající kvalitou chce, 
nebo ne. A dobrý obchodník se řídí stej-
nou obchodní filosofií.“

Krize nebyla to nejhorší

V životě firmy byl i okamžik, kdy se roz-
hodovalo o její další existenci. Bylo to 
v období po roce 2011 a důvodem ne-
byla tehdejší recese a s ní související 
pokles zakázek, nýbrž názorové nesho-
dy na další směřování firmy a následný 
rozchod obou společníků. Ale vraťme 
se opět trochu dále do historie. 
Výrobní prostory, které měla firma prv-
ních 10 let své činnosti pronajaté, vy-
budoval ve 20. letech minulého století 
Štěpán Novák, který zde založil továrnu 
na nábytek. Po únoru 1948 mu byla 
továrna znárodněna a později začleně-
na do organizační struktury UP závody 
Bučovice jako jedna z provozoven závo-

Asi 60 % současné produkce firmy tvoří typová výroba jídelních stolů a jejich součástí pro obchodní partnery

Zhruba 40 % produkce představuje zakázková výroba nábytku a interiérů
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du Velký Týnec. Je známo, že tehdejší 
národní podniky do obnovy podobných 
menších provozoven, získaných zaba-
vením majetku prvorepublikovým podni-
katelům, příliš neinvestovaly, a tak byla 
„původní“ továrna po roce 1989 v rámci 
restitucí navrácena zpět do sou kromých 
rukou ve velmi „nepůvodním“ stavu. I dal-
ších téměř 20 let ale prostory sloužily 
k výrobě nábytku bez výraznějších inves-
tic do modernizace budov. V takovém 
stavu je v roce 2008 koupila do svého 
vlastnictví společnost ZUKO Plus. Oba 
tehdejší společníci vstupovali do této 
transakce se smělými plány na rozsáhlou 
rekonstrukci a modernizaci objektů. Tyto 
plány ale přerušila jednak krize v roce 
2009 a obavy z dalšího vývoje ekonomi-
ky, a jednak fakt, že se oba společníci 
v roce 2011 rozešli a muselo mezi nimi 
dojít k majetkovému vyrovnání.
„Každý takový ‚rozvod‘ vrátí firmu na za-
čátek,“ říká David Zuština a pokračuje: 
„Tehdy jsem vážně přemýšlel, zda mám 
pokračovat dál sám nebo to ‚zabalit‘. 
Rozhodl jsem se pro pokračování. 
Hlavním argumentem byl fakt, že naším 
problémem nebyl nedostatek práce, a to 
ani během krize. Nějaký pokles sice byl, 
ale nikdy nás to existenčně neohrožo-
valo. Měl jsem pouze obavu, zda chod 
celé firmy dokážu uřídit sám. Dnes vím, 
že mé obavy byly zbytečné a možná 
i trochu ovlivněné tehdejší všeobecnou 
skepsí. Díky portfoliu našich odběratelů 
a nastaveným podmínkám spolupráce 
nám práce takříkajíc přichází sama a já 
se tak můžu plně věnovat pouze výrobě. 
Ta je totiž dnes mnohem náročnější než 
před krizí. Zatímco tehdy se vyrábělo vel-
ké množství jednodušších a levnějších 
výrobků v omezené typové škále, dnes 
vyrábíme náročnější a dražší výrobky 
v menších objemech, zato v širší typové 
škále. Množství typů se více než zde-

Po několika letech se strojní park společnosti dočkal výraznější modernizace. Stávající dvě formátovací pily nahradilo moderní 
výkonné nářezové centrum

Několik ukázek jídelních stolů, na kterých se společnost ZUKO Plus podílí buď 
subdodavatelsky, nebo kompletní výrobou: (nahoře) stůl BLOOM, design Arik Levy 
(TON) a (dole) stůl TRAPEZ, design Michael Schneider (TON)

Stůl LEAF, design E-ggs (TON)
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setinásobilo a zvýšilo se také množství 
barevných provedení u každého typu. 
S rozšířením výrobků došlo také k roz-
šíření materiálového portfolia. Kromě 
toho dříve si naši odběratelé objednávali 
zboží na sklad, takže objednávky bývaly 
celkem pravidelné jak do množství, tak 
do objemů, kdežto dnes objednávají až 
na základě konkrétních zakázek. To pro 
nás znamenalo výrazné navýšení sklado-
vých zásob materiálů, polotovarů a hoto-
vých dílců, protože dodací termíny, které 
se dnes pohybují kolem 4 týdnů, jsme 
měnit nemohli. Abychom byli schopni 
tyto termíny plnit, musíme si i skladovou 
zásobu materiálů držet sami a nemů-
žeme se spoléhat na naše dodavatele. 
To vše pro nás znamená mnohem vyšší 
finanční zatížení.“

Investice s rozumem

Dnes je David Zuština v situaci, kdy se 
nemusí obávat investic do modernizace 
výroby. Po předešlých zkušenostech je 
ale ve svém rozhodování mnohem opa-
trnější, než před deseti lety. Uvádí to na 
příkladu nově pořízeného nářezového 
centra, které firmě ušetřilo 3 pracovníky, 
nahradilo stávající 2 formátovací pily a zá-
roveň zdvojnásobilo jejich „nářezovou“ 
kapacitu. „K této investici jsme museli 
dospět časem. Musel jsem získat jistotu, 
že budu schopen splácet leasing. Jsem 
dnes opatrnější, než před krizí. A také je 
něco jiného být v nájmu a být ve svém. 
Když už do toho investujete tolik pros-
tředků a něco vybudujete, máte mno-
hem víc co ztratit, než když jste v nájmu. 
A také musíte brát v úvahu fakt, že nejste 
sám, že máte zaměstnance, kteří jsou na 
důsledcích vašeho rozhodnutí závislí.“

Časovaná bomba tiká jinde

O budoucnost své firmy David Zuština 
z tohoto pohledu strach nemá. Čeho se 
ale obává, je klesající zájem o řemeslo. 

„Řemeslo vymírá a nikdo si neumí před-
stavit, co bude za pár let. Kdo to bude 
dělat? Kdo a hlavně jak tento problém 
vyřeší? Vidím, jak současná generace 
truhlářů postupně stárne, odchází do 
penze a bohužel není nikdo, kdo by je 
na jejich místech nahradil. Je pro mě ne-
pochopitelné, jak dramaticky se změni-
ly zájmy a priority současné mládeže ve 
srovnání s tím, jaké zájmy jsme v jejich 
věku měli my. Mám tím na mysli vztah 
k hodnotám, zájem vytvářet něco hmot-
ného, hmatatelného, pěkného… Dnešní 
mládež vnímá svět přes mobily a sociální 
sítě a chybí jí přímý kontakt s realitou,“ 
uzavírá David Zuština s povzdechem náš 
rozhovor.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: ZUKO Plus spol. s r.o.
Místo: Štěpánov 
Rok založení: 1998
Počet zaměstnanců: 20
Obrat: 20 mil. Kč
Web: www.zuko-plus.cz

Štěpánov ●

Stůl STELVIO, design Alexander Gufler (TON)

Rozkládací stůl CLASIC, dýha + masiv (MI-KO Nábytek)

Rozkládací stůl MAX MINI, lamino + masiv a rozkládací stůl MAX KULATÝ, lamino + masiv (MI-KO Nábytek)
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Obilné plevy nebyly 
tím pravým ořechovým

Společnost EKOBRIKETY byla založena 
v roce 1999 otcem současných jedna-
telů Ing. Bohumilem Válkou a zpočátku 
působila v pronajatých prostorách spo-
lečnosti Zemědělské zásobování a ná-
kup (ZZN) v Kyjově. Její historie se ale 
začala psát již v první polovině devade-
sátých let. V té době se Ing. Válka (pro-
fesí stavař) jakožto začínající živnostník 
zaobíral myšlenkou možného energe-

tického využití velkého objemu obilných 
plev vznikajících při skladování a sušení 
obilí. Tento odpadní produkt byl totiž pro 
výše zmíněné ZZN vleklým problémem, 
s nímž si v té době samo nedokázalo 
poradit. 
„Při naplňování této myšlenky v praxi 
však otec po postupném seznáme-
ní se s potřebnou technologií lisování 
zjistil, že tato cesta nebude ta pravá, 
a že z energetického hlediska bude 
lepší se zaměřit na lisování dřevních 
pilin,“ říká k podnikatelským začátkům 
svého dnes již nežijícího otce starší ze 
synů Ing. Marian Válka s tím, že vlastní 
výrobou dřevěných briket se otec začal 
zabývat v roce 1995. A to v již zmíně-
ných pronajatých prostorách s využitím 
tuzemské lisovací linky, která po několi-

kaměsíčním zkušebním jednosměnném 
provozu přešla na téměř automatizovaný 
nepřetržitý provoz. Nicméně po nece-
lých šesti letech činnosti a především 
pak díky stále se zvyšující poptávce po 
briketách zejména v zahraničí, začala být 
kapacita linky nedostačující a firma (v té 
době již přetransformovaná na s.r.o.) tak 
začala zvažovat pořízení další lisovací lin-
ky. V souvislosti s tímto záměrem pak 
cítila potřebu vyřešit také nedostatečné 
výrobní prostory stávajícího provozu. To 
se jí podařilo v roce 2001 zakoupením 
areálu bývalých stavebnin v nedalekých 
Kelčanech, kam ve druhém pololetí 
2002 po nezbytných stavebních úpra-
vách přesunula veškerou výrobu, která 
je od té doby realizována na dvou auto-
matizovaných linkách fungujících v ne-
přetržitém provozu. Firma, jejíž chod 
dnes zajišťuje celkem 20 zaměstnanců, 
každoročně vyprodukuje cca 12 tis. tun 
dřevěných briket, na které spotřebuje 
okolo 100 tis. prm pilin.

Jen „čisté“ piliny bez pojiv 
a příměsí

Brikety z Kelčan jsou vyráběné na bázi 
„EKO“ a tudíž lisovány jen z pilin napada-
jících při zpracování tzv. „čistého“ (che-
micky či jinak neupravovaného) dřeva. 
Tyto piliny firma nakupuje od asi čtyřiceti 
dodavatelů z regionů Moravy a západní-
ho Slovenska, jimiž jsou pilařské provozy 
zaměřené na pořez jehličnaté nebo list-
naté kulatiny. Používané technologické 
vybavení jí navíc umožňuje neustále 
kontrolovat kvalitu produkovaných briket, 
které tak podle jednatelů plně vyhovu-

Ani následné zpracování dřevních pilin 
se neobejde bez patřičného třídění a sušení

Ačkoliv jsou dřevěné brikety vysoce výhřevným palivem, mnozí lidé u nás na rozdíl od zahraničí se 
topení s nimi zatím vyhýbají a nadále preferují štípané palivové dříví. A to i přesto, že brikety jsou 
v porovnání s ním vždy suché, jednoduše skladovatelné s minimálními nároky na prostor, takřka 
ideálně „naporcované“ pro topení jak v kotlích tak i krbech, energeticky vydatnější, a při celo sezónním 
topení mohou v určitých případech být i levnější. Takovou zkušenost z domácího trhu mají bratři 
Marian a Bohdan Válkovi, jednatelé rodinné firmy EKOBRIKETY s.r.o. z Kelčan u Kyjova, která po 
bezmála dvaadvaceti letech výroby dřevěných briket, lisovaných z tzv. ekologicky „čistých“ pilin 
v ročním objemu okolo 12 tis. tun, stále bezmála 20 % produkce vyváží.

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

„Snažíme se jít cestou prémiové kvality,“ říkají bratři Marian (vlevo) a Bohdan Válkovi, 
jednatelé společnosti EKOBRIKETY z Kelčan u Kyjova
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jí požadavkům ČSN EN ISO 17225-3 
(Tuhá biopaliva – Specifikace a třídy paliv 
– Část 3: Tříděné dřevní brikety). 
„Stálou a vysokou kvalitu našich briket 
nám potvrzují nejen pravidelně provádě-
né laboratorní kontroly, ale také stovky 
spokojených zákazníků u nás i v za-
hraničí,“ pochlubil se nám Ing. Marian 
Válka a dodává, že nakupované piliny 
jsou před vlastním zpracováním nejprve 
pečlivě vytříděny respektive vyčištěny. 
Jedná se o třístupňový filtrační proces, 
při němž jsou piliny prostřednictvím vib-
račních sít a magnetického separáto-
ru zbaveny všech drobných odřezků, 
třísek, vlásečnic, kousků kůry, železa, 
kamínků apod. „Třísky ani kůra by bri-
ketám v jejich principu ničemu nevadily. 
My se ale snažíme jít cestou prémiové 
kvality a té je třeba přizpůsobit skladbu 
použitého materiálu. Proto si pečlivě hlí-
dáme, aby do výroby šla jen super čistá 
a jemná frakce,“ vysvětluje jednatel při 
našem seznamování se s výrobním pro-
cesem a upřesňuje, že s přísadou vyse-
parovaných dřevních částic by brikety 
byly po povrchu tzv. chlupaté a měly 
tendenci se rozpadnout. Proto firma je-
jich vytřídění věnuje čas a peníze, které 
se jí z části vrátí prodejem tohoto jinak 

kvalitního materiálu jisté firmě, která jej 
používá jako palivo. Po vytřídění se pi-
liny suší v rotační bubnové sušárně na 
vlhkost zhruba 10 % a poté se mecha-
nicky lisují (pod tlakem 400 atm a při 
teplotě 120–130 °C) do podoby neko-
nečné kompaktní brikety ve tvaru válce 
s objemovou hmotností 1230 kg/m3 
a průměrem cca 90 mm se středovým 
otvorem. Tento otvor zvětšuje povrch 
brikety a umožňuje tak lepší přívod kyslí-
ku a tím i dokonalejší hoření. Vlivem liso-
vací teploty se povrch brikety tzv. zataví 
(ztmavne), čímž se zvyšuje její odolnost 
proti vzdušné vlhkosti. Z nekonečné bri-
kety se pak automaticky odřezávají cca 
25–28 cm dlouhé válečky o hmotnosti 
2 kg, které se po pěti kusech balí do 
recyklovatelné PE fólie. Takto vytvořené 
desetikilogramové balíky se prostřed-
nictvím manipulačního robota ukládají 
v počtu 100 kusů na přepravní paletu 
o rozměrech 120x100 cm. „Tato paleta 
je při expedici k zákazníkovi sou částí 
dodávky a spolu s jednou tunou briket 
stojí 5150 Kč včetně DPH,“ doplňuje 
jednatel s tím, že dvojice výrobních li-
nek při třísměnném provozu dosahuje 
denního výkonu až 50 tun briket neboli 
2 plně naložené kamióny.

Spotřebitelská veřejnost 
je pořád dost konzervativní

V době, kdy rodina Válkových s dře-
věnými briketami začínala, byl podle 
jednatelů tento druh pevného paliva 
u nás takřka neznámý. Jejich v podsta-
tě veškerá produkce proto směřovala na 
export zejména do Rakouska, Německa 
nebo Itálie a část také do Švédska či 
Norska. Postupem času se firma, zejmé-
na kvůli vysokým přepravním nákladům, 
začala cíleně orientovat na domácí trh, 
kam v současné době směřuje více jak 
80 % z ročního objemu výroby. Zbylých 
přibližně 20 % vyváží především na 
Slovensko a v malých objemech nadále 
do Rakouska a Německa. 
„Postupně se snažíme celých 100 % vý-
roby uplatnit na domácím trhu, ale chce 
to svůj čas. Mnoha lidem u nás totiž ještě 
stále přijde divné, proč by měli za dřevo 
na topení podle jejich mínění draze platit, 
když si mohou zajet do lesa a tam si ho 
formou probírky obstarat za pár korun. 
Naštěstí ale přibývá těch, jež si uvědo-
mují komfort, který jim topení briketami 
přináší a který spočívá v tom, že brikety 
jsou již k tomuto účelu připravené (bez 
nutného řezání a štípání), suché, sklad-

Výrobní surovinu pro ekologické brikety tvoří směs jehličnatých a listnatých pilin z pilařských provozů…

…zbavená veškerých odřezků, třísek a kůry směřujících jako palivo do kotelen jiných firem



DM 9/201646

né, bez špíny a prachu a kdy popel z nich 
(max. 0,95 %) lze stejně jako u dřeva 
použít jako hnojivo pro rostliny,“ argu-
mentuje jednatel s dovětkem, že oproti 
štípanému dříví mají brikety dvojnásob-
nou výhřevnost – cca 18 MJ/kg (dřevo 
9 MJ/kg) a navíc i déle hoří – v průměru 
4–5 hodin. 
„S briketami lze bez problémů zatopit 
nejen v kotlích na dřevo či uhlí, ale také 
v otevřených krbech nebo krbových 
vložkách a v neposlední řadě i v kachlo-
vých kamnech. Naprosto ideální jsou 
proto např. do dřevozplynovacích kotlů. 
Z vlastní zkušenosti i od zákazníků pak 
víme, že s ohledem na větší výhřevnost 
a zejména pak na delší dobu hoření 
může jedna paleta briket při celozimním 
vytápění rodinného domu nahradit 4–5 
prmr (prostorový metr rovnaný) štípa-
ného dříví. V případě např. bukového 
dříví, navíc podobně jako brikety krá-
ceného na jednotnou délku, kdy je na 
trhu 1 prmr prodáván i za 1650 Kč, tak 
dřevěné brikety mohou být pro zákazníka 
i výrazně levnější,“ upřesňuje a dodává, 
že nejdůležitějším faktorem vedoucím 
ke stále se rozšiřujícímu okruhu tuzem-
ských zákazníků byla a stále zůstává prá-
vě takováto systematická a na veřejnost 

cílená osvěta. Ta se týká nejen rámcové-
ho představení výroby a všech hlavních 
parametrů pilinových briket (včetně jejich 
ekologických aspektů), ale také jejich 
energetického a ekonomického srov-
nání i s ostatními druhy paliv (pevnými 
i nepevnými, jako je uhlí, plyn či elektři-
na) a v neposlední řadě také poradenství, 
jak s nimi nejlépe zatopit. Pro účely osvě-
ty firma využívá mimo jiné hlavně webové 
stránky, umístěné na předních místech 
několika internetových vyhledávačů, 
a také kolem osmdesáti spolupracují-
cích prodejců s působností po celé jižní 
Moravě, ve Zlínském kraji a také v části 
Vysočiny a jižních Čech. 
„V každém z našich prodejních míst si 
zájemce může nejprve koupit třeba jen 
jeden balík briket tzv. na zkoušku a když 
se mu topení s nimi zalíbí, má možnost 
si je obstarat ve výše uvedeném velko-
objemovém balení (100 balíků po pěti 
briketách o celkové hmotnosti 1000 kg) 
na paletě. Z vybraných 19 prodejních 
skladů pak i sami zajišťujeme rozvoz bri-
ket k zákazníkům, kteří při odběru dvou 
a více tun mají do vzdálenosti 30 km do-
pravu zdarma. Zda mají či nemají na bez-
platnou dopravu nárok si přitom mohou 
jednoduše zjistit na našich webových 

stránkách zadáním místa bydliště a poš-
tovního směrovacího čísla a v kladném 
případě se zde dozví i konkrétní sklad, 
z něhož jim bude v případě objednání 
palivo dodáno,“ vysvětluje Ing. Marian 
Válka a závěrem naší návštěvy dodává, 
že na zmíněných skladech jsou zákazní-
kům jako doplněk sortimentu nabízeny 
ještě dřevěné pelety, podpalové dříví 
a podpalovače.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: EKOBRIKETY s.r.o.
Místo: Kelčany u Kyjova
Rok založení: 1995 (s.r.o. 1999)
Počet zaměstnanců: 20
Obrat: 50 mil. Kč
Web: www.ekobrikety.cz

Kelčany u Kyjova ●

Piliny jsou po předchozím vysušení také palivem pro kotle rotační bubnové sušárny

Dvojice lisovacích linek vyprodukuje denně až 50 tun briket
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16.9. – 17.9. Praha - Velká Chuchle, 
U Závodiště 8/251    od 9:00 do 17:00, sobota od 9:00 do 13:00

19.9 – 20.9. Liberec – Rochlice
Dr. Milady Horákové 1093/116a    od 9:00 do 17:00

22.9 – 23.9. Ostrava – Vítkovice
Výstavní 123/11    od 9:00 do 17:00

Rady, konzultace, akční ceny. Představení nových olepovacích strojů
a formátovacích pil značek ALTENDORF, VITAP, ABG.

Zveme vás na předváděcí dny firmy
BG Technik cs a.s.

www.bgtechnik.eu       www.bgtechnik.cz      www.pilovekotouce.cz

Hodnotný dárek

pro každého

návštěvníka

Cenové zvýhodnění oproti 
základním cenám F45 Limited edition

až150 000 Kč bez DPH

Hodnotný dárek

http://www.bgtechnik.cz
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DREVONA – od A po Z

Asi takto jednoducho sa dá charakterizovať holding spoločností, 
ktorý funguje pod značkou DREVONA. Od importu a exportu širokého 
sortimentu materiálov na báze dreva, cez spracovanie veľkoploš-
ných materiálov na polotovary a hotové výrobky, dodávku demont 
a mont nábytku až po dodávku kompletných interiérov vrátane 
doplnkov a ostatných interiérových súčastí.

DREVONAEXPORT je významným 
dodávateľom najmä veľkoplošných 
materiálov na báze dreva pre prie-
myselných zákazníkov prevažne v re-
gióne strednej a východnej Európy. 
DREVONAEXPORT ako PFLEIDERER 
PARTNER pre Slovensko, je kľúčovým 
dodávateľom materiálov spoločnosti 
PFLEIDERER pre nábytkársky priemy-
sel na Slovensku. Nezanedbateľný po-
diel má aj v obchode s ďalšími artiklami: 
hranovacie pásky, posteľové lamely, ma-
sívne prírezy, rezivo, kovania  a kartóny.
Výrobný závod DREVONY v Malužinej 
je zameraný na spracovanie veľkoploš-
ných materiálov, hlavne surovej a lami-
novanej drevotriesky. Viac ako polovičný 

je podiel výroby polotovarov určených 
na finalizáciu s rôznymi kovovými a plas-
tovými konštrukciami. „Palec hore“ si 
dávame pri tvarovom olepovaní dielcov, 
ktoré sa aktuálne realizuje na troch CNC 
obrábacích centrách. To je v pomere 
k ostatnej technológii vysoký počet 
a pri podobne zameraných firmách je 
to skôr rarita ako pravidlo. Zvyšný podiel 
výroby tvorí hotový nábytok. Dodávaný 
v demonte prostredníctvom našej veľ-
koobchodnej skupiny do množstva 
predajní v rámci Čiech a Slovenska, ale 
už aj cez obchodné spoločnosti mimo 
DREVONY. Výrobný závod v Malužinej 
je aj dodávateľom interiérových zaria-
dení. V spolupráci s divíziou interiéry 

http://www.drevonaexport.sk
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realizoval dodávky zariadení pre množ-
stvo internátov, škôl, kancelárií, hotelov 
a úradov. Stabilita a dlhodobá existen-
cia výroby je výhodou najmä pre cieľo-
vého zákazníka, ktorý sa na nás obracia 
aj po niekoľkých rokoch od realizácie 
jeho projektu, či už kvôli neskoršiemu 
servisovaniu, alebo rozširovaniu jeho 
pôsobenia. S rozvojom výroby a s tým 
spätým vytváraním pracovných miest 
sa závod DREVONY zaradil medzi vý-
znamných zamestnávateľov v regióne 
Horného Liptova. S priebežnými a nikdy 
nekončiacimi investíciami či do techno-
lógií alebo areálu, vytvára DREVONA 
aj priestor na realizáciu sa firiem pôso-
biacich v iných odvetviach priemyslu, 
čím napomáha k fungovaniu ekonomiky 
ako celku. DREVONA prikladá vysoký 
dôraz ekológii pri výrobe nábytku. Je 
držiteľom FSC certifikátu, na balenie 
nábytku nepoužíva polystyrén ani plas-
tové obaly, používa materiály s emisnou 
triedu formaldehydu E 0,5.
Cieľom DREVONY aj naďalej zostáva 
byť stabilným partnerom spoločnostiam 
pôsobiacich v celom drevársko-nábyt-
kárskom odvetví, teda od A po Z.

Radi vás uvítame na našej webovej 
stránke www.drevonaexport.sk.

TVORÍME
PEVNÉ
SPOJENIA

MATERIÁLY A SLUŽBY 
PRE NÁBYTKÁRSKY PRIEMYSEL

 www.DREVONAEXPORT.sk    

http://www.drevonaexport.sk
http://www.drevonaexport.sk


DM 9/201650

výstavy – inzercia

Jeseň na výstavisku prinesie odbornej 
i širokej verejnosti medzinárodný veľtrh 

strojov, nástrojov, zariadení a materiálov 
pre drevospracujúci priemysel s názvom 
LIGNUMEXPO, ktorého súčasťou bude 
medzinárodná lesnícka výstava LES. 
Obe podujatia sa tešia mnohoročnej 
obľube, pričom LIGNUMEXPO sa môže 

pochváliť už dvomi dekádami úspechov. 
Samozrejmosťou je aj nesmierny prínos 
do odvetvia vďaka vysokej úrovni a ko-
munikácie v odbornej rovine. 
Pripravené sú odborné semináre za-
merané na situáciu v drevárskom a ná-
bytkárskom priemysle na Slovensku, 
inováciu technológií povrchových úprav 
v drevárskom a nábytkárskom priemysle 
pomocou robotov, techniku pre ručné 
povrchové úpravy striekaním, a tiež na 
ochranné prvky lakovní, filtre, technoló-
giu zariadení na čistenie ovzdušia a vôd. 
Medzinárodný veľtrh LIGNUMEXPO svo-
jim sprievodným programom obohatí 
účastníkov o poznatky z oblasti vývoja 
lesného hospodárstva a modernizácie 
drevospracujúceho a nábytkárskeho 
priemyslu. Je to v súčasnosti jediná vý-
robcami využívaná forma na vzdelávanie 
a získavanie informácií z daného odvetvia 
na našom území. 
Zväz spracovateľov dreva SR bude 
mať stánok v pavilóne F, kde vytvorí 
zázemie pre členské spoločnosti. Patriť 
bude k nemu aj prednášková miestnosť, 
kde sa uskutočnia prednášky a diskusia 
k jednotlivým témam. Témy budú urče-
né nielen odborníkom, určite zaujmú aj 
laickú verejnosť, ktorá bude mať jedineč-
nú príležitosť oboznámiť sa s činnosťou 
jednotlivých sekcií v odvetví spracovania 
dreva. Tematické zameranie prednášok:
27. 9. 2016 – Drevársky deň
Prednášky priblížia „Transparentný trh 
s drevom ako predpoklad stability“ s ná-
slednou diskusiou o vzťahoch medzi 
dodávateľmi a odberateľmi
28. 9. 2016 – Drevostavbársky deň
Predstavitelia výrobných a realizačných 
firiem priblížia prednosti moderných dre-
vostavieb
29. 9. 2016 – Nábytkársky deň
Slovenská výroba nábytku má výrazné 
postavenie na trhu: Nábytkári s tradí-
ciou – tradícia v nábytku

Štyri septembrové dni od 27. do 30. na výstavisku v Nitre budú patriť veľtrhu 
LIGNUMEXPO – LES 2016. 

LIGNUMEXPO – LES v Nitre 
opäť po dvoch rokoch

http://www.agrokomplex.sk/vystavy/lignumexpo-les-2016/
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Všetky tri tematické bloky prednášok sa 
uskutočnia od 13:00 do 15:00 počas 
prvých troch dní veľtrhovej prehliadky 
v Nitre.
Rozsah podobne ako pred dvoma rokmi 
v pavilónoch A, B, C, F a na voľnej ploche 
E zaberie viac ako dvanásťtisíc metrov 
štvorcových a svoju účasť opäť prisľúbili 
významné slovenské i zahraničné firmy. 
Medzi inými sú to najmä WOOD-B, s.r.o., 
Nové Zámky; CENTROGLOB, s.r.o., 
Košice; EXCELLENT CD, s.r.o., Zvolen; 
FELDER Group SK, Zlaté Moravce; 
HOUFEK, a.s., Golčův Jeníkov, ČR; 
ITALCOMMA SLOVAKIA, s.r.o., Žilina; 
KRÁL, s.r.o., Žilina; LESY SR, š.p. 
Banská Bystrica; BRAS, s.r.o, Teplička 
nad Váhom; TEKMA Slovensko, s.r.o., 
Zvolen.
Aktuálne 20. ročník veľtrhu LIGNUM-
EXPO a 16. ročník výstavy LES bude 
obohatený o spoluprácu so Stihl 
Timbersports. Pôjde o súťaže v rúbaní 
dreva, ktoré sú dlhoročne celosvetovo 
populárne. Rovnako sa návštevníci môžu 
tešiť aj na Show Martina Komárka, 
viacnásobného majstra Európy, vice-
majstra sveta a držiteľa svetových i eu-
rópskych rekordov vo vyrezávaní sôch 
motorovou pílou.
Výstavisko Agrokomplex bude počas 
veľtrhu prístupné 27. až 29. 9. od 9:00 
do 17:00 a 30. 9. od 9:00 do 15:00. 
Nenechajte si ujsť jedinečný veľtrh 
LIGNUMEXPO – LES, ktorý naozaj 
ocení nielen odborná ale aj široká ve-
rejnosť. Príďte sa presvedčiť o tom, že 
aj drevársky priemysel sa neustále po-
súva vpred a najnovšie technológie či 
stroje a zariadenia držia krok s dobou 
a predznamenávajú priaznivú budúcnosť 
celého odvetvia.

http://www.agrokomplex.sk/vystavy/lignumexpo-les-2016/
http://www.agrokomplex.sk/vystavy/lignumexpo-les-2016/
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  FIRMA ŠTÁT

Agrotechnika Vaněk s.r.o., Praha - Vokovice CZ
BARKE-Maschinenmesser GmbH, Oberreifenberg/Ts. DE
BRAS, s.r.o.,Teplička nad Váhom SK
CENTROGLOB, s.r.o., Košice SK
Dalno Trade, s.r.o., Dolný Kubín SK
DREVOPROFI, s.r.o., Zvolen SK
ĎURIŠ, spol. s r.o., Dolné Lovčice SK
ELBH - Slovakia, spol. s r.o., Ružomberok SK
EXCELLENT CD, spol. s r.o., Zvolen SK
FABA SLOVAKIA, spol. s r.o., Žilina SK
FELDER Group SK, o.z., Zlaté Moravce SK
FORESTA SG, a.s., Vsetín CZ
FREEWOOD, s.r.o., Zašová SK
GEOTECH Bratislava s. r. o., Bratislava SK
GESTAL s.r.o., Košice SK
Helper a partner s.r.o., Praha 6 CZ
HOFLEX, s.r.o., Topoľčany SK
HOUFEK a.s., Golčův Jeníkov CZ
IBO s.r.o., Trenčín 5 SK
IGM nástroje a stroje, s.r.o. Tuchoměřice CZ
ING. ČASTULÍK, s.r.o., Bratislava SK
Ing. Ján Spišák - STÉNIA export - import, Košice SK
ITALCOMMA Slovakia, s.r.o., Žilina SK
Jiří Mynař - strojírenská výroba, Ostrava - Bartovice CZ
Král, s.r.o., Žilina SK
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kováčová SK

  FIRMA ŠTÁT

LESY SR š.p. OZ Semenoles, Liptovský Hrádok SK
Ľuboš Ďurfina - OPTIK, Nováky SK
MAFELL AG, Oberndorf a.N. DE
Mária Bellusová, Vlčkovce SK
NEXNET SK s.r.o., Teplička nad Váhom SK
Optimall, s.r.o., Kežmarok SK
PEWAG Slovakia s.r.o., Nitra SK
PILANKA, spol. s r.o., Poprad SK
PRES SK, s.r.o., Žilina SK
RAWOOD, s.r.o., Prešov SK
ROJEK prodej, spol. s r.o., Častolovice CZ
SIP SK s. r. o., Turčianske Teplice SK
Sir COLOR, s.r.o., Hosťovce SK
STATON, s.r.o., Turany SK
STS PRACHATICE a.s., Husinec CZ
Svaz výrobců a dodavatelů dřevozpracujících strojů a zařízení, Svitavy CZ
TEKMA SLOVENSKO s.r.o., Zvolen SK
TOS SLOVAKIA, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec SK
TST Seilgeräte Tröstl GmbH, Türnitz A
twd SK, s.r.o., Banská Bystrica SK
VPP - verejnoprospešný podnik spol. s r.o., Jelenec SK
VYDONA, s.r.o., Holešov CZ
WOOD - B s.r.o., Nové Zámky SK
Wood Software s.r.o., Opava - Komárov CZ
ZASLAW TSS Sp. z o.o. Sp.k., Andrychów PL
Zväz spracovateľov dreva SR, Zvolen SK

Zoznam firiem prezentujúcich sa na veľtrhu LIGNUMEXPO – LES 2016 Stav k 15. 8. 2016

http://www.agrokomplex.sk/vystavy/lignumexpo-les-2016/
http://www.agrokomplex.sk/vystavy/lignumexpo-les-2016/
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Veľtrh LIGNUMEXPO 2016 (27. – 30. septembra 2016) sa môže 
pochváliť dvoma dekádami úspechov. Jubilejný 20. ročník vo štvrť-
storočnej histórii odborného podujatia znamená nesmierny prínos 
do odvetvia spracovania dreva. Osvedčený jesenný termín vytvára 
priestor pre nové možnosti rozvoja firiem. V prvom rade to bude 
konkrétna prehliadka inovovaných technológií. Stroje a zariadenia 
detailne predstavia pri prezentácii, aby si ich budúci užívatelia mohli 
odskúšať v reálnom nasadení.

Počas LIGNUMEXPO 2016 v Nitre 
budú producenti strojov informovať spracovateľov dreva

Pohľad do niektorých 
expozícií

 Felder Group predstaví prostredníc-
tvom svojho slovenského zastúpenia 
najmä vyššie kategórie CNC obrába-
cích strojov. Univerzálne obrábanie, 
nárezové a vŕtacie centrá, olepovačky 
hrán umožnia skvalitniť a zefektívniť vý-
robné procesy. Expozícia v pavilóne F 
bude väčšia ako v minulých ročníkoch 
(cca 330 m2) a dominovať jej budú 
práve tieto špičkové CNC technoló-
gie, ktoré budú poradcovia rakúskeho 
výrobcu aj predvádzať počas obrába-
nia. Celkovo tu bude inštalovaných 
a prakticky prezentovaných viac 
ako 30 strojov pod značkou Felder, 
Hammer, Format-4. Podľa požiadaviek 
zástupcov nábytkárskych firiem budú 
poradcovia konkretizovať stroj presne 
na predpokladaný objem výroby.

 twd SK priblíži odborným návštevní-
kom v pavilóne F ponuku hlavných 
dodávateľov materiálov formou prak-
tických ukážok. Zákazníci si budú 
môcť vyskúšať produkty a výrobné 
trendy pre výrobu: BLUM – spraco-
vanie dielcov pre aplikácie kovania, 
PFLEIDERER – drevotrieskové dosky 
pre výrobu nábytku s extra matným 
povrchom, FUNDERMAX – opraco-

vanie kompaktnej pracovnej dosky 
pre kuchynský nábytok, FESTOOL 
– elektrické náradie a praktická pre-
zentácia pevného a rozoberateľného 
spoja Domino, SIEGENIA – ukážka 
jednoduchého a rýchleho riešenia 
výroby HS portálu pre aplikáciu v in-
teriéri.

 Italcomma umiestňuje ponuku špič-
kových strojov talianskych značiek na 
tradičné miesto v pavilóne A. Ponuku 
zamerala na olepovačky hrán výrob-
cu Stefani, CNC – stroje so značkou 

Morbidelli, CNC stroje na obrábanie 
úzkych dielcov Comec, čistiace za-
riadenia Wandres. Vďaka technoló-
gii jednostrannej olepovačky hrán 
Solution (výrobca Stefani) možno 
vyrábať dizajnový nábytok najvyš-
šej kvality s maximálnou flexibilitou. 
Rýchly prenos pokynov od návrhu 
konštrukcie nábytku, programovania 
a konečného riešenia prináša opti-
malizáciu výroby. Olepovanie hrán 
umožní vytvoriť širokú škálu zložitých 
tvarov dielcov.

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

Viacvretenová vŕtačka Comec (Taliansko) s automatickým zakladačom vŕtania 
úzkych dielcov priťahovala v expozícii Italcomma Slovakia najmä výrobcov nábytku 
a masívnych lamelových dielcov. Výkon môže byť 600 dielcov /hod.
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Garant dodávateľov strojov

Miestom stretnutí zástupcov firiem 
s dodávateľmi strojov a zariadení z ČR 
bude stánok SVDSZ (Zväz výrobcov 
drevospracujúcich zariadení ČR) v pa-
vilóne F. Zastrešuje 17 výrobcov a nie-
ktoré firmy budú poskytovať technické 
poradenstvo pre konkrétne riešenia pri 
spracovaní drevnej hmoty a konštrukcií 
výroby nábytku.
Člen zväzu výrobcov TOS Svitavy pred-
staví konkrétne riešenie pre Pílu Rosík 
Čierny Balog. Výrobný uzol s dvojhria-
deľovou rozmietacou pílou PWR 422 
s porezom do výšky 250 mm doplní 
centrovací dopravník priziem a priečny 
zásobovací dopravník priziem. Na ob-
sluhu píly a dopravníkov porezu stačí 
obsluha 2 pracovníkmi.

Technológie teoretickou 
formou 

Odborný program pre spracovateľov 
dreva a výrobcov nábytku dopĺňa po-
čas veľtrhu aj poradenská firma Gregor 
a spol., s.r.o. formou odborných semi-
nárov. Popisujú prednosti zariadení pre 
efektívnu výrobu. Semináre sa počas 
dvoch dní uskutočnia v konferenčnej 
miestnosti medzi pavilónmi A a B od 
10:00 do 12:00. 

Vzduchotechnické zariadenia pre 
drevársky a nábytkársky priemysel 
– 28. 9. 2016
Témy prednášok a referátov:  

 Súčasná pozícia drevárskeho a nábyt-
kárskeho priemyslu v hospodárstve 
SR (Ing. Peter Zemaník – ZSD SR)

 Posudzovanie zhody vzduchotechnic-
kých zariadení, legislatívne a technic-
ké požiadavky (Ing. Dušan Hanko – 
TSÚ certifikačný orgán)

 Vzduchotechnické zariadenia lakov-
ne v individuálnej výrobe (Ing. Jozef 
Rezník – ELBH Slovakia)

 Ochrana životného prostredia a ovzdu-
šia pri používaní vzduchotechnických 
zariadení (Jiří Neumann – firma EWAC)

Technické novinky v oblasti drevárskej 
a nábytkárskej výroby – 29. 9. 2016
Rámcové témy referátov:

 Zhodnotenie súčasného stavu ná-
bytkárskeho priemyslu v SR (RNDr. 
Jaroslav Novotný – Ministerstvo hos-
podárstva SR)

 Technické novinky vo výrobe CNC – 
strojov a možnosti ich použitia v ma-
lých a stredných firmách v drevárskom 
a nábytkárskom priemysle (Jan Ledr 
– firma HOUFEK)

 Nové technológie v oblasti lisovania 
dyhy, prechodom od močovinovo-
-formaldehydových lepidiel k disperz-
ným lepidlám (Ing. Michal Kulhánek 
– ADIS CZ)

 Nové riadiace procesy v oblasti výro-
by nábytku, od objednávky cez tech-
nickú prípravu výroby až po montáž, 
balenie a dodávky (Ing. Milan Špinar 
– Špinar software)

Cena Lignumexpo 2016

Progresívne výrobky (stroje, materiály, 
náradie a vybrané drevárske výrobky) 
môžu získať toto ocenenie vďaka výbor-
ným parametrom. Medzinárodná odbor-
ná hodnotiteľská komisia bude hodnotiť 
prihlásené výrobky v prvý deň (hneď po 
inštalácii expozície). Výsledky vyhlásia 
na slávnostnom večeri vystavovateľov 
(v prvý deň) v kategóriách:
1. Lesné hospodárstvo
2. Lesnícke stroje a zariadenia
3. Stroje na obrábanie a tvárnenie dreva
4. Ručné stroje a náradie
5. Technológie a stroje na povrchovú 

úpravu
6. Materiály pre výrobu nábytku, sta-

vebno-stolárskych výrobkov a ostat-
ných výrobkov z dreva.

Jednorazové vstupné na výstavisko vo 
výške 6 € môžu odborní návštevníci na-
hradiť firemnou pozvánkou, ktorú uverej-
ňujeme na predchádzajúcej strane. Po 
elektronickom zaregistrovaní na www.
agrokomplex.sk/lignumreg je vstup 
na výstavisko cez registračné centrum 
pred pavilónom F bezplatný.

Výrobca CNC – obrábacích centier Weeke, ktorý je súčasťou koncernu HOMAG 
Group (Nemecko), prináša každoročne novinky s vylepšením hlavného vretena, 
vŕtacej hlavy, či upínacieho systému pracovného stola

Obľúbenými strojmi na obrábanie dreva z produkcie FELDER Group (Rakúsko) sú 
aj hobľovačky a hrúbkovačky Hammer
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20. – 24. 9. 2016
www.for-wood.cz

11.  VELETRH DŘEVOSTAVEB A VYUŽITÍ 
DŘEVA PRO STAVBU

Souběžně probíhající veletrhy:

FOR ARCH | FOR STAV | FOR THERM | BAZÉNY, SAUNY & SPA

DENNÍ TÉMATA | ÚTERÝ | KVALITA VÝROBKU | KONFERENCE ŘEDITELŮ PROJEKTOVÝCH SPOLEČNOSTÍ | STŘEDA | VĚTRACÍ KONCEPT/ŘÍZENÍ 
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV | KONFERENCE NA TÉMA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST BUDOV | ČTVRTEK | PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ | 
MATCHMAKING OBCHODNÍ JEDNÁNÍ | PÁTEK | CHYTRÝ DŮM | WORKSHOP PRO KAŽDÉHO NA TÉMA JAK KOUPIT BYDLENÍ | SOBOTA | SVÉPOMOCÍ | 

GENERÁLNÍ PARTNER OFICIÁLNÍ VOZY HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

DŘEVO
Jak se staví, jak se v nich bydlí 
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V  pořadí sedmadvacátý ročník mezinárodního sta-
vebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční 
v  areálu PVA EXPO PRAHA ve  dnech 20.–24. září, 
nabídne letos poprvé různá denní témata pokrývající 
významné trendy stavebnictví společně s tematickým 
doprovodným programem, odbornými konferencemi, 
semináři, soutěžemi a bezplatnou poradenskou služ-
bou. Generálním partnerem mezinárodního stavební-
ho veletrhu FOR ARCH 2016 je Skupina ČEZ. 

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH není pouze jed-
norázovou akcí, ale naopak projektem s  celoroční pů-
sobností zaměřujícím se na podporu oboru stavebnictví 
jako celku. Novinkou oproti předchozím ročníkům budou 
denní témata zabývající se významnými trendy moderní-
ho stavebnictví. V průběhu veletrhu se tak budou moci 
návštěvníci seznámit s  problematikou kvality výrobků 
a materiálů, energetickou náročnostií budov a koncepcí 

větrání, podporou odborného vzdělávání ve stavebnictví, 
fenoménem „chytrý dům,“ se stavbou svépomocí, spolu 
se specifickými pracovními postupy. Zároveň také bude 
ve  VSTUPNÍ HALE II k  dispozici nezávislé STAVEBNÍ 
PORADENSKÉ CENTRUM.

V  úterý 20. září pořádá analytická společnost CEEC 
Research pátý ročník Konference ředitelů projektových 
společností, kde vystoupí mnoho významných hostů. 
Součástí doprovodného programu veletrhu FOR ARCH 
bude ve  středu 21. září přednáška Vytápění a  větrání 
v moderních úsporných budovách organizovaná Společ-
ností pro techniku prostředí (STP) a konference Požární 
bezpečnost staveb pořádaná odborným internetovým 
portálem TZB-info. Další zajímavou akcí bude ve čtvrtek 
22. září čtvrtý ročník dvoustranných obchodních jedná-
ní MATCHMAKING BUSINESS MEETINGS. Zde budou 
podnikatelé získávat nové kontakty na  evropském trhu 
a  navazovat partnerství se zahraničními společnostmi. 
Ve  stejný den se také bude konat konference ředitelů 
evropských řemeslných komor nazvaná Sasko-český 
řemeslnický dialog 2016. 

Zájemci o  návštěvu veletrhu FOR ARCH pak mo-
hou po  vyplnění jednoduchého formuláře na  stránce 
www.forarch.cz/sleva získat poukaz na  ZLEVNĚNOU 
VSTUPENKU se slevou 20 %.

20. – 24. 9. 2016

FOR ARCH 2016 
má připravený velmi bohatý 
doprovodný program

GENERÁLNÍ PARTNER
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Konference Okna & fasády 
Rosenheim 2016
    

50 let služeb pro průmysl
12. – 14. října, Rosenheim, Německo Registrace + další informace:

www.fenstertage.de

   

Témata
    

Čtvrtek 13. října a 
pátek 14. října

 Energetická účinnost

 Okna a fasády

 Výzkum

 Budoucnost a udržitelnost

 Kvalita

 Prosklené fasády

 Stavební témata

 Stavební zákon

 Trh s okny

 Digitální svět

 Z praxe ift

Označená zasedání a související přednášky pouze v němčině,
všechny ostatní také v angličtině

Můžete se těšit na:

 Otázky a řešení pro průmysl

 Působivé pohledy do našeho 
nového technologického centra

 Hlavního přednášejícího Prof. Dr. 
Mojiba Latifa, vítěze ceny Ger-
man Environment Award 2015

 Výkonný workshop pro výrobce 
oken ve středu 12. října

 50. výročí ift pod heslem 
„I v 50 jsme rock!“

Pořadatel
ift Rosenheim GmbH  |  Theodor-Gietl-Straße 7 - 9  |  83026 Rosenheim (D)

http://www.fenstertage.de
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odborné téma

Výsledky zmíněné studie byly prezen-
továny na jarním mezinárodním odbor-
ném semináři DŘEVOSTAVBY 2016 ve 
Volyni v rámci přednášky na téma Dřevo 
a lidské zdraví. Zazněla z úst zástupce 
FPInnovations a spoluautora studie 
Ing. Dalibora Houdka, Ph.D., podle 
kterého se tyto výsledky respektive po-
znání, že přítomnost dřeva může pod-
porovat lidské zdraví, staly novým ná-
strojem v rukou architektů a designérů.

Jak přenést přírodu do interiéru?

Svoji přednášku Ing. Houdek zahájil výč-
tem řady faktorů, pro které je dřevo mezi 

lidmi oblíbené. „Jde o přírodní materiál, 
který je obnovitelný, velmi pevný a přitom 
lehký, zdravotně nezávadný, příjemně 
voní, velmi jednoduše se obrábí a v po-
rovnání s jinými stavebními materiály je 
dokonce i levný,“ konstatoval s tím, že 
hlavním důvodem k provedení studie 
o vlivu viditelných dřevěných povrchů na 
snížení aktivity SNS byla všeobecně zná-
má a dlouhodobým výzkumem podlože-
ná fakta, že pobyt v přírodě celkově upev-
ňuje lidské zdraví – vede k snížení krevní-
ho tlaku a tepové frekvence, k urychlení 
rekonvalescence, snižuje percepci (vní-
mání) bolesti, zvyšuje koncentraci a krea-
tivitu, snižuje agresivitu. A to dokonce jen 
při „zprostředkovaném“ kontaktu s příro-
dou, což doložil odvoláním se na v tomto 
směru průkopnickou studii z roku 1984. 
Šlo o studii nemocničních pacientů v re-
konvalescenci po operaci břicha, která 
zjistila, že pacienti v pokojích s výhledem 
do přírody měli kratší pooperační pobyt 

v nemocnici a vyžadovali méně analgetik 
než pacienti s výhledem na okolní měst-
skou zástavbu. Dalším impulzem vedou-
cím k v úvodu zmíněné studii, založené 
na výzkumu jeho kolegy Dr. Davida Fella, 
pak byla skutečnost, že navzdory pozi-
tivnímu přínosu přírody na lidský organi-
smus lidé v ní tráví jen velmi málo času. 
Např. průměrný Kanaďan tráví denně 
v přírodě pouze 6 % svého času, což je 
zhruba 1,5 hodiny, dalších 6 % času tráví 
ve svém autě a zbývajících 88 % (cca 21 
hodin) v uzavřených prostorách. „Z toho-
to zjištění vyplynulo, že pokud máme mít 
z pobytu v přírodě v tomto směru něja-
ký prospěch, musíme buďto trávit více 
času venku a nebo najít způsob, jak ji 
přenést do interiéru. V případě naší stu-
die např. větším zastou pením materiálů 
na bázi dřeva s cílem zjistit, zda dřevo 
může mít v interiéru podobně pozitivní vliv 
na lidské zdraví, jako příroda,“ upřesnil 
Ing. Houdek.

Pozitivní vliv na lidské zdraví mají 
vedle rostlin i přírodní dřevěné povrchy

Zelené rostliny při umístění v interiéru neplní pouze estetickou funkci, ale spolu s dalšími pozitivy 
mají významný dopad na lidskou psychiku (viz toto a předchozí dvě vydání Dřevařského magazínu). 
Podobné účinky však mají i v interiéru použité dřevěné materiály v přírodním provedení. Vyplývá 
to z nedávné studie kanadského dřevařského výzkumného institutu FPInnovations a University 
of British Columbia prokazující spojitost mezi přítomností vizuálních dřevěných povrchů v interiéru 
a sníženou aktivitou sympatického nervového systému (SNS), který je zodpovědný za fyziologické 
reakce lidského organismu na stres.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: Ing. Dalibor Houdek, Ph.D. 
 a archiv FPInnovations

Variantní úpravy testovací kanceláře bez rostlin
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Jak a kde probíhal průzkum…

Pro sledování účinku přírodních mate-
riálů v interiéru na lidský nervový systém 
autoři studie použili pracovní kancelářské 
prostředí. Zde pak různě manipulovali jak 
s povrchovými úpravami kancelářského 
nábytku a okenních žaluzií, tak i se zele-
nými rostlinami. 
„Pro zjištění účinku dřeva v povrcho-
vých úpravách interiéru byly vytvořeny 4 
kanceláře vybavené identickým kance-
lářským nábytkem a žaluziemi v březové 
dýze a bílé barvě. Tímto byl vytvořen jak 
dřevěný, tak ‚sterilní‘ bílý interiér. Efekt 
rostlin byl studován pomocí tří identic-
kých rostlin a jejich záměnou za ‚nepří-
rodní‘ předměty,“ doplnil Ing. Houdek 
s tím, že tento experiment byl proveden 
na vzorku 119 studentů University of 
British Columbia, u kterých bylo sledo-
váno, jakým způsobem budou reagovat 
na stresovou situaci a jaká je závislost 
jejich reakce na prostředí, v němž se 
budou nacházet. Pro účely experimen-
tu byli studenti rozděleni do skupin 
a umístěni do jednoho z interiérů. Zde 
se vždy dozvěděli jen to, že se účastní 

testu z matematiky, který bude mít vel-
kou váhu na konečné hodnocení jejich 
matematických vědomostí. Jiné detaily 
o studii jim vyzrazeny nebyly právě za 
účelem vytvoření autentické stresové si-
tuace. Samotná testovací procedura byla 
rozdělena do tří fází. První fáze byla fází 
očekávání a studenti při ní strávili deset 
minut o samotě v napětí z blížící se zkou-
šky. Druhou fázi představoval samotný 
test, v rámci kterého jim byly pomocí zvu-
kového systému pokládány matematické 
otázky se střední a vysokou náročností. 
Po vlastním testu (v tzv. odpočinkové fázi) 
pak opět sami setrvali v kanceláři, aby 
se dala určit rychlost jejich zotavení se 
ze stresu. 
„Během celého experimentu bylo stu-
dentům měřeno EKG a vodivost kůže. 
Měření vodivosti kůže sloužilo k moni-
torování míry stresu, měřené aktivací 
SNS,“ doplnil spoluautor studie a poté 
na chvíli odbočil do „medicíny“ za úče-
lem odborného vysvětlení podstaty výše 
uvedeného měření: „Lidský organismus 
ovlivňuje sympatický a parasympatický 
nervový systém (SNS a PSNS). Přestože 
tyto systémy mají opačnou funkci, fun-

gují současně a provádějí velmi jemnou 
regulaci našeho organismu. SNS má na 
starosti fyzickou přípravu těla na případ-
nou stresovou situaci. To znamená, že 
když se ocitneme ve stresové situaci, 
náš SNS nám pomůže buď v boji nebo 
při útěku. Naproti tomu náš PSNS se 
stará o zotavení organismu a relaxaci 
a řídí funkce, jako je odpočinek nebo 
trávení. Činnost naší nervové soustavy 
můžeme monitorovat měřením. V našem 
experimentu jsme měřili hladinu kožní 
vodivosti a odezvu kožní vodivosti. Jde 
o hodnoty, které se v praxi používají 
např. v detektoru lži a jsou také upřed-
nostňovány pro takováto měření, neboť 
se na nich oproti jiným metodám velmi 
dobře provádí různé statistické analýzy. 
Dalším důvodem pak je fakt, že vodi-
vost kůže stoupá s vyšší úrovní vzrušení 
a opět klesá, když se aktivita snižuje.“

…a s jakými výsledky?

To, s jakými výsledky průzkum dopadl, 
pak doložil přiloženými grafy 1 a 2. První 
z nich prezentuje průměrná hodnocení 
hladiny kožní vodivosti v závislosti na tom, 

Variantní úpravy testovací kanceláře s rostlinami

Graf 1: Výsledky měření hladiny kožní vodivosti ve fázi očekáva-
ní (BASELINE), při vlastním testu a ve fázi zotavení (RECOVERY)

Graf 2: Výsledky měření odezvy kožní vodivosti ve fázi očekáva-
ní (BASELINE), při vlastním testu a ve fázi zotavení (RECOVERY)
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zda se studenti nacházeli v kanceláři 
vybavené nábytkem s dřevěnými nebo 
bílými povrchy. 
„Z grafu je patrné, že průměrná úroveň 
vodivosti kůže byla v místnosti s dřevě-
nými prvky statisticky nižší. To zname-
ná, že aktivace stresu byla v průměru 
nižší v kanceláři ze dřeva ve srovnání 
se ‚sterilním‘ bílým interiérem. Největší 
rozdíl mezi výsledky měření byl ve fázi 
očekávání. V době, kdy začal matema-
tický test, se rozdíl mezi fyziologickými 
reakcemi snížil a opět se zvětšoval ve 
fázi relaxace. Tyto hodnoty nám tedy 
ukazují, že prostředí má jednoznačně 
vliv na to, jak vnímáme stresové situace,“ 
konstatoval Ing. Houdek s odkazem na 
druhý graf prezentující měření odezvy 
kožní vodivosti, která za normální situ-
ace nastane zhruba dvakrát za minutu 
a kdy měření mělo v jednotlivých fázích 
podobný průběh jako v prvním případě. 
„Výsledkem celého projektu je fakt, že 
viditelné povrchy ze dřeva snižují akti-

vitu naší sympatické nervové soustavy 
a tudíž, že dřevo v našem prostředí má 
schopnost snižovat stres. Toto zjištění 
je velmi důležité pro naše zdraví, neboť 
čím delší je doba, ve které je SNS akti-
vován, tím více člověk trpí jak fyziologic-
ky tak psychicky,“ uzavřel Ing. Houdek 
odbornou část studie. Poté přešel 
k praktickému využití jejích výsledků 
s tím, že studie, v kontextu s rostoucím 
architektonickým trendem současnosti 
podporovat zdraví na základě vědecky 
věrohodných důkazů, ustanovuje dře-
vo jako jeden z nástrojů při navrhování 
interiérů s pozitivním vlivem na lidský 
organismus.

Uplatnění nejen 
ve zdravotnictví

Na základě využití výsledků této a po-
dobných studií o vztahu mezi dřevem 
a lidským zdravím vzniklo v Kanadě 
v posledních letech několik zdravotnic-

kých zařízení. Zejména pak regionální 
zdravotní středisko v North Bay v provin-
cii Ontario se zastavěnou plochou více 
jak 70 tis. m2, zbudované na parcele 
o rozloze 22 hektarů. Má celkem 275 
akutních lůžek a slouží i jako regionální 
centrum pro mentálně hendikepované 
klienty s dalšími 113 lůžky. Jedná se 
o vzorové středisko pro ostatní zdra-
votnická zařízení v Kanadě, a to mimo 
jiné i ve využití dřeva v interiérech, které 
podle Ing. Houdka často vůbec nepři-
pomínají nemocnici. „Dřevo se v tomto 
projektu snažilo stavbu, která většinou 
bývá institucionálního charakteru, tzv. 
polidštit a vytvořit v ní příjemnější pros-
tředí jak pro rekonvalescenci pacientů, 
tak i pro práci ošetřujícího personálu,“ 
doplnil s tím, že dřevo je extenzivně vyu-
žito v návrhu celého zařízení a navzdory 
jeho členitosti a zajímavému pojetí nijak 
nezvýšilo celkové stavební náklady. 
Dalším zajímavým projektem vytvoře-
ným s využitím všech poznatků o vlivu 

Interiér jedné ze společenských místností a spojovací haly v regionálním zdravotnickém zařízení v North Bay

Desetipodlažní nemocnice Surrey Memorial Hospital s dvoupodlažní vstupní halou opatřenou střešní konstrukcí na bázi těž-
kého dřevěného skeletu



DM 9/2016 61

odborné téma

dřeva na lidské zdraví je nedávno dokončená nemocnice 
Surrey Memorial Hospital postavená v městě Surrey nedaleko 
Vancouveru v Britské Kolumbii. Jde o největší zdravotnické 
zařízení pro místní spádovou oblast s 1,6 milióny obyvatel, kte-
ré tvoří desetipodlažní objekt s moderní jednotkou intenzivní 
péče o ploše téměř 40 tis. m2 a dalšími odbornými pracovišti 
včetně rozsáhlého zázemí. 
„Jádro nemocnice muselo být dle místních předpisů pro insti-
tucionální budovy navrženo z nehořlavých mate riálů (železo-
beton), ale i přesto zde bylo dřevo použito jak pro interiérové 
aplikace, tak i pro statické aplikace. A to díky důmyslnému 
rozdělení celého objektu protipožárními stěnami na menší 
celky, v nichž bylo možné použít hořlavé materiály. To platí 
především o dvoupodlažní vstupní hale s nosnými prvky z le-
peného lamelového dřeva, simulující kmeny stromů, a s těž-
kým dřevěným skeletem střechy. Konstrukční prvky střešního 
skeletu (rovněž z lepeného lamelového dřeva) se vzájemné 
kříží a vystupují více jak 6 m přes exteriérovou zavěšenou 
stěnu, kde tvoří jakési zápraží chránící příchozí a odchozí 
pacienty před vlivy počasí,“ vysvětluje Ing. Houdek a dodává, 
že přírodní dřevo bylo v hojné míře použito i v různých částech 
interiéru, a to všude tam, kde mělo praktický význam a kde 
může bezpečně plnit svoji funkci. Výjimkou byla pouze pra-
coviště, na kterých je vyžadována nutnost rigorózní sanitace, 
kde v některých případech musely být použity nedřevěné 
materiály (např. lamináty) s texturou a barvou dřeva, jelikož 
přírodní materiál by ani s dobrou povrchovou úpravou nebyl 
schopen této agresivní sanitaci odolat.

Interiér vstupní haly a jedné z vyšetřoven

ACCORD 25 FX-M
5-OSÉ NESTINGOVÉ CENTRUM
| neomezené rozfrézování 
plošného materiálu

| 5-osá obráběcí hlava
| vysoká výška 
obrobku

CYFLEX S
UNIVERZÁLNÍ CENTRUM
| vrtání, drážkování 
a frézování

| vysoký výkon
| vrtání shora 
= absolutní přesnost

STARTECH CN
FLEXIBILNÍ VRTÁNÍ
| vrtání a drážkování
| malé zástavbové rozměry
| pro flexibilní zakázkovou
výrobu

| extrémně jednoduché
ovládání

OLIMPIC K560 HP
OLEPOVÁNÍ
| plnohodnotné opracování 2 rádiusů ABS hrany R1-R2
| 2 motorový rožkovač
| plně elektronické 
nastavování

| nový typ vaničky 
„SGP“ s horním 
dávkováním

výhradní dovozce SCM pro ČR

www.panas.cz

na výstavu
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PRAHA, 20. - 22.10.2016

POZVÁNKA

… a mnoho dalších strojů v provozu.
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Dekorativní nádobou není 
jen „květináč či váza“…

Zelenými nebo kvetoucími rostlinami 
je možné dotvořit a oživit jakýkoliv inte-
riér počínaje bytovým přes kanceláře, 
showroomy a obchody až po veřejné 
budovy včetně velkých nákupních cen-
ter. Aby však výsledný efekt rostlinné 
výzdoby byl co nejpůsobivější, je třeba 
zvolit nejen vhodnou rostlinu, ale také 
způsob jejího začlenění do prostoru tak, 
aby soulad architektury prostoru a doplň-
ků tvořil jeden celek. Pro tento účel se 

Rostlina v interiéru může představovat víc, 
než pouhou kytku v květináči
Část 3: Do čeho rostliny umístit a jak je situovat?

V posledních dvou vydáních Dřevařského magazínu jsme se věnovali problematice v současné době 
stále častějšího dolaďování interiérů zelenými rostlinami. Nejprve z hlediska určení podmínek pro 
správný výběr rostlin a poté po stránce způsobu jejich pěstování. V tomto závěrečném dílu našeho 
„miniseriálu“ se společně s královéhradeckou firmou New Visit bratrů Jiránkových a truhlářskou 
živností Jiřího Hamrly z Brna zaměřujeme na to, jak a prostřednictvím čeho můžeme rostliny v in-
teriéru naaranžovat tak, aby nejen co nejvíce přispěly ke vzhledu celého prostoru, ale staly se jeho 
přímou a nezřídka i funkční součástí.

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

a Jiřího Hamrly

Designové nádoby se aplikují jako solitéry nebo ve skupinách

Vysoké rostliny ve velkých vázovitých nádobách (např. Supremo, Phoenix) nebo truhlících Largo (výška až 75 cm, délka až 
150 cm) lze použít i jako nestandardní příčky či paravány
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v sou časné době zatím nejčastěji použí-
vají v minulém dílu (DM 7-8/2016) zmí-
něné speciální dekorativní nádoby (s vlo-
ženým klasickým plastovým květináčem 
či truhlíkem a především pak s tzv. hyd-
roponickou či samozavlažovací pěsteb-
ní vložkou). Tyto nádoby jsou na trhu 
dostupné v široké škále tvarů a velikostí 
provedení (hranaté, válcové, oválné, kó-
nické atd.), barev a nejrůznějších mate-
riálů jejich vnějšího designového obalu. 
Patří sem např. recyklovatelný ABS plast, 
Eco-syntetická pryskyřice, keramika, ka-
menina, terracota (vypálená hlína) por-
celán, kov (nerez či hliník), dřevo a dal-
ší přírodní materiály, jako jsou lastury, 
skořápky, kůže, banánové listy a další. 
Tyto nádoby, jejichž tvar, velikost a barva 
se volí nejen s ohledem na vybavení inte-
riéru, ale také na vzhled zvolené rostliny 
(růstová výška, rozložení listů apod.), 
se do interiéru situují buď jako solitér 
nebo ve skupinách. Umísťují se hlavně 
na podlahu a případně i na nábytek, při-
čemž v tomto případě je třeba pamatovat 
na to, aby při zálivce nebyla ohrožena 
pracovní plocha nebo technické vybave-

ní. Toto s bezpečností spojené pravidlo 
se týká především domácích pracoven 
a kanceláří a v neposlední řadě zejména 
dětských pokojů, pokud si zákazník pře-
je mít jej ozdobený rostlinami. V dětských 
pokojích je nutné vybírat nejen nádobu, 
ale i samotnou rostlinu s ohledem na věk 
dítěte a umístit ji tak, aby nebyla ohrože-
na dětskou hrou a sama neohrožovala 
dítě. „Pokud jsou děti malé, tak platí, že 
rostliny je nesmí vybízet k ochutnávání 
listů či květů a nesmí je zranit trny nebo 
špičatými listy. Dále je třeba se vyhnout 
rostlinám převislým a také těm, které jsou 
zdroji různých alergenů,“ radí Miroslav 
Jiránek a dodává, že z výše uvedených 
hledisek jsou naopak vhodnými např. 
Chlorophytum comosum, Saintpaulia 
ionantha, Crassula ovata či různé druhy 
Peperomií.
Při skupinovém uložení dekoračních ná-
dob na podlaze je z nich možné správnou 
kombinací tvarů a rozměrů vytvořit v inte-
riéru i dnes velmi moderní tzv. vyvýšené 
záhony nebo zelené ostrovy. Důležitou roli 
pak sehrávají i na v současné době hod-
ně využívaných otevřených pracovištích 

(open space), jako je např. sdílená kance-
lář bez příček, kde se rostliny v nádobách 
často stávají dělícím (a zároveň sjednocu-
jícím) a orientačním prvkem mezi jednot-
livými pracovními místy. Kromě vytvoře-
ní určitého soukromí pro zaměstnance 
rostliny při takovémto řešení ještě zmírňují 
hlučnost, zachycují prach a škodlivé látky 
a ochlazují a zvlhčují vzduch.

…ale také nábytek nebo 
zvýšený záhon či ostrov

Nicméně samotnou dekorativní nádobu 
může v interiéru nahradit i zakázkově 
vyrobený nábytek (např. komoda, stůl) 
a nebo zábradlí otevřeného patra nad 
halou apod. A to tak, že se do jejich 
horních partiií přímo zabuduje vlastní 
pěstební nádoba respektive výše zmíně-
ná vložka pro pěstování rostlin v zemině 
nebo hydroponicky. Přitom je třeba hor-
ní okraj nádoby patřičně utěsnit s obvo-
dem otvoru v daném výrobku tak, aby 
při nechtěném úniku vody při zálivce 
nedocházelo k zatékáni do konstrukce 
a k jejímu poškození.

Dekorativní nádobou může být i zakázkově vyrobené vybavení nebo vyvýšený záhon či ostrov

Základem zelených stěn (pevných i mobilních) a obrazů jsou speciální plastové nosné mřížky a na nich zavěšené speciální 
truhlíky s vloženými rostlinami v pěstebních květináčích
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Do této skupiny možného aranžmá rost-
lin v interiéru pak patří také již v projek-
tech speciálně navrhované a přímo do 
podlahy zapuštěné záhony a nebo nao-
pak vyvýšené a s podlahou pevně spoje-
né záhony či ostrovy. Jejich základ tvoří 
většinou betonové obruby, v případě 
vyvýšených i zděné, které se zvenčí ob-
kládají nejčastěji keramickými obklady, 
dřevem, kovem či jinými materiály. Do 
vnitřního prostoru se vkládají plastové na 
míru zhotovené pěstební vložky, které 
specializované firmy dokáží vyrobit v pod-
statě v jakýchkoliv tvarech a velikostech. 
Do těchto vložek se pak ukládají vlastní 
pěstební nádoby s rostlinami, v těchto 
případech většinou vyšlechtěnými pro 
hydroponické pěstování, a celý prostor 
se vyplní keramzitem.

Zelené stěny a zelené obrazy

Další technickou variantou možného oži-
vení interiéru (případně exteriéru) rostli-
nami pěstovanými v zemině či hydropo-
nicky jsou tzv. zelené stěny (greenwalls), 
pomocí kterých lze vytvořit různé deko-
rativní obrazy (buď jen zelené v různých 
odstínech nebo i kvetoucí) či vertikální 
zahrady v podobě ozelenělých vnitřních 
příček nebo fasád. Jednou z možností 
pro jejich vytvoření, využívanou společ-
ností New Visit, je stavebnicová stěna 
NextGen Living Walls. Její základ tvoří 
speciální plastové nosné mřížky, které 
se pomocí hmoždinek a vrutů upevní 
na stěnu. Na tyto mřížky se pak zavěšují 
speciální truhlíky (standardně vyráběné 
v délkách 50 nebo 100 cm), do kterých 
se přímo vkládají rostliny v pěstebních 
květináčích. Jejich zalévání lze provádět 
pomocí automatického nebo poloauto-
matického závlahového systému, případ-
ně ručně. Zelené stěny jsou konstruová-

ny k zalévání odshora dolů, o což se stará 
v truhlících nainstalovaný systém hadico-
vých redukcí, které ve spojení s krátkými 
hadičkami fungují jako stavidla a při do-
sažení stanovené výšky hladiny přepouští 
vodu do nižších pater. Díky nim při ručním 
zalévání nedochází k nežádoucímu úniku 
vody mimo stěnu, s výjimkou spodní řady 
truhlíků, které je třeba hlídat, aby nepře-
tekly. Nicméně i toto riziko lze zmírnit po-
mocí výše zmíněného automatizovaného 
závlahového systému, jehož součástí je 
i zpětný odvod vody. Pro úplnost infor-
mací je třeba dodat, že zelenou stěnu je 
v případě potřeby možné instalovat i na 
mobilní konstrukci.

Mechové stěny a obrazy

Ve výčtu možných stylových dekorací 
v interiéru, které navodí pocit poby-
tu v přírodě, nelze opomenout ještě 
tzv. mechové stěny (včetně mobilních) 
a mechové obrazy, jejichž zhotovením 
se u nás zabývá mimo jiných i devětatři-
cetiletý truhlář Jiří Hamrla z Brna. Jeho 
mechové stěny a obrazy oproti dekora-
ci z rostlin a květin nepotřebují žádnou 
údržbu ve formě zalévání a hnojení, den-
ní světlo a ani větší prostor. Jejich základ 
tvoří přírodní mechy (ploché či kopečko-
vé) nebo nejvíce používaný keříčkovitý 
lišejník Cladonia stellaris (Dutohlávka 
horská, prodávaná pod obchodním ná-
zvem Islandský mech), který roste ve 
Skandinávii a při sběru je vysoký přibliž-
ně 30–50 mm. Tyto mechy a lišejníky 
jsou pro použití v interiéru tzv. stabilizova-
né neboli mumifikované. To znamená, že 
jsou zcela zbaveny vnitřní vlhkosti (mízy), 
která je nahrazena biologicky odboura-
telným prostředkem (glycerinem), čímž 
si zachovávají svůj přirozený vzhled, tvar 
a barvu, a to po dobu 5 až 15 let. Navíc 

jsou antistatické vůči prachu a nedaří se 
v nich žádnému hmyzu. Kromě přírod-
ních zelených či šedozelených odstínů 
jsou k mání i v různých pastelových bar-
vách.
Takto upravené mechy a lišejníky se 
pak v závislosti na růstovém druhu 
(ploché, kopečkové, keříčkovité) lepí 
nebo v případě keříčkovitých nastřelují 
pneumatickou sponkovačkou na OSB 
desky o rozměrech zpravidla 60x60 cm 
nebo 60x120 cm, na přání zákazníka 
i jiných. K lepení se používá speciální 
k tomuto účelu vytvořené lepidlo, kte-
ré je po zaschnutí průhledné. Z těchto 
desek je v případě potřeby možné složit 
i větší plošné celky, jejichž hrany se pak 
buď opět olepí mechem nebo se ole-
mují dekoračním rámem zhotoveným ze 
dřeva, nerezu, umělého kamene apod. 
Těmito obrazy nebo stěnami je možné 
oživit každý interiér s teplotou 5–30 °C 
a vlhkostí do 60 %. Lze je situovat i do 
míst, kde by se jiným živým rostlinám ne-
dařilo (špatné světelné podmínky, prů-
van apod.). Nejsou naopak vhodné do 
prostorů se zvýšenou vlhkostí (koupelny, 
bazény) a také do exteriérů, neboť stabi-
lizované mechy a lišejníky nesmí přijít do 
styku s vodou, neměly by se vystavovat 
přímému slunečnímu záření a v interiéru 
taktéž umísťovat v bezprostřední blízkosti 
osvětlení.

Další rostliny vhodné 
do interiéru najdete v příloze 

pdf verze tohoto článku 
na portálu

www.drevmag.com
v sekci ODBORNÉ TÉMA

Pro oživení zejména tmavých interiérů mohou posloužit mechové stěny a obrazy
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školy

Celkové prvenstvo v Hlavnej kategórii 
získal Martin Trnovec (Mendelova univer-
zita). Katalóg projektov ani profil študen-
ta však neuvádzajú, že je absolventom 
slovenskej školy. Nie je ani nováčikom 
v súťaži Študentské projekty. Vo 8. roč-
níku súťaže (2013/14) získal 1. miesto 
v Stavbárskej kategórii za „Drevo v soľ-
nej bani“. V nasledujúcom 9. ročníku 
(2014/15) získal 2. miesto za „Drevený 
kostol z Nórska“. To už po získaní vý-
učného listu Stolár bol žiakom nadstav-
bového štúdia Drevárska a nábytkárska 
výroba. Oba stredoškolské vzdelávacie 
odbory absolvoval na SOŠ sv. Jozefa 
Robotníka v Žiline.
Martin Trnovec pokračuje v tvorbe a re-
alizácii projektov s netradičným využitím 

dreva aj počas vysokoškolského štúdia. 
Tohtoročná práca bola zameraná na 
stredovekú „Drevenú pevnosť so 4 ve-
žami“, ktorú tvoria stĺpikové konštrukcie 
obklopené kamennou stenou. Postavil 
tu obranné stroje a zbrane, aj stavbu 
vodnej píly a dreveného žeriavu. 

Nasledovníci

Ďalší stredoškoláci žilinskej SOŠ sv. 
Jozefa Robotníka Branislav Kavecký 
a Tomáš Mário Peregrim získali v 10. 
ročníku súťaže 1. miesto v Strojárskej 
kategórii za „Úzku pásovú brúsku“. 
Tiež sú vyučenými stolármi a pokračujú 
v nadstavbovom štúdiu Drevárska a ná-
bytkárska výroba. Dokonale ovládajú 
práce na drevoobrábacích strojoch. 
Z konštrukcie základných strojov a ich 
ovládania počas praktického vyučova-
nia využili znalosti základných technolo-
gických operácií. Najskôr namodelovali 
rám stroja, postupne pridávali stôl so 

zdvihom, mechanizmus brúsenia, mo-
tor, prevody. Vonkajší vzhľad dotvorili 
podľa svojich predstáv.
Tradíciu vlastnej konštrukcie drevárskeho 
stroja začal na SOŠ sv. Jozefa Robotníka 
v Žiline pre súťaž Študentské projekty 
Daniel Jánošík vo 4. ročníku (2009/10) 
za projekt „Kombinovaná frézovačka“. 
Získal 3. miesto v Strojárskej kategórii. 
Úspešný bol aj v nasledujúcom 5. roč-
níku. Úplne prvým úspešným reprezen-
tantom školy bol Peter Priedhorský vo 4. 
ročníku súťaže (2009/10). Nasledovala 
éra Martina Trnovca, spolu s ktorým 
školu reprezentovali v 6. ročníku Daniel 
Hricko a v 7. ročníku Radoslav Maslík. 
Všetky tieto umiestnenia v súťaži 
Študentské projekty sú dôkazom toho, 
že učiteľka odborných drevárskych 
predmetov SOŠ sv. Jozefa Robotníka 
v Žiline Ing. Mária Hrúzová dokonale 
prenáša vedomosti a záujem na svojich 
žiakov. V škole vyučuje od školského 
roku 1992/93.

Stolári získali prvenstvo 
v strojárskej kategórii

Do súťaže Študentské projekty, ktorú organizuje firma ŠPINAR – software s.r.o. Brno, každoročne 
postúpi do finále okolo 20 študentských prác, doteraz takmer 200 návrhov. Slovenské školy majú 
nižší podiel účasti a aj menej ocenení. V jubilejnom 10. ročníku (2015/16) hodnotili 18 finálových 
projektov spracovaných v programe TurboCAD. Vrátane Mendelovej univerzity Brno sa zúčastnilo 
deväť škôl z ČR a dve školy zo SR.

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

Branislav Kavecký a Tomáš Mário Peregrim zo SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline 
počas prezentácie svojho projektu „Úzka pásová brúska“

Ing. Mária Hrúzová so svojimi žiakmi pri 
preberaní víťaznej ceny
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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.

Veletrh FOR ARCH představí „inteligentní dům“
Uverejnené: piatok, 26. august 2016
Letošní ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve dnech 20. až 
24. září v areálu PVA EXPO PRAHA, si jako jedno z aktuálních témat vybral i takzvaný „chytrý dům“.

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

IKEA plánuje zvýšení nákupu dřeva z Ruska
Uverejnené: streda, 24. august 2016 
Švédská IKEA plánuje zvýšit objem nákupů dřeva z Ruska o 10 – 15 % ročně. Uvedla to agentura 
TASS s odvoláním na ruské tiskové středisko firmy.

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

Požár na pile způsobil škodu za 20 milionů
Uverejnené: utorok, 23. august 2016 
Předběžný odhad škody, kterou způsobil sobotní odpolední požár v areálu společnosti 1. písecká 
lesní a dřevařská, a.s. v Drhovli, místní části Brloh, činí 20 milionů Kč.

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

Lesné hospodárstvo jednou z troch priorít na Slovensku
Uverejnené: piatok, 19. august 2016 
Prehliadku života na Slovenskom vidieku priblížil 43. ročník veľtrhu Agrokomplex 2016, ktorý vo 
štvrtok 18. augusta otvorili v Nitre. Ojedinelá bola účasť troch najvyšších predstaviteľov štátu. Pre 
slovenský vidiek vyhlásili tri priority – medzi nimi aj problematiku lesov.

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

Hodnotenie degradácie náterov
Uverejnené: štvrtok, 18. august 2016 
Novo vyvinuté náterové hmoty pre aplikáciu ochrany povrchov a zdokonalené možnosti ich na-
nášania na drevo, kovy a ďalšie stavebné materiály umožňujú nanovo stanoviť ich normy koneč-
ného zloženia a používania. Ich prvú časť uverejnil Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Moldavsko zakázalo vývoz kulatiny
Uverejnené: štvrtok, 18. august 2016 
Vláda Moldavska schválila návrh zákona o dočasném zákazu exportu kulatiny. Podle nejnovějších 
informací se bude jednat o zákaz vývozu dříví do 31. prosince 2026.

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

ZSD SR ponúka odobratie navýšeného objemu dreva od LESY SR, š.p.
Uverejnené: pondelok, 15. august 2016
Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) záleží na rozvoji lesnícko-drevárskeho 
sektora a rozumie neľahkej situácii s odbytom navýšeného disponibilného objemu dreva LESY SR, 
š.p., ktorý vznikol pri spracovaní kalamitného dreva.

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

Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 FOR ARCH 20. – 24. 9.
 Mezinárodní stavební veletrh – 27 ročník. Souběžné výstavy: FOR 

WOOD – veletrh dřevostaveb a využití dřeva pro stavbu – 11. roč-
ník, FOR STAV – veletrh stavební chemie, spojovacích materiálů 
a ochranných pomůcek – 1. ročník, FOR THERM – veletrh vytá-
pění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky, BAZÉNY, 
SAUNY & SPA – veletrh bazénů, koupacích jezírek, technologií 
a saun, FSDays – mezinárodní veletrh trendů v oboru protipo-
žární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb – 8. ročník. 
Doprovodný program: Soutěžní přehlídka řemesel SUSO, 20. 
ročník, finále, 20. – 23. 9. • Praha – PVA Letňany • ABF, a.s., 
www.abf.cz, pvaexpo.cz, forarch.cz, for-wood.cz

 ZAHRADA VĚŽKY – PODZIM 2016 28. 9. – 2. 10.
 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

 FOR INTERIOR 29. 9. – 2. 10.
 Veletrh nábytku, interiérů, designu a bytových doplňků – 7. ročník. 

Souběžná výstava: FOR GASTRO & HOTEL – mezinárodní veletrh 
hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie 
– 6. ročník • Praha – PVA Letňany • ABF, a.s., www.abf.cz, 
pvaexpo.cz, forinterior.cz

 HOBBY PODZIM 29. 9. – 2. 10.
 Výstava potřeb pro dům a zahradu, chovatelství, kutilství a ruční 

práce, sběratelství, interiéry, sportovní vyžití a vybavení – 18. 
ročník • České Budějovice – výstaviště • Výstaviště České 
Budějovice, a.s., www.vcb.cz

 PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA – PODZIM 30. 9. – 2. 10.
 Výstava pro stavbu, rekonstrukce a zařizování bytů, domů 

a chat – 21. ročník • Pardubice – Výstavní centrum Ideon • KJ 
VÝSTAVNICTVÍ, www.kjvystavnictvi.cz

 MSV  3. – 7. 10.
 Mezinárodní strojírenský veletrh. Souběžné výstavy: IMT – mezi-

národní veletrh obráběcích a tvářecích strojů, AUTOMATIZACE 
– mezinárodní veletrh měřicí, řídicí, automatizační a regulační 
techniky, WELDING – mezinárodní veletrh svařovací techniky, 
FOND-EX – mezinárodní slévárenský veletrh, PROFINTECH – 
mezinárodní veletrh technologií pro povrchovou úpravu, PLASTEX 
– mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů, INTERPROTEC 
– mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti 
práce a pracovního prostředí • Brno – výstaviště • Veletrhy Brno, 
a.s., www.bvv.cz/msv, www.bvv.cz/interprotec

 FOR TOYS 6. – 9. 10.
 Veletrh hraček a her – 7. ročník. Souběžné výstavy: FOR BABIES 

– veletrh potřeb pro děti a kojence – 7. ročník, FOR GAMES – 
veletrh videoher a interaktivní zábavy – 5. ročník • Praha – PVA 
Letňany • ABF, a.s., www.abf.cz, pvaexpo.cz, fortoys.cz

 FLORIA PODZIM 2016 6. – 9. 10.
 Podzimní část celostátní výstavy pro zahrádkáře s účastí výrob-

ců zahradního nábytku a podobného sortimentu pro zahrady • 
Kroměříž – výstaviště Floria • Textil Invest s.r.o., www.vystavis-
tefloria.cz

 DŮM A BYDLENÍ Liberec 14. – 16. 10.
 Prodejní a kontraktační výstava zaměřená na úpravu a zařízení 

interiérových a exteriérových částí obydlí • Liberec – výstaviště 
• Diamant Expo, spol. s r.o., www.diamantexpo.cz

 MODERNÍ DŮM A BYT PLZEŇ 14. – 16. 10.
 Veletrh bydlení a stavebnictví – 10. ročník. Souběžná výstava: 

ŽENA A DOMOV PLZEŇ – veletrh kosmetiky, módy, životního 
stylu a všeho pro domov • Plzeň – hala TJ Lokomotiva • Omnis 
Olomouc, a.s., www.omnis.cz

 PRAGOLIGNA 20. – 22. 10.
 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dře-

vozpracující průmysl • Praha – výstaviště Holešovice • Incheba 
Praha spol. s r.o., www.incheba.cz, www.pragoligna.cz

 DESIGNBLOK 2016 27. – 31. 10.
 Mezinárodní přehlídka současného designu nábytku, průmyslo-

vého designu, bytových doplňků, svítidel, módy a šperků • Praha 
– výstaviště Holešovice • Profil Media s.r.o., www.designblok.cz

Slovenská republika

 LIGNUMEXPO 27. – 30. 9.
 Medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a materiálov 

pre drevospracujúci priemysel. Súbežná výstava: LES – medzi-
národná lesnícka výstava • Nitra – výstavisko Agrokomplex • 
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra š.p., www.agrokomplex.sk, 
www.eumabois.com

 MODDOM 12. – 16. 10.
 Medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov a interiérového 

designu. Súbežná výstava: ART – medzinárodná výstava výtvar-
ného umenia – 15. ročník • Bratislava – areál Incheba Expo • 
Incheba, a.s., www.incheba.sk

Zahraničí

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

kářský průmysl. Souběžné výstavy: FURNICA – mezinárodní výsta-
va 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

 KENYA BUILDEX 2016 21. – 23. 9.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví • Nairobi, Kenya • Profex 

Exhibitions, www.profexexhibitions.com
 ST. PETERSBURG INTERNATIONAL 27. – 28. 9.

 FORESTRY FORUM
 Mezinárodní lesnické fórum • St. Petersburg, Rusko • Restec 

Exhibition Company, restec.ru, spiff.ru
 LISDEREVMASH 27. – 30. 9.

 Mezinárodní veletrh pro lesnictví, dřevozpracující a nábytkářský 
průmysl • Kyjev, Ukrajina • ACCO International Ltd., lisderev-
mash.ua, www.eumabois.com

 WOODWORKING 2016 27. – 30. 9.
 Mezinárodní výstava strojů, zařízení a nástrojů pro lesnictví, dřevoz-

pracující a nábytkářský průmysl. Souběžná výstava: FURNITURE 
COMPONENTS, ACCESSORIES, MATERIALS – mezinárodní vý-
stava nábytku, materiálů a komponentů pro jeho výrobu • Minsk, 
Bělorusko • Minsk Expo, www.minskexpo.com

 IFMAC & WOODMAC 28. – 30. 9.
 Mezinárodní veletrh pro nábytkářský a dřevozpracující průmysl • 

Jakarta, Indonesia • WAKENI, www.ifmac.net, www.eumabois.com
 DESIGN LIVING TENDENCY 28. 9. – 1. 10.

 Mezinárodní výstava nábytku, bytového textilu, interiérového 
osvětlení a doplňků. Souběžná výstava: MTKT – mezinárodní 
výstava materiálů, komponentů, zařízení a nástrojů pro výrobu 
nábytku • Kyjev, Ukrajina • Kyiv International contract fair, www.
kmkya.kiev.ua

 BALTIC FURNITURE 30. 9. – 2. 10.
 Mezinárodní veletrh nábytku, interiérů a designového osvětlení. 

Souběžná výstava: DESIGN ISLE – mezinárodní veletrh designu 
• Riga, Lotyšsko • International Exhibition Company BT 1 Ltd., 
www.bt1.lv

 W16 – WORKING WITH WOOD 2. – 5. 10.
 Mezinárodní veletrh strojů, zařízení, materiálů a komponentů 

pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl • Birmingham, Velká 
Británie • Huddlestone Events Ltd., www.eumabois.com, www.
wexhibition.co.uk

 PRIMUS: AMBIENTE UKRAINE 4. – 6. 10.
 Mezinárodní veletrh bydlení. Souběžné výstavy: PRIMUS: 

HORECA UKRAINE – mezinárodní specializovaná výstava vy-
bavení, doplňků a nábytku pro hotely a restaurace, PRIMUS: 
INTERNATIONAL CLEANING FORUM – specializovaná výstava 
čistící techniky, FAMILY EXPO 2016 – mezinárodní specializovaná 
výstava zboží a služeb pro pohodlné bydleni • Kyjev, Ukrajina • 
Primus Exhibitions Group Ltd., www.theprimus.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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pozvánka

Národní centrum nábytkového de-
signu, o. p. s. a Město Bystřice pod 
Hostýnem pořádají na zámku v Bystřici 
pod Hostýnem retrospektivní výstavu 
s názvem František Vrána – náby-
tek, interiéry, volná tvorba.
Akad. arch. František Vrána (1934–
2013) patří ke generaci nábytkářů, kteří 
se v poválečném období v rámci Vývoje 
nábytkářského průmyslu, pozdějšího 
Výzkumného a vývojového ústavu 
nábytkářského, podíleli na utváření 

programu pro výrobní sféru. Za téměř 
třicet let působení v brněnském ústa-
vu pracoval na stěžejních projektech 
včetně rozsáhlých státních úkolů, byl 
pověřen vedením vývoje nábytku pro 
vývoz do nesocialistických zemí, s res-
pektem k tradiční technologii navrhoval 
také ohýbaný nábytek pro TON.
Retrospektivní výstava Františka Vrány 
se snaží o komplexní představení au-
torovy tvorby, důraz je kladen na ori-
ginální kresby, pastely, akvarely a ko-

láže, od nejstarších scénografických 
a interiérových studií, které Vránovi 
žáci s respektem označují za „dobové 
vizualizace“, po kresby dokumentují-
cí přípravu dlouhodobých úkolů v 70. 
a 80. letech. Tyto veřejnosti neznámé 
materiály představují svého tvůrce jako 
osobnost nadanou mimořádnými vý-
tvarnými schopnostmi. Výstava potrvá 
od 3. do 25. 9. 2016.

Zdroj: Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem

Výstava Františka Vrány v Bystřici pod Hostýnem

Najmä konečných spotrebiteľov pritiah-
ne veľtrh MODDOM 2016 (12.–16. 
10. 2016) na výstavisku Incheba EXPO 
v Bratislave. Prehliadka s nomenklatú-
rou nábytku, bytových doplnkov a in-
teriérov dosiahne rozsah vlaňajšieho 
ročníka – cca 200 vystavovateľov na 
výstavnej ploche 20 tisíc m2. Súčasťou 

bude 15. ročník ponuky umeleckých 
predmetov do bytu a verejných priesto-
rov ART 2015. 
Veľtrhové expozície MODDOM 2016 
budú umiestnené v častiach výstaviska 
B1, B0, B stred, v hale D a A1. Pre náv-
števníkov budú príťažlivé nielen všetky 
typy nábytku do bytu, budú tu expozí-

cie dverí, podláh, drevených schodísk, 
tapiet a rôznych bytových doplnkov. 
Odborná hodnotiteľská komisia zosta-
vená z výrobcov a architektov bude pri-
hlásené exponáty a expozície hodnotiť 
v súťaži o „Cenu MODDOM 2016“. 

Autor: Dr. Anton Mrník

MODDOM 2016 – bývanie zariaďovať alebo prezerať len tak pre potešenie

Od svého založení v roce 1966 ift 
Rosenheim zahájil vývoj řady tech-
nických projektů a podpořil jejich pro-
vedení. Nicméně na letošní konferenci 
Okna a dveře ve dnech 12. – 14. 10. 
2016 bude kladen důraz nikoliv na 
nostalgickou bilanci, ale na analýzu 
a pokračování těchto 50 let úspěšné-
ho působení v okenní a fasádní tech-
nologii.
Nové technologie, jako je například 
vyrovnávání tlaku v izolačních sklech, 

mediální fasády s velkoplošnými obra-
zovkami a nové materiály a konstruk-
ce, jako jsou integrální (jednoduchá) 
okna, optimalizovaná zdvojená a dvo-
jitá okna, změní produkty.
Podobně i změny obsažené v novém 
Modelovém stavebním řádu (MBO) 
a nových verzích norem EN 13830 (fa-
sády) a EN 1279 (IGU) je třeba studo-
vat na základě informací z první ruky.
Z hlediska obecnějších problémů po-
skytne hlavní řečník Prof. Dr. Mojib Latif 

nejnovější informace o klimatických 
změnách a prof. Annette Hillebrandtová 
představí stavební principy městské re-
cyklace (Urban Mining). Je bez disku-
zí, že hlavním mottem společenského 
večera bude heslo „I v 50 jsme rock!“ 
– a přijdou i nějaká překvapení.
Pro detailnější informace o programu 
a registraci navštivte www.fenstertage.
de.

Autor: Radomír Čapka

50 let kompetencí a zkušeností na 44. konferenci Okna a dveře

Drony na Ligně

Dálkově řízené létající stroje, dříve 
doména pouze skalních modelových 
fandů, jsou dnes všude. V roce 2015 
bylo na celém světě prodáno okolo 4 
milionů malých bezpilotních létajících 
prostředků.
V lesnictví drony převzaly mnoho funk-
cí, které byly dříve vykonávány konven-
čními způsoby, jako např. inventarizace 
a mapování lesů. Vysoce výkonné ka-
mery a softwary neustále otevírají další 
možnosti, jako je posouzení populace 

dřeva, hodnocení následků větrných 
smrští, monitorování škůdců nebo 
měření hromad kulatiny na skladech 
pro přesné výpočty objemů dříví. Drony 
mohou rovněž dodávat vysoce kvalitní 
obrazy o rozsahu škod způsobených 
zvěří, dokumentovat růst rostlin pomocí 
infračervené technologie a měřit pro-
dukci biomasy. Při těžebních pracích 
ve svažitém terénu mohou pomáhat 
při plánování cest pro stahování dřeva.
Tesaři a pokrývači také objevili výhody 
dronů, například při kontrole střech 
a fasád. Profesionální služby dronů mo-

hou výrazně snížit náklady na pracovní 
sílu, zvýšit produktivitu a pomáhají před-
cházet škodám na životním prostředí. 
Veletrh LIGNA 2017, který se usku-
teční od 22. do 26. května 2017 
v Hannoveru, představí všechny nej-
novější drony, kamery a softwarové 
systémy. Kuratorium pro lesnické prá-
ce a techniku (KWF) uspořádá na ote-
vřeném prostranství speciální výstavu 
„Drony v lesnictví – revoluce v našich 
lesích“. Další prezentaci potenciálu UAV 
systémů zajistí RUCON Engineering na 
Dřevařském summitu v hale 13.
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stalo sa

Nový katalóg IKEA 2017 v tlačenej 
a elektronickej podobe je motiváciou 
aj pre slovenských výrobcov, keď sa 
inšpirujú doplnkami pri zariaďovaní 
interiérov. Uvedené katalógové ceny 
garantujú, že v jedinom obchodnom 
dome na Slovensku IKEA Bratislava 
budú platiť do 31. júla 2017. Obálka 
potvrdzuje, že IKEA na celom sve-
te predáva výrobky podľa sloganu: 
„Navrhujeme pre skutočných ľudí“. 
Tlačený katalóg má 324 strán. Na FSC 
certifikovanom papieri z neho vytlačili 
211 miliónov výtlačkov v osvedčenom 
formáte 21x22,5 cm. Náklad tvorí 33 
jazykových mutácií a distribuujú ho v 48 
krajinách. Slovenská verzia obsahuje 
ceny, popis produktov a všetky užitoč-
né informácie, špecifické iba pre slo-
venských zákazníkov.
Elektronická verzia priblíži, ako by 
vybraný nábytok vyzeral priamo v do-
mácnosti zákazníka. Umožní 360° po-
hľad na zariadené izby. Aplikácia s di-
gitálnym katalógom ponúka 3 hodiny 
pohyblivého a interaktívneho obsahu.
Dominujú v ňom nápady a inšpirácie 
pre zariadenie domácnosti, predstavu-
je novinky v sortimente nábytku a byto-
vých doplnkov, očakávané limitované 
kolekcie, pripomína široký sortiment 
nábytku a doplnkov, o ktorý je v ob-

chodných domoch už viac ro-
kov záujem, získal inovovaný 
vzhľad a vďaka novým materi-
álom aj prístupnejšiu cenu.
Po prvý raz predstavuje 
katalóg aj 13 skutoč-
ných príbehov, pomo-
cou ktorých zoberie 
čitateľov na cestu 
okolo sveta – do 
domácnost í , 
k zaujímavým ľu-
ďom a témam.

IKEA vo svete
Obchodné domy IKEA ponúkajú široký 
sortiment funkčného bytového zariade-
nia s dobrým dizajnom a za také nízke 
ceny, aby si ho mohlo dovoliť čo naj-

v iac ľudí. IKEA má 
na ce- lom svete 385 
obchodných domov v 48 štá-
toch (oblastiach), ktoré ročne navštívi 
776 miliónov zákazníkov. Celkový pre-
daj za finančný rok 2015 predstavuje 
32,7 mld. € a medziročne vzrástol 
o 11,2 %. Obchodné domy navštívilo 
1,9 mld. zákazníkov (nárast o 21 %).
IKEA má tisícku dodávateľov produk-
tov na celom svete, patrí jej aj 43 vý-
robných centier IKEA Industry v 11 
krajinách, z nich 5 výrobných závodov 
nábytku v SR.

Autor: Dr. Anton Mrník

Príbehy z celého sveta doplnili katalóg IKEA 2017
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Majstrovstvá Slovenska v súťaži Drevo-
rubač 2016 ovládli Oravci. Prvenstvo 
patrí Jaroslavovi Kukucovi (1636 bo-
dov), nasledoval na 2. mieste Tomáš 
Kvasničák (1622), na 3. mieste získa-
li rovnaký počet bodov (1613) Josef 
Kučera (ČR) a Jaroslav Perveka (SR) 
zostal bez medaily. Drevorubač 2016 
Jaroslav Kukuc zvíťazil už po štvrtý 
krát (predtým v rokoch 2007, 2008 
a 2012).
Na 22. ročníku Majstrovstiev SR, ktoré 
sa konali na brehu Oravskej priehrady 
(5. a 6. augusta 2016) v Námestove, 
hodnotili 36 súťažiacich a 8 juniorov. 
Program majstrovstiev tvorili technic-
ké disciplíny: stínka kmeňa, výmena 
reťaze motorovej píly, presnosť rezu 
na podložke, kombinovaný rez. Pre 
divákov bolo v sobotu atraktívne pa-
ralelné odvetvovanie smrekového 
kmeňa. Hodnotili kvalitu, presnosť 

a čas priebehu disciplíny pri dodržaní 
bezpečnosti práce. Autor: Dr. Anton Mrník

Drevorubač 2016 – o víťazoch rozhodlo odvetvovanie

Stupeň víťazov na 22. Majstrovstvách SR „Drevorubač 2016“: 1. Jaroslav Kukuc, 
2. Tomáš Kvasničák (obaja SR), 3. Josef Kučera (ČR). Foto: Ing. Peter Janičák

Vývoj obratu koncernu IKEA v rokoch 
2004–2015 v mld. €. Zdroj: IKEA
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poradna

Správně zvolený směr vláken 
u selské židle

Dobrý den, jak je správně a proč zvo-
lený směr vláken u sedáku selské 
židle. Ze spodu jsou svlaky a z vrchu 
je vložen opěrák (skrz dlaby sedáku). 
Tedy jde směr vláken sedáku od kolen 
k zádům a nebo od levého boku k pra-
vému? Tím potom se určí, jestli opěrák 
prochází skrz sedák a svlak a nebo 
ne. A za druhé, mohou nohy jít mimo 
obrys sedáku? Jde mi o úhel nohou, 
kde nohy zadlabat, aby popřípadě na 
podlaze nepřesahovaly obrys sedáku 
a nebo mohou. Je k tomu nějaký dů-
vod, proč ne? 

Sedák tvoří spárovka (zleva doprava) již 
kvůli přední hladké zaoblené hraně židle 
– svlaky jsou pak samozřejmě kolmé. Ty 
rovněž z toho důvodu, že největší namá-
hání je předozadní (houpání se na židli) 
– zde je riziko štípání špatně orientova-
ného svlaku přes kulatý čep. U svlaků 
orientovaných předozadně se pak namá-
hání děje ve směru vláken, nikoliv napříč 
vláken. Nohy mohou přesahovat obvod 
sedáku, jde o stabilní selský nábytek.

Borovice – je kvalitnější běl???

Dobrý den, výrobce mi tvrdí, že právě 
u borovice je kvalitnější běl než jádro. 
Co je na tom pravdy, popř. kdy to platí 
a kdy ne? Nebo se jenom snaží prodat 
i odpad? 

Asi budu muset vrátit školné, ale tohle 
jsem ještě za 45 let praxe neslyšel. 
Možná u borovice limby, kdy se dělala 
za protektorátu dřevní vlna do polštářů 
(to znám od rodičů) a pak se z toho stal 
ekologický voňavý hit polštářů na přelo-
mu století v Rakousku. Jádro borovice 
je pevnější a jediná výhoda běle může 
být u dýh v tom, že se díky menšímu 
prosmolu lépe moří a šlo na ni dříve 
aplikovat klasické izokyanátové polyure-
tany bez důkladné separace podkladu. 
Obecně se běl vyřazuje jako podřadná 
část řeziva na různé latění. Na nábytku 
ani na oknech a dveřích nemá co dělat.

Tolerance v nábytku

Dobrý den, kde se prosím dozvím, jaké 
přesné tolerance jsou v nábytku povo-
lené. Když si zákazník nechá vyrobit 
nábytek, kde jsou rozměry, tak jakou 
toleranci je možné ze strany zákazní-
ka tolerovat. Např. celkové rozměry 

(výška, šířka, hloubka, rozměr mezi 
mezistěnami,...), mezery mezi zásuv-
kou a korpusem, mezi dvířky a korpu-
sem, tolerance ve vodicích lištách pro 
zásuvku, tolerance osazení zad, dna, 
tolerance u dveří a oken, tolerance 
u sražených hran (u podlahy), toleran-
ce při sesazování sesazenek (kresby), 
tolerance při osazení kování (závěsy, 
úchytky,...), jak posoudit povrchovou 
úpravu (obroušeno,...), tolerance v pra-
voúhlosti atd. 

Přesnou odpověď naleznete v ČSN 91 
0001 Dřevěný nábytek – Základní poža-
davky, a to v článku 8 Rozměry. Ostatní 
(kresba aj.) pak naleznete v téže normě. 
Pak můžete též nahlédnout do ČSN 91 
0001 Nábytek – Bezpečnostní požadav-
ky nebo v případě nábytku šaten, kuchy-
ní, koupelen do ČSN 91 0412 Úložný 
nábytek – Technické požadavky. Vše 
co je v normách naleznete rovněž v NIS, 
například http://www.n-i-s.cz/cz/
vseobecne-pozadavky/page/178/, 
http://www.n-i-s.cz/cz/konstrukce/
page/180/ nebo http://www.n-i-s.cz/
cz/rozmery/page/182/

Jaké jsou naše karcinogenní 
dřeviny?

Dobrý den, které tvrdé dřeviny, které se 
u nás zpracovávají, jsou karcinogen-
ní? Myšleno v souvislosti s tím, když 
se opracovávají a vzniká prach. Prosím 
o rozdělení na: a) naše tvrdé dřeviny b) 
exotické tvrdé dřeviny. Kde se o tom 
více dočtu?

U nás je prohlášen za karcinogenní ma-
teriál dub a buk. Riziko je zejména při 
broušení – vliv prachu. Pak jsou obecně 
biologicky aktivní dřeva, která mají různá 
rizika – například obsahují alkaloidy nebo 
jiné biologicky aktivní látky. Typická je 
mansonia, kdy při brou šení ploch dochází 
ke krvácení z nosu. Zvýšený počet alkalo-
idů je častý též u dřevin čeledi Lauraceae 
(paořechovec aj.). Náš ořech (juglans 
regia) obsahuje látky fenolické povahy, 
které mají antiseptický účinek atd.
Biologicky vysoce účinná dřeva: afror-
mosia, aielé, ako, amourette, angelin, 
aniégré, balata, balata rouge, ban-xe, 
beng, bété, bintangor, boi-loi, bon-sum, 
bosse tmavé, caroka, cashev, champak, 
civit, coccoloba, cocobolo, coralwood, 
courbaril, dabema, damoni, dao, djohar, 
dousie, ebiara, ekaba, espenille, etimoe, 
faro,febro, geor, gobaja, grenadil, guape-
va, gumari, hoang-linh, iatandza, imbuia, 

ipé, iroko, jalovec, kaledang, kanazo, 
kasai, kenari, khao, knysma, boxwood, 
kokko, kra-thon, kungkur, lanete, lang-
-mang, lat-xoan, lím, limbali, long-mang, 
mahagon, makoré, mambodé, mango, 
moabi, movingui, muniga, margusta, 
niatoh, nyatoh, ovengkol, padouk, pa-
lisandr brazilský, palisandr asijský, pau 
marfim, peroba-jaune, petai, primave-
ra, pulsi, rang-rang, sang, santamaria, 
santal, sapucaia, satin východoindický, 
satine rubané, sen, sindoer,tasua, tchito-
la, teak, tis, torchwood, trai, truong-mat, 
vang, xoan dao, xoay, zimostráz.
Podrobně to naleznete na http://www.n-i-
-s.cz/cz/trvanlivost-dreva/page/531/.

Dětský nábytek

Je předepsáno nějaké zaoblení hran 
u nábytku pro děti?

Platí obecné pravidlo, že všechny hrany 
a rohy nábytku musí být bez otřepů a musí 
být zaoblené min. R1 mm nebo sražené. 
Vžitý pojem oboru sražení je substituován 
do R1 mm a zaoblení pak do R2 mm. 
ČSN EN 716-1+A1 z 2013, Nábytek – 
Dětské postýlky čl.4.4.1.1. uvádí: „Hrany 
a vyčnívající části během normálního po-
užívání musí být zaobleny nebo sraže-
ny bez drsných okrajů a ostrých hran. 
U nábytku určeného pro děti by měly 
mít hrany a rohy zaoblení min. R2 mm. 
Uváděná zaoblení R2 mm vychází z po-
žadavku na školní nábytek – Židle a stoly 
pro vzdělávací instituce ČSN EN 1729: 
„Aby se minimalizovalo riziko zranění osob 
nebo poškození oděvu, platí následující 
požadavky: a) hrany sedadla, opěrka zad 
a opěradla, které jsou v kontaktu s uživa-
tele s minimálním poloměrem 2 mm nebo 
sražením; b) hrany rukojetí musí být za-
obleny s poloměrem minimálně 2 mm ve 
směru aplikované síly; c) všechny ostatní 
hrany a rohy, se kterými uživatel může při-
jít do styku s během normálního použití, 
musí být hladké, zaoblené nebo zkosené 
a nesmí mít otřepy.“ V normách pro dět-
ská hřiště (aproximativně nebytový náby-
tek – školky, jesle) viz ČSN EN 1176-1 čl. 
4.2.5 požadavky na provedení: „…je nej-
menší poloměr zaoblení R3 mm u částí, 
které vyčnívají více než 8 mm. Rohy, kon-
ce a průřezy s poloměrem menším než 
3 mm mohou být na kterékoliv přístupné 
části, jenom když nebudou ostré.“

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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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

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

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

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

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 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

 Vyrábíme a prodaváme vyspravovací lodičky G2.
Kontakt: mobil: 724 254 702, e-mail: frantisek.drobek@
volny.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 srovnávací a tloušťkovací frézku HAMMER A3 
31/11 osazenou hoblovacím válcem HAMMER Silent-
POWER. Rok výroby 09/2014. Stroj je plně funkční bez 
závad.
Kontakt: Petr Potůček, mobil: 737 200 458, Praha západ, 
e-mail: petr.potucek@caissa.cz

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

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

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

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

cz@drevmag.com     a     sk@drevmag.com.
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 Prodám 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 
490 000 Kč včetně výkonného, 4 pytlového odsávání ALCO 
AAS 5000.
Kontakt: Dostálová, Tyršova 23, Ostrava 1, tel.: 775 165 
062, e-mail: hipos@tiscali.cz 

 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

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.

 Firma LUGI nabízí pracovní příležitost na pozici 
Konstruktér nábytku, přípravář zakázek. Náplň práce: 
výrobní dokumentace v programu AutoCAD, tvorba cenových 
nabídek, programování obrábění pro CNC stroj v programu 
TopSolid, konstrukční řešení nábytku, objednávky materiálů. 
Předpoklady: min. SŠ v oboru - nábytkářství, znalost konstruk-
ce a technologie výroby nábytku a stavebně truhlářských vý-
robků, přehled v materiálech pro truhlářskou výrobu: deskový 
materiál, masiv, dýha + kování - Blum, Hettich, Häfele, znalost 
programu AutoCAD, Word, Excel, Outlook, znalost anglič-
tiny nebo němčiny (výhodou), spolehlivost, zodpovědnost, 
samostatnost. Nabízíme zázemí stabilní české firmy, která 
patří mezi špičku na trhu a práci na unikátních zakázkách.
Kontakt: e-mail: michal.perina@lugi.cz, tel.: 233 310 633 

 Firma LUGI nabízí pracovní příležitost na pozici Truhlář. 
Předpoklady: min. vyučení v oboru, samostatnost, pečlivost 
a spolehlivost. Nabízíme: zázemí stabilní české firmy, která 
patří mezi špičku na trhu, práci v mladém kolektivu, možnost 
dalšího vzdělávání a osobního růstu, zajímavou práci na uni-
kátních zakázkách.
Kontakt: e-mail: marek.kunasek@lugi.cz, tel.: 233 310 633 

 FELDER Group CZ hledá pro další posílení týmu angažo-
vaného a dynamického pracovníka na pozici prodejce CNC 
strojů. K úkolům nového pracovníka patří péče o stávající 
zákazníky a získávání nových zákazníků pro oblast ČR, na-
bízet zavedené, v oboru vysoce ceněné značkové produkty. 
Poskytneme fundované obchodní vzdělání a dobré platové 
podmínky odpovídající výkonu. Práce v mladém vysoce mo-
tivovaném týmu. 
Požadujeme: středoškolské vzdělání s technickým zaměře-
ním v oboru zpracování dřeva nebo kovů, vyučení truhláři 
vítáni, praxe v dřevozpracujícím průmyslu nebo podobné 
technické oblasti výhodou, obchodní zkušenosti výhodou, 
hovorová znalost AJ nebo NJ nutná, řidičský průkaz sk. B, 
profesionální nasazení, vysoká flexibilita a schopnost týmové 
práce.
Nabízíme: služební automobil, mobilní telefon, fundované 
obchodní vzdělání, zajímavý, motivující a spravedlivý systém 
finančního ohodnocení.
Pokud jste komunikativní a nechcete trávit pracovní dobu 
jen v kanceláři a jestliže je tato pracovní nabídka pro vás 
výzvou, těšíme se na vaší písemnou nabídku na t.vystyd@
felder-group.cz.
Kontakt: e-mail: t.vystyd@felder-group.cz

 Hledám práci – spolupráci sériové výroby ze dřeva, ma-
teriál BO. Dřevo mám a dopravu mohu zajistit.
Kontakt: mobil: 603 767 374, e-mail: 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, e-mail: 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, e-mail: 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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Josef Frank patří k vůdčím osobnostem 
nové architektury v Evropě nejen díky 
svým stavbám, projektům a urbanistic-
kým plánům, návrhům textilií a nábytku, 
ale i díky osobitému vztahu k problema-
tice otázek navrhování včetně veřejné 
kritiky meziválečné bytové kultury. 
Narodil se roku 1885 v Badenu u Vídně 
v rodině se židovskými kořeny. Studoval  
architekturu na technické univerzitě 
a v roce 1910 obhájil diplomovou prá-
ci na téma: současný stav církevních 
staveb Leona Battista Albertiho.
První interiér, kterým na sebe upozornil 
hned po ukončení studií, patřil man-
želům Tedescových (Frankově ses-
tře). Revolučně zde prolomil pravidla 
Gesamtkunstwerku, která používal např. 
Josef Hoffmann. Místo stylově jednotné-

ho zařízení totiž vytvořil individuální solitéry 
dokončené intarzií, ale tvarově zcela od-
lišné. Čitelný vliv italské neo renesance, 
neoklasicizmu a biedermeieru se střídal 
s lidovým uměním, ale i s prvky vídeňské 
moderny. Frankův zájem o historické tva-
ry se spojil s jeho pragmatickým pojetím 
interiéru, který působil tak, jako kdyby 
vznikl zcela náhodně.
Překlad knihy anglického architekta 
Macklay Hugh Balie Scotta „Häuser 
und Gärten (Domy a zahrady)“, dostup-
ný od roku 1912, výrazně ovlivnil Josefa 
Franka i celou vídeňskou školu. Scott 
v knize kladl velký důraz na centrální 
halu. V jeho pojetí to není pouhý průchod 
ke schodům, ale shromažďovací místo. 
Dobře navržený dům je jako město s uli-
cemi, které vedou na náměstí, kde je 

vyloučená doprava, aby tu mohl být klid. 
Cizinec se zde ihned orientuje, aniž by 
se musel ptát, kde je radnice a tržiště.
Název inspirující knihy Frank použil 
k označení firmy „Dům& zahrada“, kte-
rou společně s Oskarem Wlachem za-
ložil v roce 1925 s ambiciózním cílem 
nabízet prostý, elegantní a účelný náby-
tek a bytové doplňky (svítidla, textilie), 
které podle Frankových návrhů vyrábě-
lo cca 40 malých a středních podniků. 
On sám fungoval jako poradce a bytový 
architekt a našel si čas i na to, aby se 
věnoval malbě.
Frank se projevil radikálně ve své praxi 
ale i teoreticky. Nepřestával kritizovat 
bytovou kulturu meziválečného období  

Známý i neznámý rebel Josef Frank

Vídeňské muzeum užitných umění MAK nepřestává udivovat 
zajímavými výstavami, které čerpají z nekonečné studnice dějin 
světového designu. Ani poslední instalace „Architekt Josef Frank 
– against design“ (Architekt Josef Frank proti designu) nebyla 
výjimkou. Už od vstupu přitáhla zrak každého návštěvníka pestrá 
paleta textilních potahových látek. Je vůbec možné, že je vytvořil 
člověk, který se narodil na konci předminulého století? Působí tak 
svěže a nadčasově! Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.

Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Byt manželů Tedesco, 1910, jídelní set a vitrína se zřetelným vlivem neorenesance, mořený ořech, useň, mosaz, provedení 
Sigmund Jaray
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ovlivněnou rakouskými modernisty, vze-
přel se Gesamtkunstwerku, ale i funkcio-
nalismu a permanentně bojoval proti kýči 
a trivialitě. Trpělivě a cílevědomě prosa-
zoval myšlenku přiměřeného bydlení pro 
všechny vrstvy obyvatel.
Centrálním tématem jeho kritického 
myšlení byla oblast uměleckého řemes-
la, do kterého se snažil vdechnout mo-
derního ducha. Svoje myšlenky formulo-
val do četných článků, vydal tři knihy. Je 
jasné, že pokusy o reformu uměleckého 
řemesla narážely na konzervativní frakci 
tehdejší společnosti. 
Po 1. světové válce byla Vídeň vybavena 
dopravní infrastrukturou, ale bytová otáz-
ka zůstala nedořešena. Naléhavá potře-
ba velkého množství bytů se nejčastěji 
řešila tzv. superbloky s velkými byty, kte-
ré se tvářily aristokraticky, byly však pro 
dělníky nepoužitelné. Jejich autory byli 
modernisté – žáci Otto Wagnera. Frank 
tyto „paláce lidového bydlení“ stejně jako 
Adolf Loos kritizoval, sám ale několik po-

dobných staveb realizoval. Odmítl je však 
romantizovat pomocí zdobených štítů 
a arkýřů a všemi prostředky se snažil 
potlačit jejich monumentalitu.
U nás je Josef Frank ale známý předev-
ším díky rakouskému Werkbundu, který 
založil na základě vlastních zkušeností 
z činnosti Werkbundu německého (viz 
DM 3/2015). Jednou z významných 
aktivit této osvícenecké instituce byl 
projekt sídliště ve Weissenhofu, jehož 
výstavby se v roce 1927 zúčastnily nej-
významnější evropské osobnosti (Le 
Corbusier, Mart Stam, Ludwig Mies van 
der Rohe, Walter Gropius atd.). Pod ve-
dením Miese zde Josef Frank jako jediný 
Rakušan vyprojektoval dvojdům. Jeho 
vnitřní vybavení, zejména textilie, čalou-
něný nábytek a hlavně holé polštáře 
však vyvolaly kritiku modernistů, kteří 
Frankův interiér přirovnali k veřejnému 
domu. Kritikové ale nešetřili ani dům Le 
Corbusiera, kde byl poprvé použit bidet, 
jehož význam vlastně nechápali.

Součástí katalogu výstavy byl Frankův 
text namířený proti posilujícím doktrínám 
moderny s jeho známou antidogmatic-
kou větou: „Může se vše použít, co se 
použít dá.“ Kolonie Weissenhof jako 
jedinečná stavební operace podporo-
vaná médii se stala vzorem pro výstav-
bu podobných sídlišť jako Nový dům 
v Brně-Žabovřeskách a také ve Vídni. 
Je celkem logické, že se jejího řízení 
ujal Josef Frank. 
Právě ve vídeňské kolonii inspirované 
Weissenhofem měl v letech 1927–1932 
šanci prosadit racionální myšlenky Le 
Corbusiera a Gropia zhmotněné do po-
doby městského rodinného domku se 
zahrádkou, který se měl stát základem 
moderního stavitelství nejen ve Vídni.
Josef Frank výrazně přispěl ke zviditel-
nění Rakouska na evropské scéně svojí 
účastí na mezinárodních kongresech 
architektů (CIAM). Jako nepřehlédnutel-
ná osobnost se projevil už na 1. CIAMu 
ve švýcarském LA Sarraz v roce 1928, 
odkud se domů vrátil obohacen novými 
myšlenkami svých progresivních zahra-
ničních kolegů.
Přínos Rakouska do procesu moderní 
architektury prostřednictvím Franka lze 
vnímat díky jeho hluboké kritice stáva-
jící moderny a zavedení nového diktátu 
účelnosti. 
V roce 1933 se Werkbund rozpadl 
a vznikl Werkbund nový. V pozadí této 
skutečnosti byl cítit konzervativizmus 
nepřející myšlence oživení řemesla ne 
zcela prost antisemitismu. Tyto rozpo-
ry a reálné nebezpečí národního so-
cialismu přinutily Franka k emigraci do 
Švédska, kde v roce 1939 získal občan-
ství. Pro svůj talent zde našel nečekané 
porozumění. Ve Stockholmu svoji aktivi-
tu spojil s firmou Svensk Tenn vedenou 
designérkou Estrid Ericson. Zahrnul ji 
návrhy nábytku, tapet a textilií tak nad- 

Úložný nábytek s barovou skříní, Vídeň, 1930, Haus&Garten, 
mahagon, bílý lak

Skříňka 462, Svenskt Tenn 1935–40, bříza, bambus, papír

Sofa 3031, Svenskt Tenn, 40./50. léta, buk, čalounění, textilie La Plata
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časovými, že se mnohé dodnes vyrábí. 
Válečná léta však prožil v USA. V New 
Yorku v letech 1942–1946 uplatnil i své 
pedagogické vlohy přednáškovou čin-
ností na School of social research.
Svensk Tenn zařizoval četné interiéry 
jako švédská velvyslanectví a rezidence 
po celém světě. Pro tyto účely navrho-
val Frank mobiliář často v alternativním 
řešení. Množství nábytkových objektů 
vzešlých z Frankovy fantazie je neuvěři-
telné. Zejména u sedacího nábytku se 
často nechal ovlivnit historií. V jeho 
portfoliu lze spatřit inspiraci egyptskou 
stoličkou, ale i nábytek připomínající 
řecký klismos, vliv Číny, ale i bieder-
meyeru, windsorské židle až po shaker-
ský nábytek a prvky hnutí arts+crafts. 
Konstrukční, tvarové a estetické výpůjč-
ky z různých období dokázal mistrně 
přetavit v působivé novotvary. Hrál si 
s materiály, interiéry dotvářel vlastními 
návrhy tapet.
K Frankovým oblíbeným typům patří pří-
davné stolky, nejčastěji třínohé s kruho-
vou deskou. Varianty vnikají díky různé 
výšce a velikosti desky, dále pak pou-
žitím různé konstrukce a tvarování no-
hou. Podobná pravidla inspirace historií 
uplatňoval i u úložného nábytku. Vytvořil 
množství unikátů a svými díly opět pod-
pořil nekonečnou polemiku o tom, zda 
design je či není umění ve prospěch 
druhé možnosti.
Frankovy nábytkové objekty nám dovo-
lují nahlédnout do nepříliš probádaného 
období designu a tvorby interiérů 40. 
a 50. let a precizují pojem skandináv-
ské kultury, kterou zde paradoxně re-
prezentuje Rakušan.

V pozdějším období byla Frankova  práce 
ovlivněna rezignací. Vnímal velké ohrože-
ní svobody a kultury systémem a pravidly, 
které měly nahradit tradice. V roce 1958 
formuluje tvorbu interiérového prostředí 
jako tzv. „akcidentismus“. Tím vyslovu-
je názor, že máme naše prostředí tak 
uspořádat, jako kdyby vzniklo náhodou. 
Opírá se o myšlenku, že všechna místa, 
kde se dobře cítíme, totiž právě náhodou 
vznikla. 
V moderním obytném prostředí podle 
Josefa Franka panuje chaos. To zname-
ná, že mobiliář (od slova mobile – pohyb-
livý) nemá své pevné umístění a uplatní 
se tam, kde je ho momentálně zapotřebí. 
Proto musí být pokud možno co nejlehčí. 
Křesla, židle, stůl nebo třeba i klavír mají 
také vedle svých rozměrů  pevně stano-
venou potřebu místa kolem sebe, aby 
mohly být funkčně využity. Kromě toho 
tvoří v prostoru členění. 
Tvar nábytku nemusí být nutně hranolový. 
Pravoúhlost, která je výrazem pořádku, 
vyžaduje stálé umístění u zdi. Kulatý stůl 
se třemi nohami se může postavit kam-
koliv a židle kolem něj libovolně uspořá-
dat. Samotnou židli Frank vnímá jako 
symbol moderního zařizování, přičemž 
jen 2/3 jejího objemu jsou důležité pro 
sezení, zbytek je jen dekor.
Podle Franka je zapotřebí, aby nábytek 
v interiéru nezničil čisté tvary prostoru. 
A má-li prostor působit příjemně, musí 
nejprve pochopit sám sebe. Všechny 
jeho ohraničující linie a plochy určující 
jeho velikost – podlaha a strop – musí 
být viditelné bez podstatných přerušení. 
Nábytek musí stát na nohách, které jsou 
tak vysoké, že je pod nimi vidět hrana 

mezi stěnou a podlahou. Nábytek v po-
době bedny ležící na zemi ruší ohrani-
čující linii a vzdušné působení prostoru.
I když byla velká část Frankova plodné-
ho života spojena se Švédskem, dočkal 
se uznání i ve své vlasti. V roce 1965 
uspořádala Rakouská společnost pro 
architekturu jeho výstavu a v tomtéž 
roce získal i Velkou rakouskou stání 
cenu za architekturu. V roce 1991 byla 
podle něj pojmenována ulice v městské 
části Donaustadt. Další výstava „Josef 
Frank, architekt a outsider“ proběhla 
v roce 2007 v židovském muzeu na 
Judenplatz ve Vídni. U příležitosti 125. 
výročí narození získal v roce 2010 cenu 
Google Doodle. Výstava v MAKu, jež má 
veřejnosti přiblížit Frankovo dílo v jeho 
mnohostrannosti, je dalším výrazem 
vděčnosti Rakouska svému slavnému 
rodákovi.

Zdroj: tiskové materiály MAK

Textilie z produkce Svenskt Tenn: lněný potisk Kabinet U342, Svenskt Tenn, dřevo, hadí 
useň

Přístavný stolek, 1057, Svenskt Tenn 
1946, ořech
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Vila Stiassni, dříve Vládní vila v Brně

Mezi čtyřlístkem známých brněnských vil je Vila Stiassni (www.
vilastiassni.cz), více známá pod názvem „Vládní vila“, jedinou u níž je 
nesoulad mezi vnějším a vnitřním stylem. Tedy mezi funkcionalistic-
kým puristickým exteriérem a zdobným pojetím obytných interiérů ve 
stylu šlechtických sídel. Vila je veřejnosti po rekonstrukci přístupná 
od prosince 2014. Více než tříhektarová rozlehlá zahrada – největší 
v Brně – byla rekonstruována do původní podoby v roce 2015. 
A nově ozeleněna a osázena jako zahrada je i rovná střecha technic-
kého objektu, který spolu s vilou a opěrnou zdí tvoří rozlehlý dvůr.

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

Foto: autorka

Návrh funkcionalistické vily, včetně skic 
a výkresů odpovídajícího zařízení inte-
riérů, předal architekt Ernst Wiesner 
v roce 1927 zadavateli, brněnskému 
textilnímu továrníkovi Alfredu Stiassni. 
Ale jeho manželka, paní Hermine, ne-
souhlasila s minimalistickým návrhem 
obytných interiérů a objednala vytvoření 
historizujících interiérů u vídeňského ar-
chitekta Franze Wilferta. Stavba a interiér 
obslužného zázemí tak byly realizovány 
podle původního Wiesnerova návrhu, 
zařízení obytného křídla podle návrhu 
architekta Wilferta. 
Jádrem obytného křídla je galerie s mo-
hutným jednoramenným schodištěm 
v hale, ze které jsou přístupné i spole-
čenské místnosti a jídelna. Při prohlídce 
vily má návštěvník pro srovnání k dispozi-
ci skici architekta Wiesnera, jeho návrhy 
haly se schodištěm. Jsou sice dispozič-
ně shodné, ale funkcionalisticky čisté. 

V patře byly umístěny ložnice rodiny 
Stiassných (manželé i dcera měli každý 
své samostatné šatny, koupelny, ložni-
ce), pokoj vychovatelky a dětská herna 
s východem na terasu. Zdobné pojetí 
vnitřních prostor (štuky, kazetové stropy, 
mramorové krby, pseudohistorizující ná-
bytek) i jejich členitost zřejmě odpovída-
lo vkusu paní Hermíny. Celkové vyznění 
stavby se tak od funkcionalismu posou-
vá spíše ke klasicizujícím tendencím. Za 
normalizace byl podle návrhů architektů 
Kamila Fuchse a Adély Jeřábkové upra-
ven také interiér domu, což zahrnovalo 
změnu koupelen na luxusní mramorové 
a vybavení společenských prostor nefo-
remným soudobým nábytkem. Některé 
místnosti byly zaplněny dalším původně 
zámeckým mobiliářem, což ještě zdůraz-
nilo těžkopádnou přebujelost vnitřního 
zařízení.
Jídelna byla propojena se zahradou 

velkou lodžií, z vedlejšího salonu vedl 
do zahrady další východ. Tato propo-
jení však byla při úpravách architekta 
Kamila Fuchse z 80. let, autora zasklení 
původně venkovní monumentální přízem-
ní lodžie, zrušena či změněna. Lodžie 
byla při poslední rekonstrukci obnovena. 
Památkáři se v otázce koupelen rozhodli, 
že ponechají některé luxusní mramorové 
koupelny jako doklad „vkusu“ normali-
začních vládců. Do původního stavu byla 
uvedena koupelna pána domu včetně 
kopie ribstolu, u kterého každé ráno 
Stiassni cvičil. Oba manželé byli spor-
tovně založeni, v zahradě měli konírnu 
s jezdeckými koňmi, hojně využívali pla-
vecký bazén a tenisový kurt v zahradě. 
Architekt Wiesner také navrhl základní 
kompoziční členění zahrady. O tom, kdo 
na jeho návrh navázal, není zcela jasno: 
v dobové literatuře je jako autor zahra-
dy uveden vídeňský zahradní architekt 

Vstup do vily z rozlehlého dvora – vlevo do obslužného zázemí, 
vpravo do obytného křídla

Jižní strana s výhledem na Pisárky, Výstaviště, údolí řeky 
Svratky
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Albert Esch, dle ústního podání dcery 
vrchního zahradníka to byl brněnský za-
hradní architekt Otto Eisler, rodinný přítel 
manželů Stiassni. 
Realizaci stavby zajišťovala firma Artur & 
Mořic Eisler. Povolení k užívání stavby 
je z 1. 7. 1929, záznam o kolaudaci je 
z 6. 6. 1930. Kolaudace byla ve stejném 
roce jako Vily Tugendhat. 
V roce 1938 rodina Stiassni odjela z obav 
před nacismem do Londýna. Během 
druhé světové války byla vila zabavena 
německou státní policií a využívaná jako 
„Offizierskasino“. V roce 1945 vystřídali 
gestapo ruští kozáci, kteří částečně zni-
čili původní nábytkové vybavení a cenné 
gobelíny.
Dvakrát ve vile pobýval prezident Edvard 
Beneš. Poprvé to bylo těsně po válce, 
od 12. do 16. května 1945. Tehdy se, 
s cílem setkat se s lidmi a povzbudit 
je, vydal automobilem za postupující 
linií Rudé armády. Vila, ve které strávil 
Beneš pět dní, se od té doby označuje 
jako vládní vila. Podruhé prezident na-
vštívil vilu jen krátce při návštěvě města 
9. července 1946. Po 2. světové válce 
byl majetek zkonfiskován, 6. 6. 1946 
připadl československému státu a dále 
byla vila využívána k reprezentativním 

účelům. Ubytováni zde byli například 
první indonéský president Sukarno, 
egyptský president Násir a kubánský 
president a premiér Fidel Castro.
Architekt Wiesner v roce 1948 ode-
šel kvůli politickému vývoji natrvalo do 

Anglie, kde získal pedagogické místo 
na prestižní Škole architektury na uni-
verzitě v Liverpoolu. Zde působil až do 
své penze a byl za svou práci odmě-
něn prestižním vyznamenáním – titulem 
Master of Architecture.

Rekonstruovaná monumentální přízemní lodžie Salon

Společenský pánský pokoj

Schodišťová hala, realizovaný návrh arch. Wilferta 2. NP nad schodišťovou halou
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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.
Velká Dlážka 2848/40

750 02 Přerov
tel. CZ: 

+420 737 272 922-3
tel. SK: 

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

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

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

Mnohí z tých, ktorí tento rok zavítali do 
západočeských Plasov navštíviť Centrum 
staviteľského dedičstva alebo na juhočes-
ký hrad Rožmberk, mohli sledovať výrobu 
stredovekých stavebných mechanizmov 
či s ich pomocou stavané klasické dre-
vené lešenie. Navyše z prvkov opraco-
vaných výhradne dobovou technológiou, 
ktorú pri opravách kultúrnych pamiatok 
uplatňuje pražská firma ARS TIGNARIA. 
Viac o jej činnosti sa dozviete v ďalšom 
vydaní Drevárskeho magazínu.

Systémové riešenie pre osadzovanie a za-
tepľovanie predsadených okien, ventilácia 
zabudovaná v okenných rámoch a elek-
tronizácia vchodových dverí. To sú ďalšie 
z trendov v oblasti výplní stavebných otvo-
rov, ktoré sme zaznamenali na tohtoroč-
ných stavebných výstavách a veľtrhoch, 
najmä na jarnom veľtrhu FENSTERBAU 
FRONTALE v Norimbergu. Predstavíme 
ich v pripravovanom októbrovom vydaní 
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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Pripravili sme pre Vás:

SPRACOVANIE DIELCOV
A ONLINE APLIKÁCIE 

DTD EXTREME MAT
NAJLEPŠÍ MAT NA TRHU 

DOMINO - PEVNÝ
A ROZOBERATELNÝ SPOJ

OPRACOVANIE KOMPAKT
PRACOVNÝCH DOSIEK

KOMFORT UNIT - JEDNODUCHÁ
MONTÁŽ HS PORTÁLOV

ŽREBOVANIE O HODNOTNÉ
CENY OD BLUM A FESTOOL

twd SK, s.r.o.,
Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03  B. Bystrica
tel/fax: 048/414 82 17-9, infolinka: 0914 100 000
e-mail: info@twd.sk, web: www.twd.sk

VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU

ochutnávka skvelého

slovenského piva

,

http://www.twd.sk


http://www.hranipex.sk

