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Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Proč jezdit na zahraniční veletrhy nábytku?

Během jednoho zájezdu na milánský veletrh nábytku se mě kolegyně architektka, která 
zde byla poprvé, zeptala, proč tam vlastně jezdím každý rok? Otázka mě trochu zaskočila, 
a tak jsem odpověděl řečnickou protiotázkou: A proč se točí stále nové filmy? 

Co je tedy vlastně tím lákadlem, které nutí obrovské množství lidí k opakovaným návště-
vám renomovaných nábytkářských veletrhů?

Veletrh nábytku je něco jako prodejní trh a divadlo současně, někdy i trochu cirkus. Stejně 
jako turisty fascinuje nekonečná rozmanitost na tržnicích s potravinami, může být veletrh 
nábytku pastvou pro všechny smysly. Spatříte věci, které jste nejen neviděli, ale mnohdy 
si ani nedokázali představit…

Obchodní část veletrhu obstarávají vystavovatelé, kteří prezentují své nové výrobky stávajícím i potenciálním obchodním partnerům. 
Prestižní firmy ohromují pompézními a rozsáhlými expozicemi. Případná osobní návštěva designérské hvězdy společně s malým 
filmovým štábem a skupinou novinářů přídává všemu lesk slávy, úspěchu a bohatství. Kolem toho se tlačí davy fanoušků designu. 
V sousedních pavilonech pak vystavují v méně exaltované atmosféře méně honosných stánků méně prestižní (přesto velmi uznávané) 
firmy svůj méně efektní nábytek určený pro méně bohatou klientelu. I tento nábytek je v naprosté většině skvělý vzhledově i technolo-
gickým zpracováním. A v „okrajových“ ne-designových pavilonech je vystaven nábytek, za který bychom se také v našich obchodech 
i domácnostech nemuseli vůbec stydět.

Pro tuzemského designéra nebo výrobce nábytku může tudíž být návštěva veletrhu zdrojem skepse a deziluze: co ještě proboha vy-
mýšlet, když už vlastně tady všechno je, a navíc mnohdy v obdivuhodné kvalitě či komplexnosti. Nebo naopak může být každý veletrh 
poučením, inspirací a výzvou: navrhujme a vyrábějme nábytek, který snese srovnání se světovým standardem. V interiérech používejme 
nejen trendový vzhled, ale také aktuální dispoziční principy, konstrukční řešení, materiály, technologie…

Proč tedy jezdit na zahraniční veletrhy s nábytkem? Protože tam vedle bezmezné inspirace dostaneme informaci o nás: co jsme a jak 
si stojíme v současném globálním světě.

Ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D.
Ústav nábytku, designu a bydlení
LDF Mendelovy univerzity v Brně
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Izolační trojsklo se čtyřmi komorami

Již delší dobu se zdá, že vývoj v oblasti izolačních skel z hlediska 
prostupu tepla jako by usnul. Poslední výraznou a trhem akceptova-
nou inovací byl přechod od klasických izolačních dvojskel na izolační 
trojskla. Tím se citelně posunul koeficient prostupu tepla (U

g
) směrem 

do oblasti pasivního standardu. Zároveň s tím se ale o polovinu 
zvýšila hmotnost zasklení a téměř ztrojnásobila jeho tloušťka, což 
vyžadovalo zesílení celé okenní konstrukce. Cesta dalšího zvyšování 
počtu skleněných tabulí v izolačním skle se proto i z tohoto důvodu 
jeví jako málo pravděpodobná. A to i proto, že čtvrtá vrstva skla již 
výrazně snižuje prostupnost světla. Vývoj ale nespí…

Autor: Radomír Čapka s využitím 
technických informací Energy IN s.r.o.
Kontakt: radomir.capka@gmail.com

Foto: autor

V souvislosti s izolačním trojsklem je 
často diskutovanou otázkou, zda je 

s ohledem na reálné energetické úspo-
ry, potažmo ekonomickou návratnost 
investice, účelné investovat do lepší-
ho zasklení, které má více komor, více 
inertního plynu (který časem unikne) 
i více skel. Odpovědí bývá, že nic lep-
šího zatím na trhu není…

Určité technické možnosti v minulosti 
ale naznačovaly speciální meziskel-
ní fólie, které se souběžně s vývojem 
izolačního trojskla začaly používat jako 
alternativa za vnitřní skleněnou tabuli. 
Výrazně to snížilo hmotnost zasklení, 
ale i jeho tloušťku při zachování nebo 
i zlepšení tepelných a dalších paramet-
rů (např. akustický útlum, prostup světla 
apod.), avšak úměrně k těmto výhodám 
se zvýšila hlavní nevýhoda – cena.

Zpočátku se používala pokovená fólie, 
dnes se již od ní ustupuje a nahrazuje se 
fólií bez pokovení (využívá se pokovení 
skel). Výhodou je lepší prostup světla 
i lepší tepelně izolační parametry celé-
ho zasklení, protože nepokovená fólie 
má menší odrazivost než sklo a tudíž 
i větší světelnou prostupnost.
S touto variantou pracují někteří výrobci 
izolačních skel i nadále, a to v souvislos-
ti se snahou o další snižování hodnoty 
U

g při zachování všech ostatních para-
metrů minimálně na standardní úrovni. 
Můžeme se tak setkat např. s izolač-
ním dvojsklem se dvěma meziskelními 
fóliemi. Toto zasklení získává parame-
try čtyřskla při současném odstranění 
všech jeho nevýhod: výrazná redukce 
úniku inertního plynu díky propojeným 

Izolační dvojsklo s pokovenými skly 
a meziskelní fólií

Izolační dvojsklo s pokovenými skly a dvěma mezi-
skelními fóliemi Izolační trojsklo s pokovenými skly a dvěma meziskelními fóliemi
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komorám, větší prostup světla díky fó-
liím, větší hlukový útlum (až poloviční 
hluk), a samozřejmě největší výhodou 
je téměř zachování hmotnosti dvojskla. 
Jedno z nových řešení spadajících do 
této kategorie bylo představeno na le-
tošních Stavebních veletrzích v Brně. 
Jednalo se o izolační trojsklo se dvě-
ma fóliemi. Každý z obou meziskleních 
prostorů tak jedna fólie rozděluje na dvě 
komory. Podle výrobce dokáže toto za-
sklení izolovat stejně dobře, jako zatep-
lená zeď, a navíc propouštět do interiéru 
světlo a teplo.
Uvnitř obou komor trojskla je napnutá 
fólie, vzniká tedy ekvivalent pětiskla 
(s U

g = 0,17 W/m2K), kterým uniká jen 
3,4 W/m2 – tedy stejně jako zateplenou 
zdí. Přitom odpadají všechna negativa 
čtyřskel i pětiskel, protože komory jsou 
tlakově propojené, hmotnost je téměř 

stejná jako u běžného trojskla a zasklení 
má navíc i velmi velký akustický útlum. 
Cenově je toto řešení logicky dražší než 
obyčejná trojskla. Podle tvrzení výrobce 
ale ne o více, než kolik stojí zateplení 
stejné plochy fasády. A na rozdíl od zdi 
skla dávají trvale světlo a v zimě i za-
darmo teplo.
Určitou nevýhodou je ale jejich tloušťka 
nad 60 mm, vyžadující rámy s šířkou 
profilů min. 100 mm.
Existuje i řešení v tzv. bezrámovém pro-
vedení, které dává těmto sklům nový 
rozměr. Vhodné je především pro fa-
sádní prosklené systémy a velkoplošné 
zasklení. Kotevní profily lze integrovat 
přímo do struktury trojskla a vytvářet 
tak celoskleněné stěny (až do velikosti 
3,2x18 m), a to včetně otvíravých ele-
mentů s integrovanými rámy a závěsy 
uvnitř zasklení.

Nové izolační trojsklo se 4 komorami v dře-
věném okenním rámu tloušťky 100 mm

Fasádní systém s rámovými profily integrovanými přímo do izolačního trojskla

„jsme stále s Vámi“

Váš exkluzivní dodavatel materiálů
německého výrobce

My a Pfleiderer

  více informací na 
 www.drevoobchod.cz

 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, tel. 417 562 930 
 Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 326 727 194

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

http://www.drevoobchod.cz
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Letošní veletrh Interzum nabídl od 16. 
do 19. května ve speciálně vyhraze-
ném prostoru v hale 4.2 pod heslem 
„Cirkulární myšlení“ přehlídku udržitel-
ných materiálů vyrobených z různých 
druhů odpadu. 
Při hledání zdroje udržujících materiálů 
dnes designéři jako zdroj inspirace obje-
vují přírodní materiály. Zjevně nepotřeb-
né odpadní produkty jsou zpracovávány 
na prvotní a recyklovatelné materiály pro 
nové využití. Mnozí návrháři experimen-
tují s rostlinným odpadem a podobnými 
organickými zbytky. Zkouší velmi neob-
vyklé zdroje surovin pro výrobu bioplastů 
– např. pro skořepiny sedadel židlí. Na 
rozdíl od konvenčních materiálů nabízejí 

tyto bio materiály zásadní výhody: su-
roviny jsou volně k dispozici ve velkém 
množství a mohou být trvale využívány.
Vezměte si například mořskou trávu. 
Tisíce tun kvetoucích rostlin je vyplaveno 
na pobřeží. Designérka Carolin Pertsch 
tento materiál použila k vytvoření své 
stoličky Zostera. Rostlinný odpad, kte-
rý by jinak skončil na skládce, je pou-
žíván jako bioplast pro výrobu sedadla 
stoličky.
Jarrell Goh ze Singapuru zvolil podobný 
přístup se svojí Bramborovou stoličkou 
(Potato Stool), jejíž sedák je vyroben 
z lisovaného průmyslového odpadu 
z brambor. Vysušené zbytky potravin 
(kromě brambor také rýže nebo zeleniny) 
použil jako základní materiál, škrobové 
květy jako cement a zpracované mléko 
jako plnič.
Holandská designérka Christien Mein-
dertsma vytvořila židli Flax („len“) ze lnu 
a plastu vyrobeného z kyseliny polymléč-

né (PLA). Oceněný sedací nábytek je 
plně biologicky odbouratelný a doka-
zuje, že požadavek na ekodesign může 
být velmi elegantní. Materiál se skládá ze 
4 vrstev lněné tkaniny a 5 vrstev lněné 
plsti – ve všech případech s obsahem 
PLA vláken. Soubor se pak lisuje ve 
vyhřívané formě, čímž dojte k roztavení 
termoplastického PLA a k jeho prolnutí 
s lněnými vlákny v celém průřezu mate-
riálu. Po zchladnutí vznikne tvrdý a pevný 
kompozit.
Jedním z nejnovějších projektů, které 
přijaly tyto myšlenky, je židle Beleaf od 
slovenského návrháře Šimona Kerna. 
Ten při vývoji židle používá směs spa-
daného listí a bio pryskyřice vyrobené 
ze zbytků rostlinného potravinářského 
oleje. Dokazuje, jako ostatní zde zmíně-
né produkty, že neexistuje nic takového 
jako odpad – místo toho je to pouze nový 
materiál pro navrhování a tvorbu nových 
výrobků.

Odpad je synonymem 
pro moderní bio materiál

Sedět na mořské trávě, odpadu z brambor nebo listí? To vše je možné s novými bio materiály pro 
výrobu židlí. Designéři objevují přírodu jako zdroj inspirace a vytvářejí klasický sedací nábytek se 
„zelenými“ kritérii. Židle je pro každého návrháře velkou výzvou. Sedací nábytek vždy představoval 
objekt pro inovace – jen si vzpomeňte na konzolové židle z Bauhausu nebo na plastové židle z 60. let. 
Jejich průkopnické tvary a materiály často předběhly svou dobu a zároveň odrážejí společenské 
trendy. Také současné modely nesou zřetelné znaky těchto proudů ve způsobu, v jakém zdůrazňují 
udržitelný design.

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

Sedátko stoličky Zostera je vyrobeno z mořské trávy
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Mezi další zajímavé „zelené“ exponá-
ty patřily např. dva plošné materiály 
uplatnitelné v nábytkářském průmyslu. 
Inovativní sendvičovou desku vytvořili 
v institutu pro životní prostředí, bezpeč-
né a energetické technologie Fraunhofer 
UMSICHT. Hybridní panel tvoří jádro 
z lehké pěny (bioplast derivovaný z ce-
lulózy), kterým nahradili standardně pou-
žívaný pěnový polystyren, a vnější vrstvy 
s vysokou hustotou (slisované částice 
dřeva – princip DTD). Jednotlivé vrstvy 
k sobě nejsou lepené, sendvič vzniká 
přímým vypěněním jádra mezi oběma 
vnějšími vrstvami.
Druhým materiálem, který zde prezen-
tovala německá společnost Gercona, 
jsou desky z Resysty. Resysta je 100% 
vodě odolný materiál, který tím pádem 
nebobtná ani nepraská a je použitelný 
v exteriéru i v interiéru. Jak vzhledově, 
tak na dotek je podobný dřevu. Desky 
mohou být používány s povrchovou úpra-
vou nebo bez ní a opracovávány na stan-

dardních dřevoobráběcích strojích, spo-
jovány vruty či hřebíky a lepeny lepidly na 
PUR bázi. Boční plochy (hrany) mohou 
být po opracování pouze začištěny – ne-
musí se olepovat. Resysta je vyrobena 
ze tří základních surovin v poměru: 60 % 
rýžových slupek, 22 % kamenné soli 
a 18 % minerálního oleje.

Sedátko stoličky Potato Stool je vyrobeno z průmyslového 
odpadu z brambor

Židle Flax je zhotovena z kompozitů vyrobených ze lnu a plastu 
PLA

Židle Beleaf má sedadlovou skořepinu 
vyrobenou ze spadaného listí

Vodě odolná deska z Resysty
Hybridní sendvičová deska s lehkým pěnovým jádrem z ce-
lulózy
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Hlavní myšlenkou inovačního systému 
je plná integrace polohovacích me-
chanismů včetně servopohonů a řídicí 
elektroniky do postelového rámu. To 
umožnilo vysokou unifikaci technolo-
gie a komfort díky kompletnímu ukrytí 
všech komponentů. Žádné řídicí jed-
notky a žádné pohony nejsou viditelné 
v oblasti postelového rámu. Nijak tedy 
nebrání úklidu a umožňují využít celý 
prostor pod postelí jako úložný.
Základním elementem stavebnicového 
systému je dutý trámec z hliníkového 
profilu, v němž jsou vestavěny veškeré 
pohybové komponenty, to je polohova-
cí ramena zádové/hlavové a nožní části 

Polohovací systém se skrytým 
motorickým pohonem

Většině na trhu nabízených motorických pohonů pro nezávislé polohování jednotlivých částí lehací 
plochy jsou ze strany výrobců postelí vytýkány některé vlastnosti, které na jedné straně znemožňují 
redukci výrobních nákladů a na druhé straně omezují některé funkce postele. Odstranit anebo omezit 
některé z těchto vlastností se podařilo rakouskému výrobci elektrických pohybových mechanismů 
a polohovacích systémů pro nábytek.

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

Detailní pohled na polohovací mechanismus
Univerzálnost systému spočívá v tom, že umožňuje sestavit 
postel jakékoliv šířky

Základním elementem stavebnicového systému je boční trámec s integrovaným 
polohovacím mechanismem



DM 6/2017 11

materiály

postele a jejich servopohony. Tento ele-
ment tvoří boční část postelového rámu. 
Hliníkový profil trámce je univerzálně po-
užitelný pro levý i pravý polohovací sys-
tém, což snižuje požadavky na množství 
skladovaných komponentů. K bočním 
trámcům se připevní nohy a konce se 
spojí příčnými hliníkovými profily a zajistí 
ručními šrouby. Tím vytvoříme postelový 
rám. Podle požadované šířky postele se 
volí délka příčných profilů. Podpěrnou 

plochu pro matraci tvoří desky, které se 
pomocí šroubů připevní k polohovacím 
ramenům. Z vnější strany se k rámu při-
pevní obkladové desky (bočnice a čela), 
které jsou z hlediska montáže rovněž uni-
verzální. Zákazník si volí pouze prove-
dení (dýhované, laminované, čalouněné 
apod.).
Jeden z bočních pohonných systémů 
se pomocí kabelu připojí k síti a druhým 
kabelem s koncovými konektory se spojí 

s druhým pohonným systémem. Pohyb 
obou polohovacích mechanismů, který 
se ovládá bezkabelovým dálkovým ovla-
dačem, je díky řídicí elektronice plně 
synchronizovaný.
Z výrobního hlediska jde o vysoce uni-
verzální systém, což pro výrobce postelí 
mj. znamená, že nemusí být předzáso-
beni množstvím roštů a polohovacích 
systémů různých rozměrů podle vyrá-
běných šířek lůžek.

Finální podobu postel získá obložením rámu bočnicemi a čelySpojením bočních trámců příčnými trámci příslušné délky se-
stavíme základní postelový rám. Připevněním příčných desek 
vytvoříme podpěrnou plochu pro matraci

http://www.hastretail.cz
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Ako jeden z najstarších stavebných ma-
teriálov nám drevo ponúka nielen vyni-
kajúce mechanické a tepelno-technické 
vlastnosti, ale súčasne aj jedinečnú es-
tetickú hodnotu prírodného materiálu. 
V dnešnej dobe, kedy sa snažíme o ná-
vrat k prírode a pri našej snahe obklo-
piť sa čo najprírodnejšími materiálmi, si 
získalo späť svoje pevné miesto ako je-
dinečný obnoviteľný stavebný materiál.
Avšak so zreteľom na jeho prírodný cha-
rakter je potrebné v záujme zachova-
nia jeho vzhľadu a vlastností primerane 
ho chrániť pred vplyvmi poveternosti 
a škodcov.
V dnešnej dobe individualizmu má kaž-
dý možnosť vybrať si a upraviť stavebné 
prvky podľa svojich predstáv. A či už sú 
predstavy o drevenej fasáde vašej stav-
by, že má zapadnúť, zladiť sa s okolím 
alebo naopak zviditeľniť sa, dodáme 
vám riešenie povrchovej ochrany pria-
mo pre vás.

Hľadáte prirodzený vzhľad?
Z našich vzorkovníc si môžete zvoliť 
vysokotransparentný systém Lignovit 
Protect – systém ochrany dreva na 
vodnej báze, zachovávajúci prirodzenú 
farebnosť dreviny. Je určený pre ihlična-
té dreviny. Obzvlášť vhodný je pre dre-
vinu smrekovec, pri ktorej kombinácia 
trvanlivosti samotnej dreviny v spojení 
s odolnosťou našej povrchovej úpravy 
zabezpečí dlhotrvajúcu životnosť vašej 
drevenej fasády bez vzniku zašednutia 
a zmeny farebnosti.

Drevo, drevené fasády 
– súčasť dnešnej architektúry

Drevo bolo v minulosti neodmysliteľnou súčasťou klasickej architek-
túry. Po dekádach, kedy uvoľnilo priestor pre modernejšie materiály 
ako sklo, hliník či betón, si opäť získava obľubu u stavebníkov ale 
i projektantov a architektov.

Autor: Ing. Marek Duchoň
ADLER Slovensko s.r.o.
Kontakt: marek.duchon@adler.sk
Foto: archív ADLER Slovensko s.r.o.

Drevená fasáda ošetrená vysokotransparentným systémom Lignovit Protect

Na drevené prvky fasády je aplikovaný systém na vodnej báze s jedinečným meta-
lickým efektom Lignovit Platin

http://www.adler.sk
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Alebo chcete svoju stavbu čo naj-
viac zviditeľniť?
Pre vás máme pripravený systém 
Lignovit Platin. Je to rovnako systém 
ochrany dreva na vodnej báze v exte-
riéri s jedinečným metalickým efektom. 
Vďaka použitiu kovových reflexných 
pigmentov získate vynikajúcu odolnosť 
a dlhodobú ochranu pre vašu drevenú 
fasádu. Na výber máte z množstva fa-
rebných odtieňov, ktoré v lúčoch slneč-
ného svitu rozžiaria vašu drevenú fasádu 
a odlíšia ju od ostatných.

A možno sa vám žiada, aby sa vaša 
fasáda trblietala pri západe slnka?
Ani riešenie z radu Lignovit Platin pre 
vás nie je tým pravým a hľadáte niečo 
jedinečné? Tak pre vás sme si tento 
rok pripravili systém Pullex Platin. 
Rozpúšťadlový systém pre drevené fa-
sády s trblietavým efektom. Vďaka po-
užitiu špeciálnych pigmentov sa môže 
vaša fasáda trblietať v lúčoch zapadajú-
ceho slnka. Pullex Platin je navrhnutý 
na dlhotrvajúcu ochranu drevených fa-
sádnych prvkov a ponúka vám na výber 
širokú škálu farebných odtieňov. Či už 
žiadate moderné odtiene sivej, alebo 
hľadáte klasické zemité odtiene, výber 
je len na vás.

Správnym použitím a voľbou, či už 
systémov Lignovit Protect, Lignovit 
Platin alebo Pullex Platin, dodáte va-
šej drevenej fasáde pridanú hodnotu 
a zabezpečíte jej dlhodobú ochranu 
pred poveternostnými vplyvmi.
Ak chcete vedieť viac, neváhajte nás 
kontaktovať.

ADLER Slovensko, s.r.o.
Montážna 3, 971 01 Prievidza
tel.: +421 46 519 6921
e-mail: podatelna@adler.sk
www.adler.sk
www.facebook.com/adler sloven-
sko s.r.o.

Fasáda upravená rozpúšťadlovým systémom s trblietavým efektom Pullex Platin

http://www.adler.sk
http://www.drevoobchod-eshop.cz
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Lepidla pro truhláře

Při práci se dřevem je nutné vsadit na 
kvalitu. Značka Ponal již několik dese-
tiletí nabízí širokou škálu výrobků, které 
zajišťují maximální lepicí výkon a tím po-
hodlnější a rychlejší lepení dřevěných 
komponent. Široká škála značky Ponal 
představuje disperzní lepidla, polyure-
tanová i lepidla na dýhování.

Lepení standardního 
i tvrdého dřeva

Ponal Standard patří mezi univerzální 
disperzní lepidla na bázi polyvinylacetátu 
pro lepení v interiéru. Je určen pro le-
pení všech druhů dřeva včetně tvrdého. 
Používá se pro montážní a konstruk ční 
lepení čepových a kolíkových spojů 
a pera a drážky, i pro lepení velkých 
ploch, HPL desky, nákližky atd. Díky 
dlouhé otevřené době (až 15 min.) je 
vhodný na těžko lepitelné druhy dřev 

a při sestavování složitějších výrobků. 
Spoj je po vytvrzení velmi pevný, transpa-
rentní, elastický. Lepená spára odolává 
tepelnému zatížení přibližně +70 °C, 
krátkodobě dokonce +120 °C, takže 
lze provést předýhování.

Vodovzdorné lepidlo

Vodovzdorné disperzní lepidlo Ponal 
Super 3 je vhodné k lepení dřeva a pří-
buzných materiálů, které jsou vystave-
ny vyšší vlhkosti nebo krátkodobému 
působení vody. Hodí se pro montážní 
a konstrukční lepení v interiéru i exterié-
ru, např. lepení oken, dveří (rámy, křídla) 
a schodů. Používá se i pro velkoplošné 
lepení, např. lepení desky HPL k podkla-
du a lepení nábytku. Je cenným pomoc-
níkem při lepení kuchyňských pracov-
ních ploch a lepení všeho druhu v míst-
nostech s velkou vlhkostí a kolísáním tep-

lot. Spoj je po vytvrzení pevný, průhledný 
a elastický. Odolnost vůči vodě dle DIN 
EN 204/D3. Přidáním Ponalu tužidla D4 
lze na 8 hodin dosáhnout odolnosti dle 
DIN EN 204/D4.

Rychlé lepidlo

Rychlé univerzální disperzní lepidlo pro 
povrchové lepení za tepla i za studena 
Ponal Express rychle vytvrzuje a tím še-
tří čas. Lepidlo je vhodné pro montážní 
lepení, např. k lepení korpusů, k lepe-
ní čepových a kolíkových spojů, pera 
a drážky, spárovek, dýh, nákližků a le-
pení ploch, např. desek HPL. Spoj je po 
vytvrzení průhledný, elastický. Vyznačuje 
se vysokou stabilitou při vyšších teplo-
tách. Odolává vodě dle DIN EN 204/D2. 
Nezpůsobuje zabarvení dřeva.

Více informací na www.ponal.cz.

1
www.ponal.cz

PONAL LEPIDLA
PRO OPRAVDOVÉ
MISTRY

http://www.ponal.cz
http://www.ponal.cz
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PONAL LEPIDLA
PRO OPRAVDOVÉ
MISTRY

Nejkvalitnější nosná deska
na evropském trhu.

www.drevomaterial.cz
www.byspan.cz

Kolekce 66 variant LTD
zahrnuje oblíbené tradiční dekory 

a obsahuje i nové designově zajímavé 
dekory a struktury.

http://www.ponal.cz
http://www.drevomaterial.cz
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Elektromotorické ovlá-
dání zdvihu a náklonu 
pilové jednotky, elektro-
motorické polohování pa-
ralelního pravítka, horní ovládací 
panel, komfortní výložníkový stůl, 
robustnost, příznivá cena – to jsou 
hlavní znaky pil řady PS Silverline od tra-
dičního belgického výrobce Robland.
Formátovací pily řady PS na první po-
hled zaujmou velmi zajímavě řešeným 
výložníkovým stolem s posuvnou pod-
pěrou pro velké dílce, kterou je možné 
jednoduše polohovat ve směru řezu. 
V případě formátování velkého dílce ji 
prostě použijete, při řezání malých díl-
ců nepřekáží. V kombinaci s formátova-
cím stolem o šířce 426 mm má obsluha 
k dispozici komfortní plochu pro for-

mátování rozměrných 
plošných materiálů. Kompenzace dél-
ky při řezání dílců pod úhlem je stan-
dardem, doporučujeme zvolit případně 
digitální překlapěče pravítka na přání! 
Přehledný horní ovládací panel ovlá-
dá náklon a zdvih pilové jednotky, kte-
rá je uložena v litinových půlměsících, 
dále polohování paralelního pravítka, 
vše pomocí NC řízení. Obsluha si může 
uložit do paměti předdefinované nej-
častěji používané polohy paralelní-
ho řezu a kdykoliv bez přepisování se 

k nim vra-
cet – toto velmi 
zrychluje práci.
Všechny typy řady PS Silverline 
mají možnost jednoduché změny 
otáček 3, 4, 5 tis ot./min s motorem 
5,5 kW a s možností použití pilového 
kotouče o průměru 450 mm, posuvný 
stůl 3,2 m, hmotnost 1150 kg.
Výrobce: Robland NV
Prodejce: EPIMEX dřevostroje s.r.o.

Formátovací pila Robland PS 3200 X3

Formátovací pila MARTIN T65 patří 
svojí konstrukcí i parametry mezi pré-
miové formátovací pily splňující nejvyšší 
nároky zákazníků. Pila nabízí vynikající 
parametry: s kotoučem o průměru 
550 mm je maximální prořez až 204 
mm a hmotnost pily je podle provedení 
1600–2100 kg, což je bezkonkuren-
ční hodnota daná ojedinělou konstrukcí 
rámů strojů MARTIN. Výrobce totiž již 
přes 30 let využívá kombinace ocelo-
vého svařeného rámu a speciálního 
betonu. Toto řešení poskytuje strojům 
maximální tlumení vibrací i hlučnosti, tu-
host a stabilitu rámu. I další konstrukční 
prvky pil MARTIN je odlišují od konku-
rence a poskytují zákazníkům kvalitu 
a spolehlivost po mnoho let provozu.
Formátovací stůl zhotovený z robust-
ních hliníkových profilů je vedený na 
přesných ložiskových kuličkách a kale-
ných planžetách, které jsou trvale stí-
rané a přimazávané. Otočné podpěr-
né rameno má CNC opracované vodicí 
plochy, které zaručují maximálně hlad-
ký chod formátovacího stolu. Základní 
litinový stůl pily MARTIN T65 má roz-
měry 1370x860 mm, boční i přední 
rozšíření stolu jsou zhotovené z nere-
zového plechu, podélné pravítko je 
uložené na lineárním vedení a lze je 
jednoduše demontovat pro volný stůl. 
Šířka řezů vpravo je volitelná v rozme-
zí 850, 1100, 1350 nebo 1600 mm. 
Délka formátovacího stolu s plně vyu-

žitelným prořezem je od standardních 
3 m až po 4,30 m. 
Výrobce nabízí pro 

speciální po-
žadavky ještě 
větší  délku 
stolu. 
Formátovací pila MARTIN 
T65 má již v základu motorické ovlá-
dání pilového agregátu pro naklápě-
ní v rozsahu 0–46°, programovatelné 
zvedání hl. kotouče včetně nastavení 
předřezového agregátu ve 2 nebo 3 
osách, ovládání podélného pravítka 
z místa obsluhy stroje (akční nabíd-
ka), zobrazení všech parametrů řezu na 
horním ovládacím panelu. Praktickou 
„vychytávkou“ je parkovací poloha 
předřezového kotouče pod úrovní li-
tinového stolu. Toto řešení zabraňuje 
možnému poškození řezaného mate-
riálu nebo samotného kotouče nepo-
zornou obsluhou a může být indiko-
vané bezpečnostním LED světlem 
přímo ve stole, takže obsluha zapnutý 
předřez nemůže přehlédnout. Upínání 
kotoučů kleštinou „Pro-lock“ je přes-
né a rychlé. 
Pro sériové i zakázkové truhlářské 
a tesařské práce oceňují zákazníci 

možnosti, 
které poskytuje 
ovládání MARTIN s doty-
kovým displejem na horním otočném 
panelu: nastavení rozměrů drážek i po-
lodrážek, úhlové řezání několika způso-
by s kompenzací nastavení rozměrů, 
s pamětí pro kotouče ø 250–550 
mm. Možnost drážkování do šířky 
20 mm. Hlavní motor pily má volitelný 
výkon 5,5/7,5/11 kW a má elektronic-
kou brzdu bez opotřebení.
Výrobce nabízí pro pily MARTIN T65 ši-
rokou škálu možného příslušenství – za 
pozornost stojí precizní úhlový příčný 
rám mimořádně tuhé konstrukce na 8 
čepech a s nastavením úhlů v rozsahu 
± 46° s přesností 0,01° a zobrazením 
na LCD displeji.

Výrobce: Otto Martin Maschinenbau 
GmbH & Co. KG
Prodejce: EPIMEX dřevostroje s.r.o. 

Formátovací pila MARTIN T65
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http://www.epimex.cz
http://www.epimex.cz
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Spoločnosť Fimal ponúka prostredníctvom modelu formá-
tovacej píly s výhodami nárezového centra CONCEPT 350 
progresívny spôsob porezu plošného materiálu tradičným 
spôsobom avšak omnoho pohodlnejšie a efektívnejšie. 
Kompaktné rozmery vám ušetria miesto a integrované vý-
hody nárezového centra ušetria jednu pracovnú silu nutnú 
pre porez formátov na klasických formátovacích pílach. Vo 
voliteľnom vybavení tohto progresívneho zariadenia je 8“ fa-
rebná dotyková obrazovka s USB portom na prenos 
nárezových plánov, ktorá tento stroj ešte viac približuje 
automatizácii a výkonnosti štandardných nárezových centier 
no s minimálnymi požiadavkami na pracovný priestor, kapa-
citu výroby a v neposlednom rade výšku prvotnej investície 
na úrovni formátovacích píl vyšších sérií. Grafické zobra-
zovanie nárezového plánu v procese rezania s farebným 
odlišovaním statusu finalizácie hotových formátov, v kombi-
nácii s automatickým posuvom motorizovaných dorazov na 
základe rozmerov z vytvoreného porezu, odbúrava vysoké 
požiadavky na obsluhu v tomto technologickom uzle a tým 
šetrí čas a náklady každej výrobnej dielne. CONCEPT je 
vybavený snímacím systémom panelu pre automatické ur-
čenie šírky. Pílový kotúč končí rez v blízkosti konca samot-
ného panelu, aby sa zabránilo čakaniu na prázdne rezy a tak 
vznikne následná úspora času. Stroj sa vyznačuje vysokou 
bezpečnosťou vďaka prítlačnej lište po celej dĺžke rezu a zá-
roveň zaisťuje vysokú stabilitu dielca. Ideálny je aj pre porez 
nerovného a tenkého materiálu. Ako všetky formátovacie 
píly vyšších sérií aj model CONCEPT disponuje možnosťou 
motorizovaného naklápania pílového kotúča. Kotúč sa môže 
nakloniť od 0 do 46° motorizovane cez digitálny displej. 
Pevné teleskopické pravítko predĺžiteľné až do 2500 mm 
(3200 mm na vyžiadanie) s dvomi mechanickými dorazmi 
je nainštalované na veľkom stole, čím sa získa dostačujúca 
podpora pre panel. Na vyžiadanie môžu byť dorazy vyba-
vené digitálnym displejom. Na presné nastavovanie rozme-
rov využíva zadné motorizované a programovateľné vodidlá 

s dvojitým dorazom a sklápaním (systém úspory priestoru). 
Štandardne poskytuje rýchlo odnímateľné a ľahko presúva-
teľné stoly umiestniteľné ako na prednú tak aj na zadnú stra-
nu stroja ako podporu pre veľké panely. Na vyžiadanie môže 
byť stroj vybavený aj nadštandardným počtom stolov a taktiež 
zariadením pre paralelné rezy s mechanickou vizualizáciou 
s jedným dorazom s mechanickým digitálnym displejom. Vo 
voliteľnom príslušenstve stroj obsahuje aj pravítko pre uhlové 
rezy s mechanickým čítaním uhlov ± 50° a rozšírením až 
2400 mm. Tiež môže byť vybavený digitálnym displejom pre 
odčítanie uhlov a/alebo párom digitálnych dorazov pre jed-
noduchšie čítanie kvót, či laserom na vizualizáciu línie rezu 
a tretím zadným motorizovaným dorazom do šírky 650 alebo 
1300 mm. Celosvetová výstava strojov LIGNA s účasťou aj 
spoločnosti Fimal predstavila NOVINKU na ďalšie rozšírenie 
technického vybavenia tohto stroja v podobe nových moto-
rizovaných dorazov a ešte väčším zvýšením výkonu a efekti-
vity, čím sa stále viac približuje k malým nárezovým centrám 
zaberajúcim oveľa väčšiu pracovnú plochu a v neposledom 
rade aj s vyššími investičnými nákladmi.
Výrobca: FI.MA.L srl Predajca: BRAS, s.r.o.

Inovovaná formátovacia píla CONCEPT 350

Nový frézovací nástroj na dveřní polo-
drážku se systémem KONSTANTIN® 
plní nejvyšší nároky na obrábění v mo-
derní výrobě dveří na CNC a průběž-
ných obráběcích strojích. Mnoho 
abrazivních materiálů v materiálu při 
frézování dveřní polodrážky podnítilo 
firmu Aigner k vytvoření tohoto systé-
mu, který kombinuje dlouhou životnost 
nástroje a zároveň nejlepší kvalitu ob-
robení dohromady. Aigner garantuje 
svým zákazníkům nepřetržitý chod 
systému. Ten je dosažen pokročilým 
systémem KONSTANTIN® (výměnné 
diamantové břity) osazeným na hliníko-
vém těle. Výhoda systému výměnných 
diamantových břitů tkví v tom, že si je 
zákazník může vyměnit sám u sebe na 

provozovně – nebo dokonce je zaměnit 
mezi sebou na nástroji. Externí ostření 
celého nástroje tímto odpadá, proto zá-
kazník nepotřebuje další drahý náhrad-
ní nástroj. Velkou předností pro výrob-
ce dveří je jednoduché frézování sen-
dvičových materiálu využívajících SM, 
MDF, HDF, HPL desky nebo překližky. 
Nástroj se vyrábí na míru podle zákaz-
níkova požadovaného profilu polodráž-
ky, může být doplněn o břit na srážení 
hrany a v budoucnu také rádiusovým 
břitem. Systém KONSTANTIN® s integ-
rovaným předřezem umožňuje kvalitní 
obrobení hran absolutně bez otřepů. 
Díky této technologii si snížíte nákla-
dy na konečné broušení a upravování 
dveří na minimum. 

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

Fréza na dveřní polodrážku KONSTANTIN®

http://www.bras.sk
http://www.aigner-werkzeuge.at
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Společnost Henkel přináší na dřevo-
zpracujcí trh novou řadu Polyurethano-
vých (PUR) tavných lepidel pro olepování 
hran pod označením Technomelt PUR 
Micro Emission. Abychom pochopili, 
co nová řada produktů Technomelt PUR 
ME přináší, je nutné podívat se na sou-
časný stav PUR tavných lepidel z pohle-
du nové tzv. CLP klasifikace nebezpeč-
nosti chemických produktů s ohledem 
na obsah volných monomer izokyanátů, 
které obsahují tyto produkty používané 
v dřevařském a nábytkářském průmyslu 
pro mnoho aplikací, jako jsou olepování 
hran, plošné lepení, obalování profilů 
a pod. Koncentrace nebezpečných 
látek – monomer izokyanátů – v PUR 
tavných lepidlech se pohybuje v součas-
né době u běžných PUR lepidel v roz-
mezí 1 až 5 %. Tyto produkty musí být 
označeny jako nebezpečné. Dále musí 
být na etiketách těchto produktů vyzna-
čeny údaje o nebezpečnosti produktů 
formou bezpečnostních vět jako: H 317 
produkty způsobující alergickou reakci 

kůže; H 334 produkty způsobující aler-
gie, projevy astmatu a respirační obtíže 
při inhalaci výparů; H 351 produkty za-
příčiňující, resp. způsobující rakovinu. 
S ohledem na klasifikaci těchto PUR 
tavných lepidel s obsahem 1–5 % 
monomer izokyanátů je uživatel resp. 
zpracovatel těchto produktů povinen 
zajistit při jejich zpracovávání:

 Povinné a dostatečné odsávání v mís-
tech zpracovávání těchto produktů, při 
výměně balení v dávkovacích zařízeních 
a i v místě, kde je prováděna údržba 
zařízení zpracovávající PUR lepidla

 Povinné nošení bezpečnostních po-
můcek u všech osob vykonávajících 
činnosti související se zpracováním, 

čištěním a výměnou balení či údrž-
bou dávkovacích zařízení pro PUR 
tavná lepidla

 Povinné školení pro osoby pracující 
s PUR tavnými lepidly s ohledem na 
jejich nebezpečnost

 Povinné měření škodlivin a kontro-
lu pracovních prostředí nezávislými 
orgány včetně dostupné dokumen-
tace na pracovišti týkající se použí-
vaných PUR tavných lepidel

U tavných PUR lepidel nové řady 
Technomelt ME obsah volných mo-
nomer izokyanátů nepřevyšuje 0,1 % 
při zachování všech původních paramet-
rů PUR tavných lepidel. Tím společnost 
Henkel nabízí používání produktů, které 
nejsou z hlediska současné legislativy 
EC No.: 1272/2008(CLP) klasifiková-
ny jako nebezpečné. K dispozici je celá 
produktová řada lepidel zahrnující lepidla 
na olepování hran, obalování profilů 
i plošné kašírování. Produkty jsou k dis-
pozici ve dvou odstínech – transparent 
a bílá – a v balení 2 kg a 20 kg.
Výrobce: Henkel
Prodejce: DISTRIMO s.r.o.

Technomelt PUR 270/9 ME Micro Emission

Montážní lepidla jsou známá tím, že přilepí i těžké věci. Za po-
sledních deset let dokázala v mnohém nahradit hřebíky a šrou-
by. Vzhledem k jejich velké síle je nutné je nechat vytvrdnout 
24 hodin. Nový Pattex ONE FOR ALL Express je ale jiný. Je 
výrazně rychlejší, již po dvaceti minutách (od přilepení) s lepe-
nými prvky můžete manipulovat. Zatížení je možné již po třech 
hodinách od aplikace, vždy záleží na lepených materiálech. 
Nemusíte tedy tak dlouho čekat, toto lepidlo vám pomůže ma-
ximálně zrychlit práci. Pattex ONE FOR ALL Express je nové 
rychleschnoucí flexibilní montážní lepidlo a tmel pro interiér 

i exteriér s recepturou FlexTec®. Je určen k lepení 
a tmelení většiny savých i nesavých materiálů, jako 
jsou cihla, keramika, beton, dřevovláknité a dře-
votřískové desky, sádrokarton, překližka, přírodní 
kámen (tloušť ka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, 
tvrzené PVC, polystyren, sklo, plasty, lakované 
povrchy. Lepí i na vlhký povrch a vytváří pružný 
spoj. Pattex ONE FOR ALL Express je novým 
směrem, který zrychluje lepení a tím urychluje 
i harmonogram následných prací.
Výrobce: Henkel
Prodejci: viz www.pattex.cz, www.pattex.sk

Pattex ONE FOR ALL Express

Firma IMA – materiál pro nábytkový průmysl s.r.o. se sídlem 
v Brzkově, dodavatel kašírovacích a obalovacích fólií, protita-
hových fólií, základovacích fólií, nábytkových hran a tenkého 
papíru, představuje bílou základovací fólii, která je určena k za-
lisování nebo zakašírování na MDF desky nebo dřevotřískové 
desky. Tato fólie je dalším výrobkem švédské firmy Munksjo 
Paper, což zaručuje vysokou kvalitu. Fólie se vyrábí z běle-
né sulfátové buničiny a je impregnovaná pryskyřicí. Firma na 
ni poskytuje veškeré certifikace, jako je FSC CONTROLED 
WOOD, IOS deklarace, Test reporty. Fólie slouží jako ideální 
základ pod barvu a její velkou výhodou je, že ji po nanesení na 
desku (zalisováním nebo zakašírováním) lze zbrousit, aniž by 
se zatrhávala vlákna. Fólie při broušení vytváří brusný prach 
a chová se jako dřevo nebo dýha, což vytvoří celistvý hladký 

podklad při-
p r a v e n ý 
k násled-
n é m u 
nánosu 
pigmen-
tové bar-
vy, ať už v nor-
málním či vysokém lesku. 
Dá se využít na jakékoli plochy k lakování, ať jsou to ná-
bytkové dílce, dveřní pláště nebo obložení. Skladem je 
standardně fólie v provedení plošné gramáže 160 g/m2 

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

Bílá základovací fólie

málním či vysokém lesku. 

podklad při
p r a v e n ý 

-

-
vy, ať už v
málním či vysokém lesku. 

podklad při-
p r a v e n ý 

vy, ať už v nor-
málním či vysokém lesku. 

nábytkářském průmyslu 
pro mnoho aplikací, jako jsou olepování 
hran, plošné lepení, obalování profilů 

pod. Koncentrace nebezpečných 
látek – monomer izokyanátů – v PUR 
tavných lepidlech se pohybuje v součas-tavných lepidlech se pohybuje v součas-tavných lepidlech se pohybuje v součas

roz-roz-roz
. Tyto produkty musí být 

označeny jako nebezpečné. Dále musí 
být na etiketách těchto produktů vyzna-být na etiketách těchto produktů vyzna-být na etiketách těchto produktů vyzna
čeny údaje o nebezpečnosti produktů 

H 317 
produkty způsobující alergickou reakci 

a i v místě, kde je prováděna údržba 
zařízení zpracovávající PUR lepidla
Povinné nošení bezpečnostních po-
můcek u všech osob vykonávajících 
činnosti související se zpracováním, 

při zachování všech původních paramet
rů PUR tavných lepidel. Tím společnost 
Henkel nabízí používání produktů, které 
nejsou
EC No.: 1272/2008(CLP) klasifiková
ny jako nebezpečné. K dispozici je celá 
produktová řada lepidel zahrnující lepidla 
na olepování hran, obalování profilů 
i
pozici ve dvou odstínech – transparent 
a bílá – a v
Výrobce:
Prodejce:

. Je určen k lepení 
nesavých materiálů, jako 

dře-
votřískové desky, sádrokarton, překližka, přírodní 

ka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, 
tvrzené PVC, polystyren, sklo, plasty, lakované 

na vlhký povrch a vytváří pružný 
 je novým 

tím urychluje 

http://www.distrimo.cz
http://www.pattex.cz
http://www.imaczech.cz
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Sportovní areál X-bionic® sphere o roz-
loze více jak 1 mil. m2, byl od roku 2013 
postupně vybudován na jihozápadním 
Slovensku v Podunajské nížině na Žitném 
ostrově nedaleko města Šamorín. Nabízí 
komplexní zázemí nejen profesionálním 
sportovcům a týmům, ale také sportov-
ním nadšencům, rodinám či milovníkům 
zdravého životního stylu a wellness. 
Komplex poskytuje profesionální pod-
mínky pro provozování 27 olympijských 

sportů a v létě loňského roku získal statut 
Slovenského olympijského centra. Areál 
je zaměřen především na parkurové zá-
vody koní, ale rovněž nabízí profesionál-
ním a rekreačním sportovcům bazény, 
atletické dráhy a hřiště v olympijské 
kvalitě. Největší část areálu (bezmála 
40 hektarů) zaujímá Hipo aréna s par-
kurovými plochami a jezdeckou dráhou, 
ke které jsou navrženy tribuny, z nichž 
největší je oboustranná o rozměrech 

33,5x80,5 m. Kromě letních stájí pro 
700 koní, zimních stájí pro 400 koní 
a jezdecké haly (jízdárny) je komplex sta-
veb dotvořen dalšími krytými sportoviš-
ti, například gymnastickou halou, Aqua 
arénou a hotelovým komplexem (282 
pokojů a 12 střešních apartmánů s VIP 
servisem) s kongresovým centrem pro 
1850 účastníků, tvořeným 12 kongre-
sovými prostory (2 velké sály, 3 střední 
sály a 7 malých konferenčních místnos-

„Ze slovenského dřeva zpracovaného v Rakousku smontovala česká 
firma v regionu, kde se mluví slovensky, maďarsky, německy a dnes 
stále častěji i arabsky, multifunkční a multikulturální areál, který 
zatím nemá v Evropě a možná ani na jiném kontinentu obdoby“. 
Takto výstižně na letošním semináři Dřevostavby ve Volyni (viz 
str. 36–38) jeden z přednášejících slovenských odborníků v zá-
věru svého vystoupení avizoval účastníkům blížící se přednášku 
„Projekt X“ Radka Ondrucha, jednatele společnosti TAROS NOVA, 
spojenou s výběrovým řízením, projektováním a výstavbou více jak 
stohektarového sportovního komplexu X-bionic® sphere. Nachází se 
zhruba 20 km jihovýchodně od Bratislavy v katastru obce Šamorín 
a podle citovaného odborníka by klidně mohl nést označení živá 
učebnice dřevěných konstrukcí.

X-bionic® sphere: 
největší koncentrace dřevěných konstrukcí v Evropě

Stohektarový sportovní komplex X-bionic® sphere u dunajského kanálu s cca 15 dřevostavbami od TAROS NOVA

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: A2 Studio s.r.o. a archiv 

TAROS NOVA s.r.o.
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tí). Součástí areálu jsou také 4 různé 
typy restaurací, 2 bary, tzv. Tuli Cinema 
neboli kinosál s kapacitou pro 112 osob 
a v neposlední řadě dnes již nezbytné 
velké dětské hřiště vedle hotelového 
komplexu.

Jak vše začínalo?

Na realizaci tohoto projektu se po dobu 
3,5 roku (včetně 6 měsíců projekčních 
prací) podílela společnost TAROS NOVA 
z Rožnova pod Radhoštěm, známá 
mimo jiné např. svojí unikátní stavbou 
Stezky v oblacích na Dolní Moravě (viz 
DM 5/2016), pro kterou se tato zakázka 
podle jednatele Radka Ondrucha stala 
dalším milníkem ve vývoji a posunula 
firmu opět o kousek dál. Přinejmenším 
o poznání, že člověk by měl vždy stát za 
tím, co navrhne a udělá, i když mu zprvu 
není dopřáno věc dokončit, neboť už tak 
nemá co ztratit, ale může naopak získat. 
V rámci v úvodu zmíněné přednášky se 
totiž R. Ondruch mimo představení něk-
terých z cca 15 staveb krátce zastavil 
u poměrně dlouhého vývoje této zakáz-
ky, ve které sice zvítězil firmou zpraco-
vaný projekt daných objektů, ale vlastní 
realizací byla v první fázi po proběhnuv-
ším výběrovém řízení pověřena velká 
nadnárodní společnost respektive její 
subdodavatel, a to kvůli nižší nabídnuté 
ceně. Tato cena však byla dána jedno-
dušším řešením konstrukcí některých 
objektů (oproti projektu vypracovanému 
v souladu s architektonickým návrhem), 
které vybraná společnost navrhla. To 
se ale R. Ondruchovi jakožto zástupci 
projektanta nelíbilo a při jednání všech 
zúčastněných dal svůj názor zástupci 
investora ostře najevo. „Poté jednání 
pokračovalo bez nás, ale vybraný do-
davatel zjevně investora nepřesvědčil, 
neboť ještě během naší cesty domů 
jsem dostal zprávu, abychom se vráti-
li, že chtějí s námi pokračovat. Tím se 
mi potvrdilo, že člověk by nikdy neměl 
ustupovat ze svých zásad,“ uvedl Radek 
Ondruch před vlastní virtuální prohlídkou 
sportovního areálu, který nabízí k vidění 
různé typy konstrukcí a spojů, různé typy 
lepení jednotlivých konstrukčních prvků 
apod., použité např. na níže vybraných 
objektech.

Čím se firma v komplexu 
může nejvíce pochlubit?

Jezdecká hala (jízdárna)
Největším objektem z celého areálu Hipo 
arény je krytá jízdárna, koncipovaná jako 
halový objekt obdélníkového půdorysu 

Jezdecká hala při výstavbě a po dokončení

Konstrukce jízdárny z interiéru

Oboustranná tribuna se železobetonovou terasovou částí a dřevěnou zastřešovací 
konstrukcí
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o základním rozměru 52,5x200,4 m. 
Jeho konstrukce je tvořena dřevěnými 
trojkloubovými rámy o základní osové 
vzdálenosti 5 m. Ve středové části je aty-
pické pole s roztečí 10 m. Objekt je za-
střešen sedlovou střechou o sklonu 17°. 
Výška konstrukce v hřebeni je 15,23 m. 
Na objektu se nacházejí nepravidelné 
konstrukce světlíků. V polovině budovy 
je k hlavní hale umístěn přístavek, kte-
rý plynule navazuje na střešní rovinu, 
přičemž šířka objektu v těchto místech 
dosahuje 60 m. Osová vzdálenost rámů 
přístavku je proměnná, maximálně však 
4 m. Objekt je rozdělen na tři dilatační 
celky. Tuhost objektu je v příčném směru 
zajištěna dřevěnými rámy, v podélném 
směru je zajištěna pomocí ztužidlových 
polí. Průběh ztužidla v příčném řezu 
respektuje průběhy ohybových mo-
mentů. Krajní rámy mají atypické rozpě-
tí a dotváří architektonický tvar objektu. 
Konstrukce štítů je vytvořena pomocí 
ocelové konstrukce, která se opírá do 
dřevěné konstrukce. Opláštění budovy 
je tvořeno prefabrikovanými dřevěnými 
panely s izolací z minerální vlny, které 
tvoří podklad pro krytinu – falcovaný 
hliníkový plech.

Oboustranná tribuna
Dalším dílem společnosti v areálu Hipo 
arény je objekt oboustranné tribuny 
terasového typu o rozměrech cca 
33,8x80,5 m. Její dřevěná konstruk-
ce je tvořena deseti hlavními nosníky 
o osové vzdálenosti 8 m, mezi které 
jsou umístěny vaznice o osové vzdále-
nosti 2 m. V přesahu u štítu budovy jsou 
vaznice vetknuty do krajního nosníku 
a z důvodu uchycení a deformací mají 
proměnný průřez. Okraj podél celého 
obvodu je zhuštěn na osovou vzdálenost 
1 m z důvodu vypnutí zastřešovací plach-
ty. Na vaznice jsou umístěny oblou ky 
120/120 pro nadvýšení konstrukce pro 
umístění zmíněné zastřešovací plachty. 
Vodorovné ztužení je zajištěno pomocí 
zavětrovacích táhel, která jsou umístě-
na ve dvou vnitřních polích a v přesa-
zích. Stabilita nosníku je zajištěna táhly 
a částečně také vidlicemi. Každý nosník 
je kotven pomocí 4 ks ocelových vidlic, 
které jsou uloženy na elastomerová lo-
žiska. Jedna podpora je uvažována jako 
neposuvná, další tři jsou uvažovány jako 
posuvné. Přenos tahových sil je zajištěn 
pomocí šroubů a ocelových protikusů 
přivařených do ocelových ploten.

Klubové stáje
Objekt tzv. klubových stájí, sloužící pro 
celoroční ustájení koní členů jezdeckého 

Montáž dřevěné konstrukce oboustranné tribuny

Stáje jezdeckého klubu Napoli v Šamoríně

Dřevěná konstrukce klubových stájí v průběhu montáže
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klubu Napoli v Šamoríně, je koncipován 
jako přízemní budova o půdorysu tvaru 
písmene „U“. Celkový půdorysný rozměr 
je 70,8x34,5 m. Šířka hlavní části bu-
dovy a křídel je 13,56 m. Objekt je za-
střešen sedlovou střechou o sklonu 20°. 
Na hřebeni je osazen průběžný dýmník. 
Výška konstrukce v hřebeni je 6,68 m, 
bez dýmníku pak 5,44 m. Dřevěná kon-
strukce je tvořena vazníky s obloukovým 
dolním pásem, jejichž osová vzdálenost 
je proměnná od 3,5 do 4,8 m. Vazníky 
jsou uloženy na železobetonové pilíře 
a stěny. Stabilita vazníků je zajištěna 
podélným svislým ztužidlem ve vrcholu 
a osazením mezi hrázděné stěny. Střešní 
plášť je tvořen prefabrikovanými dřevě-
nými panely, přičemž krytinou je, jako 
u obdobných objektů v areálu, „cedro-
vý“ šindel. Stěny objektu jsou tvořeny 
hrázděnou konstrukcí a prefabrikovaný-
mi stěnovými panely. Vnější opláštění je 
z palubek z thermowoodu.

Zimní stáje
K dalším zemědělským stavbám ha-
lového charakteru v areálu patří kom-
plex šesti přízemních objektů pro zimní 
ustájení koní tvaru písmene „U“ o ma-
ximálních osových rozměrech každé 
budovy 30,3x35,84 m. Jejich dřevěná 
konstrukce se sedlovou střechou je ve 
své typické části tvořena sedlovými pří-
hradovými vazníky v osové vzdálenosti 
2,4 m. V místě zalomení objektu (v náro-
ží/úžlabí) je konstrukce střechy tvořena 
obdobnými příhradovými vazníky, jejichž 
tvar a dimenze jsou závislé na umístě-
ní v konstrukci. Ze statického hlediska 
vytváří vazníky prosté nosníky, kotvené 
buď přímo do podkonstrukce nebo do 
primárních příhradových vazníků (kte-
ré jsou kotvené do podkonstrukce). 
Podpůrnou konstrukci pro jednotlivé 
vazníky tvoří dřevěné hrázděné stěny, 
které jsou kotvené do železobetonových 
stěn. Vazníky jsou kotvené do horního 
prahu těchto hrázděných stěn. Stabilitu 
konstrukce střechy zajišťuje samotný val-
bový tvar střešní konstrukce a ztužující 
střešní plášť. Jednotlivé příhradové vaz-
níky jsou tvořeny horním a dolním pásem 
a diagonálami. Prvky jsou ve styčnících 
propojeny kolíkovým skrytým spojem 
(vnitřní ocelový plech a samořezné kolí-
ky). Spodní pás vazníku je uprostřed za-
jištěn podélným ztužidlem. Horní pás je 
po celé délce zajištěn střešním pláštěm. 
Střešní plášť a sendvičové stěny byly 
montovány z prefabrikovaných dílců. 
Dýmníky, umožňující větrání stavby, jsou 
jednoduché rámové sloupkové konstruk-
ce a byly rovněž řešeny prefabrikací.

Šestice objektů zimních stájí ve výstavbě a jejich interiér po dokončení

Dřevostavba Aqua arény z exteriéru
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Aqua aréna
Kromě areálu Hipo arény firma svými 
stavbami „vybavovala“ i některá z os-
tatních sportovišť šamorínského kom-
plexu, jako např. jeho plavecký areál. 
A to halou krytého bazénu o rozměrech 
cca 55,2x34,7 m a maximální výšce 
11,1 m, jejíž dřevěná konstrukce je 
tvořena dvanácti hlavními dvojkloubo-
vými rámy o osové vzdálenosti 5 m. 
Rámy mají atypický obloukový tvar. 
Každý rám se skládá ze dvou rámových 
stojek a jedné rámové příčle, které jsou 
vzájemně propojeny tuhým montážním 
spojem. Mezi rámy jsou vloženy dře-
věné rozpěry, které spolu s ocelovými 
táhly zajišťují prostorovou tuhost kon-
strukce, a dále pak dřevěné vaznice 
o osové vzdálenosti 0,97 m, které tvoří 
podpůrnou konstrukci pro střešní plášť. 
V jižním štítu je umístěn příhradový vaz-
ník, který slouží k vynesení fasády a re-
dukuje svislé deformace. V jižní části je 
na hlavní dřevěné konstrukci umístěná 
toboganová věž.

Gymnastická hala
Další stavbou v rámci ostatních spor-
tů je gymnastická hala obdélníkového 
půdorysu o rozměrech 35x24,1 m 
a celkové výšce 9,6 m. Objekt je za-
střešen pultovou střechou o sklonu 3°, 
která v nižší části plynule přechází ve 
stěnu. Dřevěná konstrukce je tvořena 
šesti hlavními rámy, které jsou kloubo-
vě uložené v patě a kloubově posuvně 
na železobetonové stěně. Prostorová 
tuhost a stabilita konstrukce je zajištěna 
dřevěnými rozpěrami a ocelovými táhly. 
Konstrukce je opláštěná prefabrikova-
nými dřevěnými panely, střešní krytina 
je tvořena hliníkovým falcovaným ple-
chem.

Hotelový komplex s kongresovým 
centrem
Kromě sportovních objektů se firma 
podílela také na dostavbě hotelového 
komplexu s kongresovým centrem, 
tvořeného pěti železobetonovými ob-
jekty o půdorysu 17,5x57 m s pěti 
nadzemními podlažími. V úrovni původní 
ploché střechy těchto objektů realizo-
vala šesté nadzemní podlaží, které je 
tvořeno ocelovou podpůrnou konstruk-
cí a vazníky z lepeného lamelového dře-
va třídy GL24h. Vazníky spolu s přímými 
a zakřivenými kusy tvoří hlavní příčné 
vazby, na které je ukládán střešní plášť. 
Rozměry vazníků jsou 140x600 mm, 
v místech velkých rozponů jsou profi-
ly zesíleny na dimenzi 240x600 mm. 
Oblouky byly navrženy s velmi malým 

Interiér Aqua arény

Dřevěná konstrukce Aqua arény v průběhu montáže

Gymnastická hala
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poloměrem (2,85 m), proto bylo nutné 
k vylepení tohoto oblouku použít lamely 
o tloušťce 14 mm, čímž bylo docíleno 
zajímavého efektu. Střešní plášť byl 
kompletně prefabrikován ve výrobě, 
a to včetně všech funkčních vrstev. Na 
stavbě pak probíhala už jen montáž 
jednotlivých panelů. Stěnový plášť byl 
volen jako difúzně otevřený, přičemž 
montáž probíhala přímo na místě stav-
by. Hlavní nosná konstrukce pláště je 
tvořena KVH profily 60x120 mm, tepel-
ně izolační funkci zajišťuje minerální (uv-
nitř) a dřevovláknitá izolace (z vnějšku). 
Vnější obklad je tvořen tepelně uprave-
nou severskou borovicí. Střešní krytina 
byla provedena z hliníkového plechu tl. 
0,7 mm, s falcováním o šířce pruhů 
500 mm.

A co říci na závěr?

Součástí celé zakázky společnosti 
TAROS NOVA byly kromě představe-
ných staveb ještě tzv. letní stáje (8 ob-
jektů otevřených hal pro ustájení koní), 
konstrukce stínění pro 6 objektů letních 
stájí, lonžovací (výcviková) rotunda před-
stavující atypický přístřešek kruhového 
půdorysu (o vnějším průměru 10,68 m 
s jehlanovitou střechou se sklonem 
20°) sloužící pro výcvik koní, dvě ved-
lejší tribuny s ocelovodřevěnou nosnou 
konstrukcí a jedna ze čtyř restaurací 
(Marché restaurant). V průběhu jejich 
realizace se na staveništi pohybovalo 
v průměru 60–120 montážníků. 

Pro vytvoření všech staveb bylo spo-
třebováno 4296 m3 lepeného lame-
lového dřeva, 1499 m3 KVH profilů, 
660 022 kg oceli, 144 928 m2 OSB 
desek a palubek, 46 063 m2 střeš-
ních panelů, 6504 m3 tepelné izolace 
a 150 090 kusů samořezných SFS ko-
líků. Pro přepravu tohoto materiálu bylo 
použito celkem 330 běžných kamiónů 
a 52 speciálních transportů.

Interiér gymnastické haly

Hotelový komplex jako celek

Dokončený objekt střešních apartmánů

Další obrázky sportovního 
areálu X-bionic® sphere včetně 
některých technických výkresů 

najdete v pdf verzi tohoto 
článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci KONSTRUKCE
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Na březnovém semináři Dřevostavby ve Volyni (viz str. 36–38) byla mezi 56 prezentujícími se fir-
mami, z toho sedmi z Rakouska, také společnost Hausverstand Bau GmbH ze Schörflingu, zabývající 
se výstavbou bungalovů, rodinných domů a bytových domů pomocí stavebního systému BAUSATZ-
HAUS, přezdívaného jako velké dřevěné LEGO. Je založený na technologii dřevěných tzv. ALPINE 
BRICK (alpských cihel) s vysokou zvukovou i tepelnou izolační schopností. Lze je použít pro obvodové 
stěny i vnitřní příčky (nosné i nenosné) až čtyřpatrových objektů, realizovaných formou staveništní 
montáže bez nutnosti použití těžké manipulační techniky, a to za několik málo dnů či týdnů.

BAUSATZ-HAUS neboli stavební systém 
na bázi dřevěných cihel

Stavební systém BAUSATZ-HAUS je vý-
robně zjednodušenou modifikací paten-
tově chráněného modulového systému 
STEKO, vyvinutého před více jak 15 lety 
švýcarskou firmou Werner Hochuli AG, 
který např. na Slovensku používá společ-
nost Prestige house z Hriňové pro reali-
zaci nízkoenergetických dřevostaveb. Je 
tedy podobně jako systém STEKO zalo-
žený na principu dutých 120 mm tlustých 
stavebnicových modulů se základní dél-

kou 896 mm a výškou 400 mm. Délkové 
rozměry kratších prvků jsou v rastru 128 
mm (768, 640, 512, 384, 256 a 128 
mm) a spolu se základním modulem mají 
s ohledem na montáž označení 7 až 1. 
Hmotnost největšího z nich nepřesahuje 
10 kg a proto je možné s dílci při sestavo-
vání stěn snadno manipulovat bez použití 
těžké techniky, tedy jen např. s pomocí 
lešení a stavebního vrátku. Své přednosti 
má systém i z hlediska dopravy, neboť 
jednotlivé bloky se přepravují vyskládané 
na paletách stejně jako např. klasické 
pálené cihly. Proto mohou být převáženy 
pomocí běžných náklaďáků či kamiónů 
a k jejich složení na staveništi postačí 
obyčejný vysokozdvižný vozík.

Výroba

Moduly se vyrábějí ze smrkových nebo 
jedlových přířezů vysušených na 8–12 % 
vlhkosti. Jejich základ tvoří svislá žebra 
s tloušťkou cca 40 mm, osazená v osové 
vzdálenosti 128 mm od sebe, která jsou 
na obou bocích po celé délce spojená 
příčnými lamelami o tloušťce 16 mm, při-
lepenými pomocí PUR lepidla. Na tyto 
lamely jsou pak zvenčí ve svislém směru 
přilepena 20 mm silná prkna, šířkově 
spojená natupo bez lepení. Vlastní vý-
roba modulů pak probíhá tak, že ve výše 
zmíněném složení se nejprve slepí velko-
plošný panel. Ten se poté na CNC stroji 

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

Alpské cihly se spojováním inspirovaným stavebnicí LEGO lze podle výrobce použít 
pro stavbu až čtyřpatrových objektů

Základem systému jsou sedmižebrové 
moduly, které se pro potřeby stavby for-
mátují na kratší
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rozřeže na základní konstrukční prvky 
s označením „7“ (se sedmi žebry a dél-
kou 896 mm) a do spodních i horních 
čel jejich vnitřních žeber se vyvrtají otvory 
pro spojovací kolíky (bukové) o průměru 
20 mm a délce 60 mm. Některé z těchto 
základních modulů se pak ještě v dílně 
na základě stavebního plánu, zhotovené-
ho individuálně pro každou zeď s ohle-
dem na její délku, umístění stavebních 
otvorů apod., rozřežou na kratší modu-
ly buď 1 a 6, 2 a 5 nebo 3 a 4 (podle 
počtu žeber), které se poté označí tak, 
aby montážníci přesně věděli, kam který 
z nich umístit.

Montáž

ALPINE BRICK se při stavbě sesazují 
nasucho bez použití lepidla pouze s po-
mocí již zmíněných bukových kolíků, tak-
že v případě potřeby (např. při změně 
umístění vnitřních nenosných příček) 

Moduly lze použít pro obvodové stěny i vnitřní příčky, k jejichž ztužení slouží svislá ocelová táhla

Při stavění z ALPINE BRICK se zednické kladívko vymění za gumovou paličku, ale lešení či stavební vrátek zůstávají stejné

Vnitřní duté prostory modulů suplují instalační předstěnu pro svislé rozvody
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mohou být rozebrány a znovu použity. 
S montáží se začíná na spodních vodi-
cích prazích s předvrtanými otvory pro 
kolíky, ukotvených k izolované základové 
desce. V rozích stěn se moduly střídavě 
překládají přes sebe stejně jako u kla-
sických zděných stěn, čímž dochází 
k jejich vzájemnému „vázání“. K uzavře-
ní otvorů vzniklých na vnějších čelech 
krajních bloků či k ukončení stavebních 
otvorů pro okna a dveře se používají za-
slepovací profily a lemovací latě, které 
se fixují pomocí hřebíků nebo vrutů. Pro 
celkové zvýšení tuhosti obvodových stěn 
a eliminaci případného rizika možného 
nadzvednutí stavby slouží svislá ocelová 
táhla ukotvená do spodního prahu a dře-
věného věnce, na který se ukládají a kotví 
stropní panely. Při montáži se v dutých 
prostorách stěn instalují svislé rozvody 
elektřiny, vody, topení, řízeného větrání 
apod.). Poté se tyto prostory vyplní fou-
kanou tepelnou či zvukovou izolací ve 
formě drceného recyklovaného papíru.
Po zastropení či zastřešení hrubé stav-
by se „cihlový“ obvodový plášť zevnitř 
opatří např. sádrokartononou deskou, 
biodeskou, palubkami nebo keramickým 
obkladem. Z venkovní strany se provede 
dodatečné zateplení s fasádou ve sklad-
bě např.:

 polyetylénová vzduchotěsnicí fólie,
 160 mm silná vrstva tepelné izolace 
(minerální vlna, polystyren apod.) vlo-
žená mezi svislé „I“ nosníky,

 dřevovláknitá izolační deska jako 
opláštění „I“ nosníků,

 výstužná síťovina,
 tenkovrstvá pastovitá omítka.

Absence vnitřní instalační předstěny, kte-
rá je na rozdíl od jiných stavebních sys-
tému dřevostaveb skryta přímo v hlavní 
nosné konstrukci, dovoluje podle výrob-
ce upevňovat na stěny i těžké předměty, 
jako jsou např. horní skříňky kuchyňských 
linek či jiné kusy nábytku.

Hrubou stavbu lze zhotovit během několika dnů – konkrétní stavba po 3 hodinách od zahájení montáže (v 8:00 hodin) a 2. den 
v 16:00 hodin

Po doplnění vnějšího zateplení s fasádní omítkou je dům z dřevěných cihel stejný 
jako z cihel pálených
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Hlavní myšlenka celého skladebného 
systému spočívá v univerzálním použití 
jediného stavebnicového elementu pro 
vytváření různých typů nábytku. Tímto 
elementem je plošný dílec z tvarované 
bukové překližky ohnuté do tvaru šikmé-
ho „L“. Z dílců se skládají dva základní 
typy nábytku: židle a stolek. Oba jsou 
vytvořeny ze dvou L-elementů. Od toho-
to principu je odvozen i název systému 
LLSTOL. Při sestavování se nepoužívá 
žádné nářadí ani žádný spojovací ma-
teriál či kování.

Židle

Pro sestavení židle se využívají boční 
zářezy, vedené kolmo na boční hra-
nu dílce a zasahující svojí délkou do 
poloviny šířky dílce. Zasunutím obou 
L-elementů těmito zářezy do sebe 
vznikne tzv. křížové přesunuté spojení, 
přičemž jeden z dílů vytváří zadní nohu 
a opěrák, zatímco druhý díl plní funkci 
sedáku a přední nohy. Za zády navíc 
vytváří vodorovnou plochu, která může 
sloužit jako odkládací prostor pro různé 
drobné předměty.

Stolek, regál

Velmi jednoduchým způsobem, a to 
prostým postavením na sebe, vytvoříme 

Jednomodulový skladebný nábytek

Originalita a konstrukční jednoduchost jsou dva základní parametry, na kterých se podařilo odstar-
tovat úspěšnou kariéru nejednomu začínajícímu designérovi. Tyto dva atributy splňuje i univerzální 
skladebný nábytek LLSTOL, jehož autorem je mladý slovinský designér Luka Ločičnik.

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

Složením dvou prvků získáme židli nebo odkládací stolek. Z více L-elementů můžeme sestavit regál

Základem modulárního systému LLSTOL 
jsou dva identické díly z ohýbané bukové 
překližky s bočnými zářezy
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ze dvou L-elementů odkládací (konferenční) stolek. Využitelná 
je přitom nejen jeho horní plocha, ale i spodní odkládací 
prostor.
Poskládáme-li tímto způsobem více modulů na sebe, vytvoří-
me jednoduchý regál.

Autor nezapomněl ani na detail bezpečnosti a zabezpečil 
dílce proti vzájemnému posuvu. Nabízí dvě varianty:

 silikonový profil zafrézovaný do koncové hrany kratšího 
ramena

 příčné „U“ drážky vyfrézované v plochách delších ramen, 
do nichž si „sednou“ konce protějších dílců

Zádová opěrka

Systém LLSTOL má ale mnohem širší uplatnění. Např. po-
stavíme-li jeden L-element oběma konci na podlahu (např. 
na koberec), vytvoříme šikmou plochu – zádovou opěrku, 
o kterou se můžeme při sezení/ležení na podlaze opřít a vy-
tvořit si tak pohodlnější pozici např. pro sledování televize 
apod.

Proti vzájemnému posunu jsou dílce opatřeny buď zafrézova-
ným silikonovým profilem nebo U-drážkou

http://www.bras.sk
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Když se otevřely hranice

Firmu SANTAL spol. s r. o. založili v roce 
1991 dva kamarádi, pozdější společ-
níci, z nichž ani jeden se v oblasti vý-
roby či prodeje nábytku nikdy předtím 
nepohyboval. Jeden byl vystudovaný 
včelař, druhý elektroinženýr. Nápad 
se v jejich hlavách zrodil poté, co se 
po otevření hranic v roce 1989 čirou 
náhodou seznámili s prokuristou jisté 
renomované rakouské firmy, která se 

zabývala právě výrobou školního nábyt-
ku. Podstatou myšlenky bylo založení 
společné firmy. „My jsme byli plní elánu 
a nadšení z toho, jak budeme podnikat 
společně s rakouskou firmou, jenže 
když onen prokurista viděl, že to myslí-
me vážně, začal dělat všechno pro to, 
aby se náš plán neuskutečnil. My jsme 
však tehdy byli zarputilí a navíc jsme do 
toho již investovali spoustu času, takže 
jsme se rozhodli, že si firmu založíme 
sami. S rakouskou firmou jsme ale ko-
operovali. Sami jsme vyráběli kovové 
konstrukce stolů a židlí a od nich jsme 
kupovali např. plastové díly,“ vzpomí-
ná na úplné začátky firmy její jednatel 
a sou časný majitel Ing. Jiří Škopek.
Svůj podnikatelský záměr založili na 

jednoduchém, ale podstatném faktu: 
existence velkého množství škol, je-
jichž vybavení bude třeba modernizovat 
v duchu nových evropských standardů. 
„Po roce 1989 u nás vznikla spousta 
firem, které se zaměřily na kancelářský 
nábytek. Tehdy byl v tomto segmentu 
obrovský boom. My jsme však touto 
cestou jít nechtěli. Jako perspektivní 
jsme vnímali sektor školství. Věděli jsme 
sice, že takový boom jako v kancelářích 
tam asi nebude, nicméně vycházeli jsme 
z předpokladu, že stát bude garantovat 
jeho fungování, neboť školství vždycky 
bylo vizitkou národa. Ale hlavně se nám 
líbila myšlenka, že budeme vyrábět něco 
úplně jiného, než na co jsme byli léta 
zvyklí na našem trhu, tzn. nábytek, jaký 

Cena může být rozhodující, 
prioritou ale musí být kvalita

V České republice je v současné době podle informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR 4115 základních škol, 1304 škol středních včetně samostatných učilišť, dále 18 konzervatoří, 
171 vyšších odborných škol a 67 vysokých škol. Dohromady tedy 5675 vzdělávacích institucí 
s desítkami tisíc učeben představujících z pohledu výrobce školního vybavení poměrně značný tržní 
potenciál. Avšak tržní potenciál je jedna věc a reálný prodej věc druhá – jak nám potvrdil Ing. Jiří 
Škopek, jednatel společnosti SANTAL z Třeboně, jednoho z předních tuzemských výrobců školního 
nábytku, který téměř 70 % svojí produkce vyváží do zahraničí.

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

„Pokud nechceme být jen levnou montovnou nábytku z na-
kupovaných komponentů, musíme vyvíjet vlastní produkty 
s originálním designem. A to se pochopitelně musí promít-
nout i do jejich ceny,“ říká Ing. Jiří Škopek, majitel třeboňské 
společnosti SANTAL

Sídlo i výroba firmy je umístěna ve zrekonstruované hale bý-
valého zemědělského podniku
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mají v rakouských nebo německých 
školách,“ doplňuje Jiří Škopek s tím, 
že od spuštění výroby neměli problémy 
s prodejem: „Naše produkce, odpovída-
jící řádově desítkám kusů měsíčně, zda-
leka nestačila pokrývat poptávku, tak-
že nějaký marketing jsme tehdy vůbec 
nemuseli řešit. Prodávalo se to doslova 
samo. A to i přesto, že jsme tehdy vyrá-
běli pouze jeden typ stolu a jeden typ 
židle, v jedné velikosti a v jedné barvě.“
Sortiment se ale postupně vyvíjel 
a rozšiřoval a spolu s ním rostla i firma. 
Podobným vývojem ovšem procháze-
la i konkurence a domácí trh se začal 
smršťovat.

Zpět do Rakouska

Zlom přišel v roce 2001, kdy majitele 
společnosti SANTAL kontaktovala její 
banka s dotazem, zda by neměli zájem 
o nějaké investice v Rakousku. Shodou 
okolností šlo o firmu, s níž chtěli po roce 
1990 dělat společný byznys. „Došlo 
k tomu, že po smrti majitele dědicové 
prodali výrobní závod ležící v blízkosti 

českých hranic tehdejšímu prokuristo-
vi, s nímž jsme kdysi jednali o založení 
společného podniku. Firma ale pod jeho 
vedením během tří let dvakrát zkrachova-
la a banka hledala vhodného investora. 
A protože jsme s firmou v minulosti ko-
operovali, obrátila se i na nás. Pro nás 
to bylo nesmírně lákavé, protože jsme 
měli povědomí o tom co a za jakou cenu 
se na rakouském trhu prodává, takže 
už jsme si představovali, co budeme 
dělat se všemi těmi penězi, které tam 
vyděláme. Kdybychom tehdy jen tušili, 
jak vzdálené jsou naše představy reali-
tě…,“ přibližuje Jiří Škopek tehdejší si-
tuaci a dodává, že naštěstí díky prozře-
telnosti firmu založili společně s bankou, 
čímž eliminovali dluhy z minulosti. „Podle 
rakouské legislativy musel být minimálně 
jeden jednatel rakouský občan, tak jsme 
na této pozici zaměstnali onoho bývalého 
prokuristu. To ale byla zřejmě naše nej-
větší chyba. Během dvou let nám tam 
narostly takové dluhy, že jsme nevěděli, 
jestli situaci zvládneme. A když bylo 
nejhůř, můj společník těžce onemocněl 
a do roka zemřel. Nezbylo mi, než čin-

nost rakouské firmy ukončit. Dluhy se 
naštěstí podařilo pokrýt výnosem z její 
likvidace,“ komentuje J. Škopek nejtěžší 
období firmy.

Všechno zlé je ale k něčemu 
dobré

Asi dva roky po těchto událostech do-
šlo k poněkud paradoxní situaci. Firmě 
SANTAL se začali ozývat její největší ra-
kouští obchodní konkurenti s nabídkou 
na spolupráci. Ta se postupně rozvinula 
do takové míry, že se z nich stali největší 
obchodní partneři. U některých z nich 
Jiří Škopek hovoří dokonce o přátel-
ských až rodinných vztazích. „Naše pod-
nikání v Rakousku sice skončilo neslav-
ně, ale díky tomu tam dnes vyvážíme víc 
než polovinu naší produkce. Nakonec 
to tedy ovoce přece jen přineslo, i když 
zpočátku bylo poněkud trpké,“ dodává 
s úsměvem.
Tahle rakouská epizoda ale měla více po-
zitivních dopadů na další fungování firmy. 
Na rakouském trhu nasbírali cenné zku-
šeností a od původního výrobce si přine-

První fáze výroby je rozdělena na dvě části: kovovýroba a zpracování plošných materiálů

Kovové konstrukce a dřevěné či plastové dílce se sejdou v montážní dílně, kde jsou zkompletovány a připraveny k expedici
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sli spoustu nových výrobků. „Kdybychom 
se pohybovali jen na našem trhu, asi by-
chom zůstali na úrovni většiny českých 
výrobců v naší branži, jejichž sortiment 
je pořád ve stejném duchu a vychází ze 
skutečnosti, že rozhodujícím faktorem ve 
veřejných soutěžích je cena. Tento fakt 
hraje při vývoji nového sortimentu zásad-
ní roli. My jsme se díky rakouskému trhu 
dostali k produktům úplně jiné kategorie, 
založeným především na kvalitě, ergo-
nomii a dalších hodnotových kritériích. 
Tam probíhají státní zakázky zcela jinak 
než u nás. Cena samozřejmě i tam hra-
je rozhodující roli, ale jednotlivé výrobky 
jsou v zadávací dokumentaci přesně 
specifikovány nejen z hlediska celkových 
rozměrů, ale i jednotlivých detailů, jako 
je způsob provedení, použité materiály, 
jejich dimenze, hygienické vlastnosti atd. 
Poté, co zadavatel vybere několik finalis-
tů s nejnižší cenovou nabídkou, dá jim za 
úkol dodat vzorky vybraných výrobků. Ty 
se pak posuzují ve státní zkušebně, zda 
skutečně odpovídají zadání. Díky tomu 
jsou výběrovou komisí posuzovány rov-
nocenné a srovnatelné výrobky. U nás 
se vybere nejnižší nabídka aniž by kdo-
koliv tušil, v jaké kvalitě dodané výrobky 
budou,“ pokračuje Jiří Škopek s tím, že 
díky jejich pozici na zahraničním trhu se 
jim podařilo přežít „cenovou válku“ na 
tuzemském trhu, které během posled-
ních zhruba deseti let padla za oběť řada 
firem. A s touto filozofií (nepodbízet se 
cenou) se po mnoha letech na český trh 
opět vrací. Doslova k tomu říká: „Pokud 
nechceme být jen levnou montovnou 
nábytku z nakupovaných komponentů, 
musíme vyvíjet vlastní produkty s origi-
nálním designem. A to se pochopitelně 
musí promítnout i do jejich ceny.“

Jak se zrodila židle Airflex

Tuto tezi bere Ing. Škopek velmi vážně. 
Začátkem letošního roku firma uvedla 
na trh zcela novou moderní stohovatel-
nou židli Airflex s ergonomickým skoře-
pinovým sedákem. Její příběh je podob-
ně zajímavý, jako příběh celé firmy.
Společnost až dosud vyráběla pouze ko-
vové konstrukce židlí, zatímco sedáky 
a opěráky, ať už plastové či překližkové 
výlisky, nakupovala. Židle Airflex je první, 
kterou si kompletně vyrábí sama, přes-
něji řečeno skořepinu si nechává vyrábět 
dle vlastního návrhu a na vlastní formě. 
„S tímhle typem sezení přišla na trh ně-
kdy kolem roku 1990 německá firma 
VS, která na něj měla patentovou ochra-
nu,“ seznamuje nás s jejím příběhem 
J. Škopek. „Když patent někdy kolem 

U výškově stavitelného nábytku firma 
používá jednoduché bezpečné mecha-
nismy, které umožňují snadnou a rychlou 
změnu výšky. To je výhodné zvláště tam, 
kde je požadována změna výšky opako-
vaně během školního roku

Realizace firmy: jídelna a učebna vybavené židlemi Airflex

Novinkou v sortimentu společnosti 
SANTAL je moderní stohovatelná židle 
Airflex s ergonomicky tvarovaným sedá-
kem a opěrákem (se vzduchovým pol-
štářem), která je výsledkem vlastního 
vývoje
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roku 2003 vypršel, zavedla tento sorti-
ment do svého výrobního programu dal-
ší německá firma a sháněla dodavatele 
kovových podnoží. S touto firmou jsme 
se přes našeho rakouského odběratele 
dostali do kontaktu s tím, že jim budeme 
dodávat podnože a recipročně od nich 
budeme odebírat výlisky. Pořídili jsme si 
novou ohýbačku, což byla docela velká 
investice. Tato spolupráce se ale z růz-
ných důvodů nakonec nerealizovala 
a dopadlo to tak, že jsme od nich pouze 
odebírali skořepiny. To bylo kolem roku 
2008. Tato spolupráce ale byla spjata 
s řadou obchodních omezení, např. že 
židle nebudeme dodávat na některé 
trhy, které byly v jejich zájmu (Německo, 
Holandsko aj.). V roce 2016 se ale ně-
mecká firma dostala do finančních prob-
lémů a začala požadovat platby předem. 
Brzy nato se začaly zpožďovat dodávky, 
a to už jsme věděli, že musíme prob-
lém začít rychle řešit. Nakonec jsme se 
rozhodli pro vlastní výrobu. Absolvovali 
jsme asi tři čtvrtě roku dlouhou přípravu 
od vyhodnocení designérských návrhů 
přes výrobu formy a vyladění výroby, ta-
kže až na začátku letošního roku jsme 
byli schopni židli začít vyrábět.

Nejkurióznější na celém příběhu ale 
bylo to, že při shánění tuzemské firmy, 
která by byla schopna pro nás sedáky 
v požadovaném množství a kvalitě vy-
rábět, jsme se úplnou náhodou dosta-
li k výrobci, který vyvíjel a nějaký čas 
i lisoval ten úplně původní skořepinový 
sedák z 90. let pro německou firmu 

VS,“ doplňuje na závěr našeho rozho-
voru Ing. Jiří Škopek a dodává, že o tyto 
moderní židle je na zahraničních trzích 
velký zájem a díky vlastní výrobě a ne-
závislosti na německém dodavateli se 
jim otevírají i nové trhy, které až dosud 
měli v rámci smluvních podmínek zapo-
vězeny.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: SANTAL spol. s r. o.
Místo: Třeboň
Rok založení: 1991
Počet zaměstnanců: 85
Obrat: 120 mil. Kč
Web: www.santal.cz

Třeboň 
●

Realizace firmy: několik variant řešení sborovny

Realizace firmy: cvičná kuchyňka

Realizace firmy: šatna
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Letošní seminář DŘEVOSTAVBY ab-
solvovalo úctyhodných 642 účastníků, 
z nichž 113 tvořili učitelé a studenti pořá-
dající VOŠ. Pro ně a dalších celkem 490 
přihlášených odborníků a pozvaných 
hostů (418 + 72) pořadatelé tentokrát 
nachystali 39 přednášek, z nichž 12 za-
znělo z úst cizinců ze sedmi zemí (Belgie, 
Kanada, Finsko, Německo, Rakousko, 
Slovensko a Švýcarsko). Namísto někte-
rých přednášek mohli zájemci v kongre-
sovém centru v suterénu školy využít také 
dvou souběžně probíhajících worksho-
pů. První den odpoledne workshop na 
téma „Gulliver – dřevěná vzducholoď nad 
centrem DOX“ pořádaný ve spolupráci 
s Centrem současného umění DOX, Hutí 

architektury Martina Rajniše a společ-
ností Timber Design (viz DM 4/2017) 
a druhý den dopoledne workshop na 
téma „Tepelně-vlhkostní problémy obvo-
dových konstrukcí s dřevěnými prvky“, 
pořádaný ve spolupráci s Univerzitním 
centrem energeticky efektivních budov 
ČVUT v Praze (UCEEB) a zaměřený na 
tepelně-vlhkostní charakteristiky dřeva 
a výrobků ze dřeva, na problematiku 
vysychání zabudované/havarijní vlh-
kosti a tepelně-vlhkostní chování obvo-
dových stěn moderních dřevostaveb. 
Všeobecně zajímavý odborný program 
pak ještě doplnilo 56 prezentujících se 
firem zabývajících se jak realizací dře-
vostaveb, tak zejména dodávkami ma-
teriálů a technologií pro jejich výrobce. 
Mezi nimi bylo podobně jako v předcho-
zích dvou letech také sedm společností 
z Rakouska. A to např. Hausverstand 
Bau GmbH ze Schörflingu, zabývající se 
výstavbou dřevostaveb, k jejichž realizaci 

údajně jako jediná firma v Rakousku po-
užívá technologii tzv. dřevěných cihel (viz 
samostatný článek na stranách 26–
28). V souvislosti s těmito prezentace-
mi pak nelze nezmínit společnost Mafell 
a její ve Volyni poprvé veřejně (v chodu) 
představenou novou pilu DSS 300 cc 
s řezacím drátem pro řezání dřevovlák-
nitých izolačních desek tl. až 300 mm 
(viz DM 5/2017).

Od statistiky a rozmachu 
vícepodlažních staveb…

Program vlastního dvoudenního semi-
náře, po tradičním zahájení ředitelem 
školy RNDr. Jiřím Homolkou, staros-
tou Volyně Ing. Václavem Valhodou 
a ředitelem oblastní kanceláře ČKAIT 
Ing. Františkem Hladíkem, odstartova-
la přednáška předsedy Asociace do-
davatelů montovaných domů (ADMD) 
Ing. Vratislava Blahy, CSc., která potě-

Při dobré vůli lze ze dřeva postavit vše, 
co investor vymyslí a architekt nakreslí

Asi takto by bylo možné obecně shrnout program letošního 21. ročníku mezinárodního odborného 
semináře DŘEVOSTAVBY 2017, který proběhl v předvelikonočním týdnu (12. a 13. 4. 2017) na Vyšší 
odborné škole a Střední průmyslové škole ve Volyni ve spolupráci s Českou komorou autorizova-
ných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Téměř 650 účastníkům tradičně nabídnul 
široké spektrum informací z různých oborů dřevěného stavění, které měli možnost načerpat při 39 
oborných přednáškách, na dvou souběžně probíhajících workshopech a v neposlední řadě mezi 56 
prezentujícími se firmami, které zde představily své výrobky a služby.

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

Inspirativní vícepodlažní dřevostavby Library at the Dock (Austrálie) a Stammhouse Egger (Rakousko)
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šila hlavně přítomné zhotovitele dřevosta-
veb rodinných domů na bázi lehkého rá-
mového skeletu. Jejím obsahem kromě 
jiného byly totiž také nejnovější a vesměs 
pozitivní statistické údaje z oblasti výstav-
by dřevěných domů v ČR v posledních 
dvou letech. (viz samostatný článek 
na str. 68–69).
S každoročně rostoucím procentem nově 
dokončených domů ze dřeva v ČR se 
nejen podle Ing. Blahy, ale také dalšího 
z přednášejících Ing. arch. Pavla Horáka 
(architektonické studio PRODESI/
DOMESI Praha) neodvratně blíží doba, 
kdy budeme ze dřeva běžně stavět i vět-
ší a vícepodlažní budovy, podobně jako 
je tomu stále častěji po celém světě od 
Kanady přes Evropu po Austrálii. Za hlav-
ní argumenty nahrávající velkým projek-
tům ze dřeva Ing. arch. Horák v první 
řadě jmenoval zkrácení doby výstavby, 
čisté staveniště a minimální zátěž okolí 
těžkou dopravou. Dále pak estetickou 
kvalitu dřeva jako jeho neoddiskutova-
telnou konkurenční výhodu a s ní sou-
visející zdravé a inspirativní prostředí 
dřevěných interiérů. Neopomenul ani 
to, že dřevo je udržitelný a obnovitelný 
materiál a v neposlední řadě fakt, že velcí 
světoví hráči (developeři, investoři a ar-
chitekti již běžně velké projekty ze dřeva 
realizují. Jako příklad mimo jiných uvedl 
Moholt Student Towers (devítipodlažní 
objekt s CLT konstrukcí ve studentském 
kampusu v norském Trondheimu), první 
veřejnou stavbu v Austrálii Library at the 
Dock v Melbourne (postavenou rovněž 
převážně z konstrukcí CLT) či v soused-
ním Rakousku zrealizovaný projekt archi-
tekta Bruno Mosera Stammhouse Egger 
(sídlo tyrolské rodinné firmy Egger), který 
se stal vzorem i pro jiné vícepodlažní dře-
věné správní a výrobní budovy v několika 
dalších evropských zemích.

…přes Švýcarsko 
za lyžařem Edym…

Nejen vícepodlažním, ale i různým jed-
nopodlažním obytným či průmyslovým 
dřevostavbám a jejich konstrukcím byly 
v první den semináře věnovány i před-
nášky řady dalších domácích a zejmé-
na pak zahraničních odborníků, jako 
např. Arch. Mikko Viljakainena z Finska, 
Ing. arch. Jana Peeterse z Belgie, nebo 
Ing. arch. Roberta Malczyka, MBA z Ka-
nady na téma „Těžké dřevěné konstruk-
ce – jak změní způsob, kterým stavíme“.
Kvůli určité příslušnosti do kategorie ví-
cepodlažních dřevostaveb a s ohledem 
na nemalou pozornost účastníků nelze 
nezmínit ani dvojici přednášek švýcar-
ského projektanta Dipl. Ing. Samuela 
Blumera a Ing. Jiřího Oslizla (Agrop Nova 
a.s.), pojednávajících o všech etapách 
unikátního švýcarsko–českého projektu 
nepřehlédnutelné dominanty letošního 
MS v alpském lyžování ve Svatém Mořici 
(6.–19. 2. 2017). Šlo o obřího 19 m vy-
sokého dřevěného lyžaře Edyho (ve sjez-
dovém postoji na 15 m dlouhých lyžích), 
který se stal nejen symbolem letošního 
MS, ale současně i pódiem pro dopro-
vodný kulturní program, vyhlídkovou věží 
či lezeckou stěnou. Šlo o stavbu, která, 
přestože vyšla na cca 500 tis. švýcar-
ských franků, byla budována pouze pro 
zhruba měsíční využití. Proto musela být 
nejen pevná a bezpečná, ale zároveň 
lehká a snadno přepravitelná, smon-
tovatelná a demontovatelná. Mimo to 
i z časových důvodů, neboť rozhodnutí 
o její realizaci bylo učiněno až 24. 10. 
2016 a bylo třeba ji dokončit nejpozději 
do konce měsíce ledna. Pro konstrukci 
stavby byly použity speciálně vyrobené 
šestivrstvé panely NOVATOP tloušťky 54 
mm (6x9 mm), které byly po převezení 

do Švýcarska (9. 12. 2016) rozřezány 
na CNC na 637 trojúhelníkových dílců, 
z nichž každý co do rozměru byl ori-
ginál. Poté byly tyto dílce v kombinaci 
s vnitřními konstrukčními hranoly v dílně 
smontovány do 22 segmentů, které byly 
zhruba v polovině ledna dopraveny na 
náměstí ve Sv. Mořici, kde pak proběhla 
14 denní konečná montáž. „Tělo lyžaře 
jako celek obsahovalo cca 65 m3 dřeva, 
z toho 1300 m různých hranolů. Spoje 
mezi jednotlivými díly byly dlouhé 1,25 
km a pro zajištění statiky bylo vyvrtáno 
18 000 otvorů pro spojovací prvky,“ 
upřesnil Ing. Jiří Oslizlo s tím, že na 
celém projektu se podílel rozsáhlý tým 
statiků, konstruktérů a tesařů. Největší 
zásluhu na něm však má podle něj au-
tor návrhu uznávaný architekt Dipl. Ing. 
Hermann Blumer, jehož odvážné projek-
ty zná celý svět a který je pověstný větou: 
„Co lze nakreslit, lze i postavit“.

…k požáru do Roudného…

Dalším dokladem o reálnosti výše cito-
vaného názoru Ing. Blumera pak byla 
přednáška „Cesta ke Gulliverovi“ (úvodní 
přednáška k prvnímu workshopu) a druhý 
den semináře proběhnuvší přednáška 
„Projekt X“ Radka Ondrucha, jednatele 
společnosti TAROS NOVA, pojednávající 
o stavbě více jak deseti objektů v unikát-
ním multifunkčním komplexu x-bionic® 
sphere, vybudovaném na Slovensku v ka-
tastru obce Šamorín. Stavbám spojeným 
s touto přednáškou, kterou posluchačům 
již v průběhu prvního dne doporučovali 
vyslechnout mimo výše zmíněného Ing. 
Oslizla také někteří další přednášející 
(např. Doc. Ing. Jaroslav Sandanus, Ph.D. 
ze stavební fakulty TU Bratislava ve své 
přednášce „Spřažené dřevobetonové 
stropy 4S – vývoj, testování, realizace“), 

Symbol letošního MS v alpském lyžování ve Svatém Mořici, pódium, vyhlídková věž, lezecká stěna aneb 19 m vysoký lyžař Edy 
zhotovený z 637 trojúhelníkových dílců
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reportáž
věnujeme samostatný prostor na str. 20 
–25. Z programu druhého dne pak nel-
ze nezmínit ani trojici přednášek reagu-
jících na současné plánované či už pro-
bíhající změny v druhovém složení lesa 
v řadě evropských zemí včetně ČR a SR 
a na s tím související nezbytné hledání 
jiných především listnatých dřevin pro 
použití v dřevostavbách, které by nahra-
dily dosud nejčastěji používaný smrk. Šlo 
o přednášky Doc. Ing. Richarda Hrčky 
(Katedra nauky o dřevě, DF, TU Zvolen) 
na téma „Využití bukového dřeva v dře-
vostavbách“, Doc. Ing. Aleny Rohanové 
a Ing. Ondreje Bajzy (Katedra dřevě-
ných staveb, DF, TU Zvolen) na téma 
„Hodnocení kvality konstrukčního bu-
kového dřeva“ a do třetice o přednášku 
„Multikriteriální analýza vhodnosti využití 
vybraných druhů tvrdého dřeva pro kon-
strukční účely“ (buk, dub, habr, javor) 
Ing. Evy Šuhajdové a kolektivu jejích 
spolupracovníků (VUT Brno, FS, Ústav 
pozemního stavitelství).
Nemalý zájem posluchačů vyvolalo také 
zajímavé a pro všechny přítomné poučné 
vystoupení nprap. Josefa Smolíka, vrch-
ního inspektora Hasičského záchranné-
ho sboru Jihočeského kraje v Českých 
Budějovicích (HZS JčK). Ten zde na 
konkrétním požáru rodinného domu 
ze dne 1. 2. 2012 v obci Roudné na 
Českobudějovicku demonstroval to, co 
na odborně postavené a řádně zkolau-
dované jednopodlažní dřevostavbě může 
způsobit dodatečný neodborně provede-
ný zásah. Šlo o rodinný dům (4+kk) z pro-
dukce společnosti HAAS FERTIGBAU 
s teplovodním systémem vytápění se 
zdrojem (plynový kotel) umístěným v tech-
nické místnosti uvnitř objektu. Součástí 
objektu je zděné komínové těleso s prů-
duchem o průměru 200 mm a výšce 
5 m, postavené společně s domem 

v listopadu a prosinci 2007. V průběhu 
ledna 2008 byla do obývacího pokoje 
domu instalována obestavěná krbová 
vložka, která byla po cca 3,5 letém byd-
lení doplněna teplovzdušným systémem 
s rozvodem do tří sousedních místností. 
Bohužel právě tento teplovzdušný sys-
tém a před ním i samotný krb, přestože 
jejich instalace byla vlastníky domu zadá-
na „specializované“ firmě, byly namon-
továny v rozporu s montážními návody 
jejich výrobců vztahujících se k požární 
bezpečnosti, v rozporu s normativními 
požadavky a v případě instalace krbové 
vložky také v rozporu s výrobcem předlo-
ženou výkresovou dokumentací ke stav-
bě krbového opláštění. Toto pochybení 
podle provedeného šetření na místě po-
žáru vedlo k nadměrnému tepelnému na-
máhání dřevěné konstrukce stropu nad 
krbovou obestavbou, které osudný den 
vyústilo v její samovznícení. Při požáru, 
jehož samotná lokalizace po příjezdu ha-
sičů trvala 80 minut, došlo k úplnému zni-
čení střešní a stropní konstrukce objek-
tu, k poškození obvodových stavebních 
konstrukcí a ke zničení nebo poškození 
veškerého bytového vybavení s celkovou 
vyčíslenou škodou 3 mil. Kč.

…či na palubu La Grace

K určitému odlehčení jak od popsané 
události, tak celkové problematiky dře-
vostaveb, přispěla v posledním přednáš-
kovém bloku Ing. Kateřina Mertenová, 
Ph.D., která patří ke skupině příznivců 
české plachetnice La Grace (Půvabná). 
Jedná se o věrnou repliku brigy z druhé 
poloviny 18. století, postavenou v le-
tech 2008–2010 podle dobových vý-
kresů a pojmenovanou po lodi české-
ho mořeplavce, kartografa a korzára 
Augustina Heřmana, který se ve druhé 

polovině 17. století věnoval zámořskému 
obchodu mezi Evropou a Amerikou. Byla 
postavena z iniciativy českého kapitána 
a spolumajitele lodi Josefa Dvorského, 
který se v loňském roce rozhodl na lodi 
doplnit či upravit některé exteriérové 
prvky. Mezi jinými se jednalo např. o při-
dání falešných střílen s maskarony lvíčků 
(plastickými zdobnými motivy v podobě 
lví tváře). Jsou umístěné na dřevěných 
poklopech střílen z vnitřní strany a tedy 
k vidění až po otevření poklopů, kdy 
slou ží jak k ozdobě lodi, tak i varování 
před střelbou z funkčních děl. Na výrobě 
a návrhu maskaronů se mezi dobrovolní-
ky z řad příznivců lodi podílela také Ing. 
Mertenová ve spolupráci s VOŠ a SPŠ 
Volyně, disponující vhodným CNC obrá-
běcím centrem. Předlohou pro výrobu 
byla jedna z původních lvích hlav na levo-
boku lodi o rozměru cca 245x230x150 
mm, vyřezaná ručně z dubového dřeva, 
která byla přímo na lodi nafocena z ně-
kolika stran. Z pořízených fotografií byl 
pomocí speciálního softwaru vytvořen 
3D model, který byl následně upraven 
tak, aby byl čitelný pro CNC a noví lvíčci 
přesně odpovídali své předloze se všemi 
nepřesnostmi a asymetriemi. S ohledem 
na to, že CNC podobnou zakázku zpra-
covávalo poprvé, byla výroba maskaronů 
nejprve odzkoušena na lípovém dřevě, 
přičemž byly postupně odstraněny i ko-
lize v komunikaci a převodu dat mezi 
softwarem a CNC centrem. Po zdár-
ném vyřezání zkušebního maskaronu 
bylo přistoupeno k finální výrobě lvíčků 
z dubového dřeva, které spolu s dalšími 
vyfrézovanými dekorativními prvky do-
zdobí loď tak, aby mohla hrdě v průběhu 
července reprezentovat ČR na závodech 
Tall Ship Race 2017, kterých se každý 
rok účastní stovky klasických historic-
kých plachetnic.

Detail poškození dvojice sbíjených vazníků procházejících nad obestavbou krbové 
vložky, z nichž vazník blíže ke komínu zcela shořel

Dubový maskaron s lvíčkem zhotovený 
VOŠ a SPŠ Volyně pro plachetnici La Grace
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design

Společnost A Lot of Brasil pochází ze 
Sao Paula. Původně byla vnímána jako 
importér slavných italských značek 
(Magis, Futura, Fasem) a těšila se vel-
kému zájmu, protože cca 75 % brazil-
ské populace má v Itálii přímé předky. 
Brazílie je ale zemí s největším množstvím 
alternativních surovin na světě, přičemž 
90 % druhů fauny a flory zůstává stále 
neznámých, a tak teprve čeká na svoje 
využití. Velkým environmentálním problé-
mem brazilské společnosti je obrovské 
množství různým způsobem vzniklého 
odpadu. To vedlo zakladatele společnosti 
A Lot of Brasil designéra Pedra Franca 

k myšlence založit firemní produkci na 
udržitelnosti a využití tzv. glocality – syn-
tézy globálního s lokálním. Globální slož-
ku představují špičkoví světoví designéři 
a firemní export do celého světa, lokální 
spočívá ve využití typických  brazilských 
materiálů. Mnohé z nich vznikly ve spo-
lupráci laboratoře společnosti A Lot of 
Brasil s výzkumnými ústavy.

Pedro Franco

Pedro Franco není ve světě designu žád-
ný začátečník. Jeho židle Orbital zvítězila 
v roce 2000 v soutěži „also Brazil makes 

Design“. Výhra byla spojena s přeplace-
ním účasti na milánském Fuori Salone. 
Na dalších výstavách Pedro Franco 
postupně představoval svoje produkty 
Orbital Armchair, Supernova Armchair, 
Dreadlock Sestiny, Primavera Sofa, 
Underconstruction Armchair, Carnevale 
Armchair a Esqueleto Chair. 
Umístění úspěšné židle Orbital na titulní 
straně knihy Scenari del Giovane Design 
(autor Vanni Pasca) a také v časopise 
Abitare il tempo vyvolalo téměř hyste-
rii. Charismatický krasavec byl nazván 
novou hvězdou brazilského designu 
a dokonce jeho ambasadorem. Začal 
o brazilském designu přednášet (např. 
na Torino Design Week 2009 nebo 
Salone Satellite 2010, 2012) a popu-
larizaci jihoamerické nábytkové tvorby 
podpořil také jako kurátor výstavy “Brasil 
é Cosi”. Ta v Itálii v roce 2009 představi-
la tvorbu 32 mladých brazilských desig-
nérů. Franco přijal členství v jury různých 
soutěží – The BRIT Design Award 2012, 
Brasilidade Industrial award 2013 a dru-
há vlna spolupráce Itálie s Brazílií tím byla 
odstartována.
Designér, obchodník a vizionář založil 
už v roce 2004 v Sao Paulu společnost 
A Lot Of, která z Evropy dovážela produk-
ty významných italských tvůrců. Brzy vy-
tvořil prodejní síť A Lot of Concept Store. 
Vytyčil si ale mnohem vyšší cíl. Brazílie 
je studnicí nápadů a kolébkou kreativity 
s jedinečným světem surovin a techno-
logického know-how orientovaného na 

A Lot of Brasil 
aneb jak jsem nepotkala Alessandra Mendiniho

Každá firma si musí na milánském salónu „zasloužit“ prestižní 
umístění. Občas mi má intuice takovou firmu postaví do cesty. 
Zrovna před dvěma lety to byla v pavilonu 6 výrazně barevná 
expozice s tvarově rozmanitými křesly a pohovkami. Mezi nimi 
jsem poznala slavné Kandissi sofa od Alessandra Mendiniho a také 
křeslo Bořka Šípka. Tušila jsem, že příště firmu potkám někde jinde. 
Intuice mne nezklamala. V příštím roce už vystavovala v designové 
hale. To už byla příležitost zjistit o ní něco bližšího. Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.

Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: archiv autorky

Firemní showroom v Sao Paulo, design 
Alessandro Mendini Pedro Franco
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udržitelnost. Pedro Franco shromáždil 
tým výrobců a specialistů a spustil multi-
kulturní projekt zacílený na globální trh 
a mezinárodní design. Stanovil pilíře fi-
remní hodnoty: výzkum, kvalita a tech-
nologie. Součástí operace bylo zmapo-
vání výrobců, kteří používají alternativní 
technologie v průmyslovém prostředí 
a Franco nezapomněl ani na schopnos-
ti brazilských řemeslníků v amazonských 
vesnicích. Součástí projektu byly konzul-
tace v různých výzkumných institutech. 
Firma vybudovala vlastní výrobní základnu 
pro produkci veškerých plastových částí 
a také vlastní laboratoř LAB workshop.

A Lot of Brasil v Miláně

Byl to začátek velkého dobrodružství 
a cesty do neznáma. První prezentace 
A Lot of Brasil na milánském salónu 
v roce 2013 obsahovala 17 kusů de-
signového nábytku vyrobeného výlučně 
z brazilských surovin, např. z tekutého 
dřeva použitím technologie rotačního 
tvarování. Expozici navrhlo Studio of 
Alessandro and Francesco Mendini. 
Základem kolekce byly známé objekty 
italského designu, např. židle Golem od 
Vica Magistrettiho, Kandissi Sofa, které 
Alessandro Mendini pro tuto příležitost 
překreslil, ale i židle Filcka od Bořka 
Šípka, který měl v tu dobu na italském 
trhu velký úspěch. Další pilíř nabídky za-
jistily nové projekty mladé generace ital-
ských tvůrců (Fabio Novembre a Paolo 
Ulman) a nechyběla ani tvorba brazilské-
ho designéra Henrique Serbeny. Dále 
se na projektu podílely takové osobnosti 
světového významu jako bratři Humberto 
a Fernando Campana, Jum Nakao, Nika 
Zupanc, Pininfarina, Karim Rashid, Ste-
fano Sandona a samozřejmě Pedro 
Franco. 
V roce 2014 už byla firemní prezenta-
ce v Miláně rozšířena o 8 produktů, 2 
designéry a 5 nových surovin, které se 
k výrobě nábytku dosud nepoužívaly. 
Scénografii expozice navrhlo studio 
Mendini. Třetí prezentace byla 100% dí-
lem brazilských sourozenců Campana, 
a to včetně expozice.
V roce 2014 oslavila společnost A Lot 
of Brasil 10 let své existence. Se svý-
mi obchody s názvem A Lot Of Store je 
skutečným vzorem mezikontinentální 
spolupráce. Zájem o kvalitní design pod-
pořily v Brazílii i přednášky renomova-
ných designérů jako Marva Griffin, Fabio 
Novembre, Vanni Pasca, Alessandro and 
Francesco Mendini a Xavier Lust. 
Firma je vnímána jako první velký brazil-
ský producent a první designová značka. 

Od ostatní produkce se liší použitím high-
-tech procesů vycházejících z leteckého 
a automobilového průmyslu, například 
cutting edge technologie (řezání lase-
rem) kombinovaných s řemeslnými po-
stupy. Především ale používá technologii 
injektáže plastů (ecoplastic – recyklova-
ný plast) s příměsí přírodních materiálů, 
jako je açaí, acerola, kokosové vlákno 
a bambus. Nabízí sofistikovaný design 
s „dotykem Brazílie“ s „udržitelným srd-
cem“, cenově dostupný, tedy demokra-
tický. 
A proč jsem vlastně v Miláně Alessandra 
Mendiniho nepotkala? Hosteska mi ře-
kla, že přijde do expozice ve 4 hodiny. 
Využila jsem čas k další prohlídce a pro-
tože znám vztah Italů k času, moc jsem 
nepospíchala. Když jsem se v uvedenou 

dobu vrátila, řekli mi, že už pan Mendini 
odešel… Není Ital jako Ital.

Zdroj: tiskové materiály firmy A Lot of Brasil

Další exponáty z produkce 
A Lot of Brasil najdete v pdf 

verzi tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci HISTORIE

Materiály

 Kokos: kokosová palma roste 
zejména na severu země, využívá 
se slupka ořechu.

 Açaí: typické brazilské ovoce 
z Amazonie má zdravotní účinky: 
podporuje snižování cholesterolu, 
hubnutí, příznivě působí na trávicí 
systém. Dužina obsahuje nekon-
zumovatelná semena, která se 
využívají v procesu injektáže. 

 Acerola je ovoce s vysokým ob-
sahem vitaminu C. Roste hlavně 
na severu země. V procesu injek-
táže se používají pecky plodů. 

 Bambus: v Brazílii se vyskytuje 
zejména v Amazonii. Je obnovi-
telný. 6 měsíců po vysazení do-
sahuje výšky 30 m. Využívají se 
bambusová vlákna.

 Ipê Roxo: nejvíce vyvážený druh 
dřeva. Jeho kůra je bohatá na lát-
ky použitelné ve farmacii, po od-
stranění kůry strom regeneruje za 
2 roky. Kůra se využívá k výrobě 
tzv. tekutého dřeva.

Živoucí legenda italského designu radikál Alessandro Mendini (*1931), člen skupiny 
Alchimia a jeho designérská ikona Kandissi sofa (1976)

Firemní prezentace v Miláně v roce 2014, 
scénografie atelier Mendini
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výstavy

Užijte si zahradu

Dlouhodobý účastník výstavy Czech 
Selection firma mmcité vyslal do Milána 
produkty své frakce Egoé, která se spe-
cializuje na privátní sektor (interiér i ex-
teriér). Vychází z neuvěřitelného poznat-
ku, jak málo pozornosti věnují lidé své 
zahradě, přičemž si rádi postaví luxusní 
dům, garáž a koupí drahé auto. Vlastní 
zahrada přitom může v létě fungovat jako 

pokračující společenský prostor a umož-
nit rodině být venku, zklidnit duši nebo 
protáhnout tělo, komunikovat nebo od-
počívat. Egoé využívá zkušenosti mmcité 
z výroby produktů do veřejného prostoru 
včetně schopnosti vybrat vhodný materiál 
a umět s ním pracovat. Její úspěch spo-
čívá mimo jiné v lidské oblasti. Designéři 
se sledováním práce ostatních učí vnímat 
prostor a jeho vlastnosti ve prospěch lidí, 
kterým má sloužit. Výsledky této práce 
zacílené do oblasti zahradního nábytku 
představují nový koncept svítidla a seda-
cího nábytku. 
Tvar svítidla exteriérové lampy Laso je 
zjednodušen až na samotný základ. 
Tenká trubice nosné části plynule pře-
chází ve svítidlo v podobě zářícího kru-
hu – lasa – vyrobeného ze speciálního 

svítícího povrchu. Podstavec a nosná tyč 
jsou z pozinkované oceli. Vynecháním 
jedné části nosné tyče se stojací lampa 
změní v lampu nízkou. Lampa se ovlá-
dá nášlapným spínačem ukrytým pod 
outdoorovým kobercem na podstavci. 
Hliníkové stínidlo obsahuje LED pásky 
zalité akrylátovou pryskyřicí. Nástřik foto-
luminiscenční barvou vytváří po zhasnutí 
lampy až pět hodin světelné efekty.
Subtilní židle a stolička Tina v živé opti-
mistické barvě udiví na první pohled sub-
tilitou, kterou však zaručují velmi pevné 
materiály. Subtilita je jedním z trendů 
navrhování židlí. Další „vychytávkou“ je 
netypický lichý počet nohou. Produkt 
je však velmi stabilní díky podstavě, do 
které jsou zakotveny tři pruty z ocelových 
pozinkovaných trubek, dokončených 
práškovou barvou. Další personalizaci 
zajistí volba materiálu sedáku. Ten se 
nabízí v podobě tropického dřeva, aká-
tu, nebo ocelových kulatinek, které lze 
doplnit outdoorovými pěnovými průplety. 
Pohodlnější sezení může zajistit varian-
ta s područkami a čalounění sedáku 
s úpravou povrchu odolnou vůči vodě. 
Kolekce je určena mladým a odvážným 
lidem pro outdoorové sezení.

Nábytek s příběhem

Znalí návštěvníci Milána automaticky 
očekávají v expozici Czech Selection 
i další výstavní stálici – brněnskou firmu 
Amosdesign. Tato interiérová firma pů-
sobí na českém trhu přes pětadvacet let, 
zastupuje různé světové značky, navr-
huje a realizuje interiéry, experimentuje 
s corianem.
Každý rok připraví nějaké překvape-
ní: nový produkt s příběhem, vzniklý 

Český otisk v Miláně

Milánský Salone Internazionale del Mobile je významnou příležitostí pro české firmy 
předvést Evropě produkty založené na autorském designu vycházejícím z řemeslné 
tradice a českých materiálů. Proto Ministerstvo průmyslu a obchodu každoročně 
organizuje výstavu Czech Selection. Pohled na půvabné objekty je v současném 
bouřlivém světě příležitostí k zamyšlení nad významem obytného prostředí pro 
každého z nás. Potěšující je, že se čtyři z šesti výstavních subjektů věnují nábytku. 

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

Exteriérová lampa Laso, Egoé Židle Tina, Egoé
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na základě definované lidské potřeby, 
propojený s významnou historickou 
osobou působící v minulosti v oblasti 
Brna nebo Moravy. Už jsme takto ob-
divovali redesign slavné židle Brno z vily 
Tugendhat (Ludwig Mies van der Rohe) 
nebo v loň ském roce konferenční židli 
Mendel navrženou pro aulu Mendelovy 
univerzity v Brně. Gregor Mendel jako 
jeden z nejvýznamnějších vědců 19. sto-
letí byl ve svém životě hnán neustálou 
touhou experimentovat, což je příznač-
ná vlastnost i majitele firmy Amosdesign, 
designéra  a architekta pana Vladimíra 
Ambroze. Pan Ambroz má rád tajemno 
a svoje soukromí. Proto nemůže pocho-
pit, že se dnešní mladá generace o svo-
je soukromí vědomě okrádá. Příčinou je 
mobilní komunikace. Lidé si na veřejnosti 
sdělují neuvěřitelné informace a vůbec 
neberou v potaz svoje okolí. Vladimír 
Ambroz předvedl v Miláně řešení, jak 
tomu čelit: „kapličku“ Santini. Tvarově 
vychází z kostelní věže českého stavite-
le italského původu Jana Blažeje Santini 
Aichela, který žil v 17. století. V kostelech 
byly zpovědnice, ve kterých lidé svěřo-
vali knězi svá tajemství. Tzv. quiet point 
Santini je takovou novodobou zpovědni-
cí. Má uživateli umožnit nerušené telefo-
nování. Svým velmi seriozním vzhledem 
vytváří pocit intimity uprostřed rušného 
prostoru obchodního centra, letišťové 
haly, případně po úpravách i v exterié-
ru. Kaplička je sestavena ze dvou částí: 
spodek tvoří oblíbený materiál firmy LG 
HI-MACS, horní část je vyrobena z lako-
vaného plechu dle požadavku zákazníka. 
Intimita prostoru je dána především po-
užitím akustického čalounění z materiá-
lu Gabriel s možnosti volby barevnosti. 
Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že po 
náročném maratónu milánským areálem 
je posezení v kapličce úplnou oázou.

Helena a Audrey se vrací…

Helena Dařbujánová je další stálicí 
mezi vystavovateli v rámci expozice 
Czech Selection. Po loňském úspěchu 
s rozkošným kabinetem Audrey před-
vedla letos další prvek z řady solitérů 
Audrey. Tentokrát je to subtilní toaletní 
stolek Audrey make-up table a Audrey 
stool. Vrací nás zpátky do poválečných 
let, doprostřed filmu Prázdniny v Římě 
s Audrey Hepburnovou, romantického 
příběhu ženy z vysoké společnosti a cha-
rismatického novináře. Rozkošnický ale 
dokonale zpracovaný interiér ložnice 
Audrey byl inspirací pro vznik rafinova-
ného souboru solitérů navozujícího chuť 
ke snění… Součástí stolku je zrcadlo 
a malá šperkovnice. Zásuvka stolku má 
vnitřní členění s odděleným prostorem 
vyloženým sametem. K oběma solitérům 
patří ještě Audrey bed, Audrey bench 
a Audrey Beside table. Hravost solitérů 

ovlivňuje vedle tvarů jedoucích na vlně 
retro také výběr použitých materiálů: rů-
žový lak kombinovaný se světlou arodý-
hou, to vše dokonale řemeslně zpraco-
váno. Křehký stolek, na kterém tentokrát 
chybí černá mašle, může být ozdobou 
leckterého ženského interiéru. Soubor 
Audrey je exkluzivním produktem navrže-
ným ženou pro ženy. Je to typologický 
prvek, jenž na našem trhu stále chybí. 
Může být ozdobou ložnice, ale třeba 
i ateliéru nebo kanceláře podnikatelky, 
případně kosmetického salónu. 

Nováček

Interiérové studio Design Fabrika je 
v Miláně nováčkem. Jeho designér Jan 
Vopálka předvedl I hear sofa. Elegantní 
bílý produkt lehce futuristického tvaru 
dokončený usní umožňuje pohodlný 
poslech. Audio systém zabudovaný v po-
hovce zajišťuje maximální kvalitu zvuku. 

Audrey make-up table a Audrey stool, 
Helena Dařbujánová

Quiet point Santini, Amosdesign

I hear sofa a její autor Jan Vopálka, Design Fabrika
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Díky moderním technologiím a dokona-
lému provedení z kvalitních materiálů je 
požitek ze sezení i poslech hudby jako 
antistresového živlu povýšen na vyšší 
stupeň. Při vývoji byly zohledněny ergo-
nomické požadavky a kvalita reprodukce 
zvuku. Sofa s dřevěným rámem a sen-
dvičovou výplní s volitelným čalouněním 
umožňuje „zapadnout, uvelebit se do 
měkkého sezení a nechat se obklopit 
zvukem oblíbených skladeb“, říká autor. 
Tento pocit zajišťují kvalitní reproduktory 
a zesilovač poskytující čistý zvuk bezdrá-
tovým příjmem z telefonu, tabletu nebo 
jiného zařízení. Vzhled sofa je inspiro-
ván tvarem lidského ucha. Působí tak na 
všechny smysly. Kontakt těla s jemnou 
usní a čistý zvuk jsou propojeny s vizu-
álním pocitem. Sofa může poskytnout 
unikátní zážitky v soukromém bytovém 
prostoru, ale i v kancelářích nebo zase-
dacích místnostech.
Pro pořádek se sluší vyjmenovat i os-
tatní firmy, které rámci expozice Czech 
Selection vystavovaly skleněné a kera-
mické objekty: Qubus (Jakub Berdych) 
a studio Dechem.

Co předvedl TON

Našeho nejznámějšího producenta 
nábytku můžeme již několik let hledat 
v Miláně na prestižním umístění v té nej-
lepší společnosti. Svoje letošní inovace 
si TON samozřejmě nechal na italskou 
scénu. V expozici, kterou stejně jako loni 
navrhl Jan Plecháč a Henry Wielgus, 
předvedl hned čtyři novinky. Uvidíme, 
zda budou stejně úspěšné, jako loňská 
kolekce Leaf (design italské studio 
E-ggs), která se mohla pyšnit zbrusu 
novým Red Dotem. Je to již sedmé fi-
remní ocenění. 
Stěžejní inovací je kolekce Alba (design 
Ital Alexander Gufler). Staví na prvotříd-
ním materiálu a dokonalém zpracování. 

Je nadčasová a doplněna svěžími detai-
ly. Název je odkazem na italské město 
v oblasti Piemont, které je známé pro-
dukcí lanýžů. Jako první celočalouněná 
řada TONu zahrnuje kolekce Alba židli, 
křeslo a lounge křeslo s typickým tva-
rem podnože a oválného sedáku. Na 
něj navazuje opěradlo, které je vzadu 
prodlouženo až pod úroveň jeho spod-
ní hrany. Opěradlo židle má tvar mírně 
stočeného listu, židli lze lehce zasunout 
i pod stůl s lubem. Lounge křeslo Alba je 
díky harmonickým tvarům a zvýšenému 
opěradlu určeno pro odpočinek v obý-
vacích pokojích nebo hotelových halách. 
Taštičkové pružiny a PUR pěna zajišťují 
dlouhodobě pohodlné sezení. Křeslo 
mění výrazně svůj charakter podle typu 
čalounění. Useň Elmotique je určena pro 
luxusní hotel, potah Lowlands z kvalitní 
Merino vlny nebo Walker se zajímavým 
geometrickým vzorem se zase více hodí 
do současného interiéru.
Stávající kolekci Merano s křeslem oce-
něným tituly Red Dot a Good Design do-

plnilo lounge křeslo a stůl Lasa. Křeslo je 
určeno do hotelových hal, čekáren, ale 
i do privátních interiérů. Kombinuje ma-
sivní nohy s ohýbanou překližkou v se-
dáku a opěradle. Typický tvar opěradla 
a područky je tentokrát spojen v jeden 
kus a na vnitřní straně nabízí pohodlné 
čalounění. Stůl Lasa tvarově korespon-
duje s řadou Merano díky šikmo posaze-
ným nohám a úzkým dýhovaným plátem 
s masivními nákližky. Lze ho spojovat do 
větších celků pro potřeby jídelen, zase-
dacích místností či kanceláří. Díky svým 
jednoduchým liniím může doplnit i další 
modely značky TON. Vyrábí se ve čtver-
covém provedení 90 x 90 cm, případně 
v délce 139 a 160 cm.
Poslední inovací je věšák Fleur (design 
Lubo Majer). Inspirace tradiční techno-
logií je východiskem pro vznik jedno-
duchého věšáku s jasně definovanými 
liniemi. Jeho tělo tvoří tři na obou stra-
nách ohnuté pruty, které jsou v horní 
části kvůli dostatečné kapacitě odklá-
dání doplněny třemi hranoly.
Další část české prezentace v Miláně 
byla součástí specializované výstavy 
svítidel Euroluce. Mezi účastníky vyni-
kal Lasvit s nápaditou expozicí a svítidly 
Lollipop od Borise Klimka, nebo firma 
Sans Soussi s pestrobarevnou instalací 
Aurora Kataríny Kotlánové, nechyběl ani 
Brokis se svítidly Lucie Koldové a mnozí 
další. Expozice Crystalex byla skutečně 
velkorysá, připomínala rajskou zahradu 
se skleněnými ptáky. Zde bylo možné 
v klidu posedět a srovnat myšlenky.
Je jisté, že návštěva Milána není žádný 
turistický výlet. Je to náročná práce. Kdo 
má však něco do činění s bytovou kul-
turou, ten by měl tuto akci aspoň občas 
navštívit. Českým firmám, které našly od-
vahu „přijít s kůží na trh“, můžeme jen 
popřát, aby se jim dařilo a mohly stále 
častěji nabízet celému světu jen ty nej-
hezčí výrobky.

Lounge chair Merano, TON Lounge chair Alba, TON

Věšák Fleur, TON
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Co říká statistika BVV?

Soubor pěti výstav (Stavební veletr-
hy IBF, DSB – dřevo a stavby Brno, 
Stavební centrum EDEN 3000, ve-
letrh nábytku a interiérového designu 
MOBITEX a veletrh vytápění, sanitárního 
vybavení a koupelen PTÁČEK) byl letos 
rozšířen o novou akci – veletrh chytrých 
řešení pro města a obce URBIS. I díky 
němu se zvýšila celková čistá výstavní 
plocha z loňských 19 460 m2 na letoš-
ních 19 630 m2 a počet prezentujících 
se firem z loňských 772 z 20 zemí na 
letošních 827 z 20 zemí. Tato čísla jsou 
souhrnným údajem za všechny souběž-
ně konané akce a reprezentují nejenom 
počet vystavovatelů, ale i spoluvystavo-
vatelů a zastoupených firem (značek). 
Ale především nic konkrétního neříkají 
o jednotlivých veletrzích. Jelikož BVV 
jako organizátor zásadně zveřejňuje 
konkrétnější auditovaná data až s ně-

kolikaměsíčním zpožděním, opět jsme 
si museli pomoci tím, že jsme si na po-
moc vzali oficiální seznamy vystavova-
telů k jednotlivým veletrhům. Vzhledem 
k tomu, že tato čísla zahrnují pouze vy-
stavovatele, kteří se na akcích skutečně 
fyzicky prezentovali, odráží výsledky lépe 
to, co návštěvník na veletrhu vizuálně 
skutečně vnímá. Vývoj jednotlivých akcí 
z našeho oboru pak vypadá následovně:

Jen pro zajímavost, nového veletrhu 
URBIS se zúčastnilo 47 vystavovatelů, 
kteří letos Stavebním veletrhům vylepšili 
bilanci.
Klesající trend z hlediska počtu vystavo-
vatelů jen dokresluje již dlouho známý 
fakt, že prezentaci na brněnských vý-
stavních akcích (na rozdíl od pražských 
výstav) firmy připisují stále menší vý-
znam. Z tohoto pohledu byl potěšujícím 

zjištěním návrat některých tuzemských 
výrobců dřevěných oken (DARE, VEKRA) 
nebo dveří (ZLOMEK), i když se jedná jen 
o „zlomek“ toho, co na stavebních veletr-
zích měli návštěvníci možnost vídat dříve.

Na Mobitexu dominovala 
lůžka a čalouněný nábytek

Moderní hala F Mobitexu skutečně slu-
ší. Před třemi lety do ní byl přestěhován 
z důvodu stále klesajícího počtu vysta-
vovatelů, avšak tímto přesunem získal 
nečekaný náboj. Hala F mu poskytla 
důstojný prostor pro prezentaci kvalit-
ního nábytku. Významně k tomu tehdy 
přispělo i vyloučení tzv. jarmarečního 
– teleshopingového sortimentu. To vše 
pozvedlo celkovou estetickou úroveň 
veletrhu. Ovšem z hlediska nomenkla-
turního zastoupení jeho úroveň výrazně 
poklesla. Stala se z něho přehlídka pře-
devším čalouněného sedacího nábytku, 
postelí, matrací a outdoorového nábyt-
ku. A na tom se nic nezměnilo ani letos. 
Zřejmě se již jedná o setrvalý stav. Navíc 
se i nadále u některých „tradičních“ 
vystavovatelů projevuje jakési rozča-
rování z klesajícího ekonomického pří-

Brněnské stavební veletrhy 
hlásí setrvalý stav

Letošní jarní brněnské veletrhy zaměřené na stavbu a bydlení (IBF, DSB, MOBITEX), které se usku-
tečnily v posledním dubnovém týdnu (26.–29. 4. 2017), nepřinesly žádné zásadní překvapení. A to jak 
v kladném, tak v záporném slova smyslu. Přesto ve srovnání s minulými ročníky bylo možné zazna-
menat několik pozitivních posunů. A to nejen ze strany pořadatelů, ale i vystavovatelů a návštěvníků.

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

Veletrh
Počet vystavovatelů 

podle katalogu

2015 2016 2017

IBF 256 208 190

DSB 40 24 26

MOBITEX 82 72 70

Při klesajícím počtu vystavovatelů Stavebních veletrhů je potěšující fakt, že se po letech opět vrací někteří tuzemští výrobci. 
Zřejmě se na tom podepsala i zvýšená propagační činnost pořadatelů
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nosu veletrhu z hlediska realizovaných 
obchodů. Někteří na tento trend letos 
reagovali výrazným zmenšením svého 
stánku, jako např. společnost EXIT 112 
(Böhm), která letos pojala svoji prezen-
taci v minimalistickém stylu. Po zkuše-
nostech z minulých let, kdy jí postupně 
ubýval počet uzavřených objednávek, 
a také po dohodě se svými prodejci se 
rozhodli tentokrát neprodávat a tudíž 
neprezentovat celý svůj sortiment, ale 
spíše podpořit značku větším důrazem 
na kvalitu a design. Případné zájemce 
pak odkazovali na své obchodníky.
Jiní svoji letošní účast zcela vypustili. Na 
druhé straně je potěšující, že jimi uvolně-
né místo obsadili noví vystavovatelé. Větší 
zastoupení než v minulých letech zde 
měli např. menší lokální výrobci či pro-
dejci kuchyní, kterých jsme zaznamenali 
6. Pořadatelé tak nemuseli přistupovat 
k nějakému „náhradnímu“ řešení, jako 
např. v pavilonu P (IBF/DSB/URBIS), 
kde na poměrně velkou, vystavovateli ne-
obsazenou plochu umístili různé soutěže 
či odpočivné zóny, kavárny a pro každý 
veletrh samostatné přednáškové pódium 
s hledištěm. Toto řešení na pohled pů-
sobilo mnohem lépe, než neobsazená 
plocha ohraničená panely, kterou bylo 
možné v pav. P vidět loni.

Chuť nakupovat opět vzrostla

Návštěvnost byla podle zveřejněných 
údajů BVV podobná té loňské, tj. cca 
45 000 osob. Velkou část jako vždy 
tvořili žáci a studenti odborných škol. 
Podle některých vystavovatelů byla le-
tošní návštěvnost sice nižší než loni, av-
šak po stránce obchodního efektu byla 
převážná část z nich spokojena. A to jak 
na IBF/DSB, tak na MOBITEX. Velké 
procento návštěvníků přišlo na veletrhy 
s chutí nakupovat nebo předběžně řešit 
otázky svého bydlení s reálným výhle-
dem na nákup v blízké budoucnosti. Ve 
srovnání s loňským rokem se po této 

stránce jednalo o výrazný posun. Své 
ovoce přinesla i nová strategie výše zmí-
něné společnosti EXIT 112. Jak nám 
po veletrhu sdělil obchodní ředitel firmy 
Jaroslav Frantál, obchodníci hlásili až 
překvapivý zájem ze strany zákazníků.

Oceněné exponáty

Do letošního ročníku soutěže Grand 
Prix Mobitex vystavovatelé přihlásili 
19 exponátů, z nichž odborná porota 
vybrala 6 exponátů pro ocenění ve dvou 
kategoriích.
Kategorie Progresivní design
1. Balanční klekačka ROKKO, vysta-

vovatel MAYER CZ, s.r.o.
 Klekačka je vyrobena z bukové ohý-

bané překližky tl. 17 mm, která umož-
ňuje výkyv do všech stran, čímž spo-
juje přednosti tohoto způsobu sezení 
s balančním efektem. 

2. Pohovka MARANELLO, vystavova-
tel EXIT 112 s.r.o.

 Design sedačky MARANELLO je 
inspirován sportovními automobily. 
Luxusní sezení ve spojení s poloho-
vacím systémem se skrytým senzoric-
kým dotykovým ovládáním nabízí ma-

ximální komfort. Je vyrobena z kvalitní 
hovězí usně v kombinaci s originální 
potahovou látkou Alcantara.

3. Jídelní stůl QUATTRO, vystavovatel 
JV Pohoda s.r.o.

 Stabilní stůl s kovovou podnoží a ma-
sivní dřevěnou desku. Zákazník si 
může finální podobu stolu „dotvořit“ 
na míru. Může si zvolit libovolný roz-
měr, druh dřeva, moření, zakončení 
stolové hrany a barvu podnože.

Kategorie Progresivní materiál/tech-
nologie
1. Ložnice BETINA, vystavovatel 

JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.
 Ložnice BETINA je vyrobena z vy-

sokohorské alpské dřeviny ZIRBE 
(Borovice limba). Záměrně je pone-
chána bez povrchové úpravy a záměr-
ně je v konstrukci nábytku vynechán 
jakýkoliv kov. Výrazná vůně dřeva pak 
nerušeně působí jako bioaktivní síla, 
která zlepšuje spánek a tím prodlu-
žuje život. Základní částí ložnice je 
dvojlůžko s vysokým zaobleným če-
lem a s výrazně ustoupeným soklem. 
Vetknuté noční stolky navazují na linii 
bočnic a rovněž „levitují“. Toto řešení 

Dříve velkorysé stánky s atraktivním doprovodným programem společnosti EXIT 112 
(BÖHM) postupně nahradily úspornější prezentace v minimalistickém stylu zaměře-
né hlavně na propagaci značky s důrazem na kvalitu

Poměrně velkou neobsazenou plochu v pavilonu P se pořadatelům letos podařilo „zamaskovat“ umístěním přednáškových 
pódií pro doprovodný program, provizorních kaváren či různých relaxačních zón
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 zamezuje nepříjemnému zakopnutí 
o jakékoliv části postele. Masivní dře-
vo o síle 40 mm umožňuje výrazné 
zaoblení hran.

2. Inteligentní a bezpečná domác-
nost, vystavovatel JASYKO s. r. o.

 Expozice představila vizi technické-
ho řešení elektroinstalace v domě 

tak, aby byly preferovány energetické 
úspory (až nezávislost), bezpečnost, 
pohodlí a intuitivita ovládání.

3. Potahová tkanina SERTA, vystavo-
vatel BS-textil s.r.o. na výrobku firmy 
RASL čalouněný nábytek.

 Speciální potahová tkanina se zvýše-
nou odolností proti poškození domá-

cími miláčky. Výjimečnost potahové 
látky Serta spočívá v sofistikované 
konstrukci tkaniny, speciální vazební 
technice a použití syntetických tex-
turovaných multifilů, frikčních přízí 
a netkané textilie. Tkanina má na líci 
aplikovanou nanotechnologii proti 
špinění a tekutinám.

Balanční klekačka ROKKO (MAYER CZ, s.r.o.) Pohovka MARANELLO (EXIT 112 s.r.o.)

Inteligentní a bezpečná domácnost (JASYKO s. r. o.)
Potahová tkanina SERTA (BS-textil s.r.o. na výrobku firmy RASL 
čalouněný nábytek)

Jídelní stůl QUATTRO (JV Pohoda s.r.o.) Ložnice BETINA (JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.)



Dobre riadený, zdravý vzduch v miestnosti 
nie je dobrý len pre príjemný pocit osôb, 
ktoré sa v nej nachádzajú, ale chráni aj 
stavebný materiál, z ktorého je postavená 
budova - pred vlhkosťou a napadnutím 
plesňami. Izolované plášte budov vyžadujú 
dostatočnú výmenu vzduchu niekoľkokrát 
za deň.

Moderné vetracie zariadenie AEROTUBE 
má nenápadný elegantný vzhľad a pohodlne 
zabezpečuje správne vetranie podľa potreby
v novostavbách aj v prípade renovácie. 
Ponúka absolútny komfort v miestnosti, 
pretože sa vďaka jeho rozmanitosti 
dajú realizovať najrôznejšie požiadavky 
na individuálne aj systémové riešenie 
ventilácie: či ide o aktívnu alebo pasívnu 
ventiláciu, so spätným získavaním tepla 
alebo bez neho, či prevádzku prívodu
a/alebo odvádzania vzduchu:

AEROTUBE WRG smart: prepínateľný 
prívod a odvod  vzduchu a spätné  
získavanie tepla,

AEROTUBE AZ smart: možné použiť 
pre prívod alebo odvádzanie vzduchu,

AEROTUBE DD 110, 150 alebo 160: 
možné používať na základe rozdielu tlaku, 

ako zariadenie pre prívod príp. odvádzanie 
vzduchu, voliteľne aj s kanálom v ostení. 

Vďaka možnosti vetrať aj pri zatvorených 
oknách sa nielen ušetrí energia, ale 
redukuje sa aj riziko vlámania. Ani 
v prípade Vašej neprítomnosti sa tak 
nemusíte vzdať čerstvého vzduchu.

O mimoriadne vysoký komfort sa stará 
funkcia časovača a ovládanie vetráka 
pomocou smartfónu alebo tabletu. Filter 
sa postará o to, aby nečistoty zostali vonku. 
O kvalitu vzduchu si pri vetraní pomocou 
AEROTUBE netreba robiť žiadne starosti. 

Vďaka umiestneniu funkčných prvkov v 
rúre a modernému plochému krytu pôsobí 
nástenný vetrák mimoriadne nenápadným 
dojmom.

V závislosti od potreby zabezpečuje dobrý 
vzduch v miestnosti samostatne alebo v 
spolupráci s ďalším vetrákom. V prípade 
použitia dvojice vetrákov typu AEROTUBE 
„smart“ vetráky navzájom komunikujú, 
pričom v minútových cykloch sa smer 
prúdenia vzduchu mení z odvádzaného na 
privádzaný vzduch.

Nie je potrebná náročná inštalácia 
ovládacej jednotky na stenu ani uloženie 
spojovacieho kábla, pretože vetráky 
komunikujú prostredníctvom WLAN a dajú 
sa pohodlne ovládať pomocou smartfónu 
alebo tabletu prostredníctvom aplikácie 
SIEGENIA Comfort App. Smer prúdenia 
vzduchu je možné zadať aj po montáži.

Vetrák AEROTUBE smart pomocou snímača 
vlhkosti a � ltra zabezpečuje samostatnú a 
zdravú ventiláciu, v prípade variantu WRG 
smart aj so spätným získavaním tepla.

Varianty AEROTUBE DD 110, DD 150 alebo 
DD 160 sa používajú v prípade požiadaviek 
na pasívne vetranie na základe rozdielu 
tlaku. 

Nástenný vetrák AEROTUBE:

Správne vetranie je kľúčom ku zdraviu

text a foto: © SIEGENIA 2017

Zdravý vzduch v miestnosti je základným predpokladom 
dobrého zdravia a pohodlia. Tam, kde nie je možné dostatočne 
vetrať a konvenčné vetranie oknami naráža na svoje limity, sa 
nástenný vetrák AEROTUBE postará o kontrolované a efektívne 
vetranie, v prípade potreby aj so spätným získavaním tepla.

www.meesenburg.sk   www.tozan.sk    www.twd.sk www.vbaslovakia.sk www.hasta.sk www.zan.sk

riešenia pre profesionálov

importéri SIEGENIA pre SR:

Výhody vetrania podľa potreby 
pomocou AEROTUBE
• kontrolovaná ventilácia
• ochrana pred vlhkosťou a 

napadnutím plesňami - ochrana 
stavebného materiálu budovy

• spätné získavanie tepla pre úsporné 
vetranie

• � ltrovaný a zdravý vzduch v miestnosti
• vetranie aj počas neprítomnosti, okná 

zostávajú zatvorené: redukuje sa riziko 
vlámania

• ochrana pred hlukom
• vysoký komfort v miestnosti vďaka 

ovládaniu pomocou aplikácie 
SIEGENIA Comfort App

V prípade štvorčlennej rodiny 
vznikne cca. 10 litrov vodnej 
pary denne:  V zle vetraných 
priestoroch vznikne veľmi 
rýchlo vlhkosť, v dôsledku 
ktorej sa môžu vytvárať plesne.

Vetráky s funkciou spätného 
získavania tepla majú stupeň 
účinnosti až 90 %. Týmto 
spôsobom sa citeľne šetria 
náklady na vykurovanie –
a tým Vaša hotovosť.

Poodchýlené okno sa rozumie
ako otvorené. Vetranie pri
zatvorených oknách 
zabezpečuje čistý vzduch aj
v prípade Vašej neprítomnosti 
a znižuje riziko vlámania.

http://www.siegenia.com
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Výstava vybraných studentských prací 
byla stejně jako loni situována v bočním 
křídle (tzv. apendixu) pavilonu F brněn-
ského výstaviště a podle vyjádření řady 
odborníků zaznamenala výrazný kvalita-
tivní posun prezentovaných exponátů 
oproti minulým ročníkům. Tento fakt 
potvrdila i odborná komise, která tak 
letos měla velmi ztížené rozhodování. 
Nakonec vybrala 14 exponátů pro 15 
ocenění (jeden z exponátů získal dvě 

ceny). Pro letošní ročník bylo vyhlášeno 
téma retro. Komise ale byla tolerantní 
a akceptovala i návrhy, které se od to-
hoto tématu odklonily.
Výherkyní soutěže se stala studentka 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Klára 
Němečková s křeslem Bloom. Druhé 
místo si za set rozkládacího nábytku 
do ložnice odnesla studentka Vysokého 
učení technického v Brně Veronika 
Dvorská. Třetí místo obdržela za baro-
vou židli Concave Kristýna Frödová 
z Mendelovy univerzity v Brně. 
Vedle tří hlavních cen byla udělena 
ještě další tři mimořádná ocenění. První 
komise udělila studentkám 4. ročníku 
Střední školy umění a designu a Vyšší 
odborné školy Brno za kolekci nábytku 
z dílů židle Merano. Druhé mimořád-

né ocenění získala kolekce textilních 
tapet studentek ateliéru textilní tvorby 
Univerzity Hradec Králové. Třetí mimo-
řádné ocenění obdržel Miroslav Kašík 
ze Střední školy nábytkářské a obchodní 
v Bystřici pod Hostýnem za jízdní kolo 
z jasanových lamel.
Ceny získaly také nejvýraznější práce 
z nábytkového designu. Ceny Klastru 
českých nábytkářů získali Jan Vašut 
z Mendelovy univerzity v Brně za lavi-
ci Prolean, dvojice autorů Filip Streck 
a Andrea Vojkůvková rovněž z Mendelovy 
univerzity v Brně za noční stolek Rudolf 
a do třetice Milan Mátl z Mendelovy uni-
verzity v Brně za čalouněné křeslo 
Rollo.
Dvě ocenění udělilo také Národní cen-
trum nábytkového designu. První cenu 

Nejlepší studentskou prací 
byla vyhodnocena židle Bloom

Ve čtvrtek 27. 4. 2017 byly na brněnském výstavišti v pavilonu F v rámci veletr-
hu MOBITEX slavnostně vyhlášeny výsledky ocenění GRAND PRIX MOBITEX 
v sekci STUDENT. Do letošního ročníku se přihlásilo 126 studentů z 8 českých 
škol. Odborná komise vybrala 105 prací od 107 studentů k vystavení na Mobitexu 
a z nich pak vybrala adepty na ocenění.

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

Celočalouněné křeslo Bloom je vhodné 
do veřejných nebo obývacích prostor. 
Područky inspirované okvětními plátky 
zaručují pohodlné sezení, odejmutím pod-
ruček lze vytvořit z křesla pohodlnou židli. 
Materiál: vstřikovaný plast, kov, čalounění

Set rozkládacího nábytku do ložnice se skládá z dřevěných tyčí, které se do sebe 
zašroubují přes dřevěný rám. Podstatnou část nábytku tvoří látka, ze které jsou 
také stěny toaletního a nočního stolku (včetně kapsáře) a taburetu. Vnitřní prostor 
taburetu může sloužit např. jako koš. Materiál: buk, překližka, bytový textil, sklo
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získala za židli Klára Múčková ze Střední 
školy umění a designu a Vyšší odbor-
né školy Brno. Druhou cenu si odnesla 
za konferenční set Pieto studentka 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kateřina 
Kochánková.
Cenu Karla Kobosila obdržel za křeslo 
NaVen student Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně Michal Zeman. Cenu společ-
nosti designATAK získali dva autoři: Anna 
Benešová za exponát Poskládej, na-
kresli, pohraj si… a Josef Řehák za obal 
na žárovku Light Box, který je navržen 
tak, aby mohl sloužit i jako její stínidlo. 
Oba jsou studenty Mendelovy univerzity 
v Brně.

Posledním oceněním, které se na Mobi-
texu předávalo, byla Cena čalounického 
řemesla Cechu čalouníků a dekoratérů. 
Získal ji Milan Mátl z Mendelovy univer-
zity v Brně za čalouněné křeslo Rollo, 
který tak na veletrhu bodoval hned dva-
krát.
Letošní ročník soutěže GPM-student 
poukázal mj. i na rostoucí úroveň studia 
designu na Mendelově univerzitě v Brně. 
Do soutěže přihlásili největší počet návr-

hů ze všech škol (33) a 6 z nich získalo 
ocenění, jeden návrh obdržel dokonce 
dvě ceny. Tradičně dobrou pozici si udr-
žela Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, kte-
rá do Brna vyslala 22 svých zástupců 
a odnesla si 3 ocenění včetně 1. ceny 
GPM-student. Pokud bychom to ale 
měli brát procentuálně, pak jednoznač-
ně nejúspěšnější byla SŠNO Bystřice 
pod Hostýnem. Přihlásila pouze jeden 
výrobek – a ten bodoval.

Barová židle Concave kombinuje dva 
různé materiály – dřevo a kov, které mají 
odlišné fyzikální i mechanické vlastnos-
ti. Díky nim je židle dostatečně stabilní 
a pevná, působí lehce a elegantně

Jízdní kolo z jasanových lamel bylo navrženo a zhotoveno v rámci maturitní zkoušky. 
Miroslav Kašík chtěl tímto návrhem ukázat, že se dřevo nemusí užívat jen na výrobu 
nábytku

Rollo je společenské křeslo s mohutným 
prstencem plnícím funkci opěradla. Může 
být použito v soukromých i veřejných in-
teriérech. Materiál: dřevo, textil

Židle Kláry Múčkové je vyrobena ze se-
dáků křesla Merano. Záměrem bylo židli 
odlehčit, využít její skladnosti a uzpůsobit 
ji pro sériovou výrobu u firmy TON. Židle 
může být konstruována pomocí lepených 
spojů anebo ve verzi demont pro obchod-
ní společnost IKEA. Materiál: překližka, 
masiv

Design křesla NaVen je založen na mi-
nimalistickém tvarosloví a kvalitních 
materiálech – nerezové oceli a masiv-
ním dřevu. Jedná se o součást souboru 
exteriérového nábytku řešeného v rámci 
absolventské práce
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Štvrťstoročie prehliadky tvorivosti 
stredných odborných škôl Mladý tvorca

Prehliadka tvorivosti stredných odborných škôl MLADÝ TVORCA 
2017 mala na Národnom výstavisku v Nitre (26. – 28. apríla 2017) už 
25. ročník. V dvoch pavilónoch umiestnili viac ako stovku stredných 
škôl, ktoré predstavili výsledky učebného procesu a najmä zručnosti 
žiakov pri výrobe príťažlivých exponátov. Cieľom výstavy je podporiť 
stredoškolské odborné vzdelávanie a vytvoriť priestor na nadviazanie 
a prehĺbenie spolupráce odborných škôl so zamestnávateľmi. Rodičov 
a žiakov záverečných ročníkov ZŠ má výstava osloviť pri ovplyvnení 
rozhodnutia získavať remeselné zručnosti svojho budúceho povolania.

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

Foto: autor

Okrem zaplnenia celého pavilónu M4 (90 
škôl), niektoré stredné školy (13) vytvorili 
expozíciu spolu s partnerom duálneho 
vzdelávania v pavilóne M3. Zaujímavou 
prezentáciou bolo vytvorenie cvičných 
firiem (7) a blok prezentácií stredných 
škôl z kraja Vysočina v ČR (10).
Paralelne s výstavou prebiehala súťaž 
zručnosti formou technických inovácií 
vo výrobkoch. Pôvodných 10 kategó-

rií tohto roku znížili na štyri odvetvové 
zamerania: Elektrotechnika a energe-
tika (18 výrobkov), Strojárstvo (14), 
Umelecké spracovanie výrobkov (8), 
Drevospracujúci priemysel (5). 

Kategória Drevospracujúca 
výroba

Odborná hodnotiteľská komisia oce-

nila z nominovaných piatich výrobkov 
z odvetvia spracovania dreva inovačný 
počin SOŠ obchodu a služieb Nové 
Mesto nad Váhom. Výrobok Schodíky/ 
stolička vyrobil Lukáš Čičmiansky (žiak 
2. ročníka) pod dohľadom majstra od-
borného výcviku v odbore stolár Bc. 
Rudolfa Pečenkára. Výrobok je z buko-
vej škárovky. S celkovou výškou 95 cm 
má štyri schodíky, na druhom schodíku 

Spomedzi 45 výrobkov v súťaži tech-
nických inovácií škôl ocenili v kategó-
rii Drevospracujúca výroba Schodíky/ 
stolička SOŠ obchodu a služieb Nové 
Mesto nad Váhom

Stabilitu a bezpečnosť výrobku nepláno-
vane vyskúšala ministerka pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriela 
Matečná

Veľa ručnej a detailnej práce vyžadovalo 
zhotovenie dreveného koča ako ozdob-
ného domáceho baru SOŠ drevárskej 
Vranov nad Topľou
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sa dajú zložiť na stoličku s ergonomic-
kými rozmermi a použiť na rôzne účely 
v domácnosti. Bezpečnosť a stabilitu 
výrobku na výstave overila aj minister-
ka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR Ing. Gabriela Matečná. Škola má 
nosné zameranie na 8 študijných a 12 
učebných odborov. V školskom roku 
2016/17 vyučujú za budúcich stolárov 
10 žiakov v 1. ročníku a 9 žiakov v 2. 
ročníku.
Na 25. ročníku výstavy Mladý tvorca 
2017 odovzdali školám celkom 26 cien 
v 9 súťažiach. V kategórii drevárskych 
produktov hodnotili ďalšie výrobky:

 SOŠ drevárska Topoľčany – Vinotéka
 SOŠ drevárska Vranov nad Topľou – 
drevený koč ako domáci bar

 SOŠ drevárska Zvolen – konferenčný 
stolík „GROOT“

 SOŠ polytechnická Zlaté Moravce 
– riadené zavlažovanie minizahrádky 
(v drevenom ozdobnom objekte).

S novým logom

Históriu výstavy Mladý tvorca založilo 
Ministerstvo hospodárstva v roku 1993 
ako prehliadku „Učeň“ na výstavisku 
v Trenčíne. Inovovaná bola po 8. roční-
koch do podoby „Učeň – mladý tvorca“ 
v roku 2001 na výstavisku v Nitre, od 
roku 2003 má stále miesto v kalendári 
celoslovenských výstav v Nitre a zúčast-
ňuje sa jej stovka škôl. Pri príležitosti 

štvrťstoročia výstavy vyhlásili súťaž na 
nové logo. Zapojilo sa 47 autorov zo 
stredných škôl s dizajnérskym a grafic-
kým zameraním. Víťazný návrh vypra-
coval Michal Hliva zo SOŠ A. Dubčeka 
Vranov nad Topľou. Prémiu spolu 
s pedagógom Mgr. Jozefom Tomom 
prevzal z rúk štátneho tajomníka minis-
terstva hospodárstva doc. Ing. Vojtecha 
Ferencza, PhD.

Sprievodné podujatia

Viacero sprievodných podujatí výstav 
sa venovalo duálnemu vzdelávaniu, aby 
vytvorili lepšiu platformu aj pre ostatné 
odvetvia (zatiaľ sa darí najmä v automobi-
lovom priemysle). Na konferencii o jeho 
perspektíve (26. 4. 2017) hodnotili dote-
rajšie skúsenosti: Ing. Marián Galan – ge-
nerálny riaditeľ Sekcie regio nálneho škol-
stva Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, JUDr. Ing. Michal Bartók 
– riaditeľ Štátneho inštitútu odborného 
vzdelávania, Ing. František Tamašovič 
– prezident Združenia pre rozvoj stredo-
školského odborného vzdelávania. 
Do duálneho vzdelávania je zapojených 
380 zamestnávateľov a tisíc žiakov 
SOŠ. Za najlepšiu spoluprácu SOŠ so 
zamestnávateľskou sférou vyhodnotili 
SOŠ technickú Zlaté Moravce (odmena 
700 €), SOŠ strojnícku Považská Bystri-
ca (500 €) a SOŠ polytechnickú Dolný 
Kubín – Kňažia (300 €). Ceny odovzdal 
Predseda Rady duálneho vzdelávania 
Ing. Jaroslav Holeček.
Zasadala aj Rada zamestnávateľov systé-
mu duálneho vzdelávania (27. 4. 2017).

JOB EXPO 2017

Súčasťou jubilejného 25. ročníka výsta-
vy Mladý tvorca 2017 bola aj prezentá-
cia voľných pracovných miest formou 
burzy práce 7. ročník JOB EXPO 2017, 
na ktorej prácu ponúkalo 179 zamest-
návateľských firiem zo SR a 50 zo za-
hraničia. Spolu s 19. ročníkom medzi-
národnej burzy práce EUROPEAN JOB 
DAYS 2017 ponúkli 31 tisíc pracovných 
miest. Obe podujatia navštívilo vyše 50 
tisíc ľudí.

Konferenčný stolík „GROOT“ autora Júliusa Čillaga zo SOŠ drevárskej vo Zvolene, 
materiál: buková preglejka, sklo, spojovacie kovanie

Nové logo prehliadky tvorivosti stred-
ných odborných škôl Mladý tvorca na-
vrhol Michal Hliva zo SOŠ A. Dubčeka 
Vranov nad Topľou

Expozícii SOŠ drevárskej Topoľčany 
a duálneho zamestnávateľa Decodom 
dominovala Vinotéka z recyklovaných 
materiálov. Na fotografii autorka exponá-
tu Angelika Bošanská (v strede) s predse-
dom Nitrianskeho samosprávneho kraja 
doc. Milanom Belicom (vpravo)
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Interzum 2017 už zatvoril svoje brány

Viac vystavovateľov, viac sprievodných akcií, 
viac inovácií, viac návštevníkov – to sú superla-
tívy, s ktorými sa spája Interzum 2017. Od 16. 
do 19. mája 2017 bol popredný medzinárodný 
veľtrh materiálov a komponentov na výrobu 
nábytku a tvorbu interiérov miestom stretnutí od-
borníkov a dodávateľov doslova z celého sveta. 

Autor: Ing. Igor Patráš
Kontakt: rf@twd.sk
Foto: archív autoraReprezentatívna účasť svetových firiem 

prezentujúcich premiéry svojich novi-
niek spôsobuje záujem veľkého počtu 
návštevníkov, ktorí neváhajú cestovať 
zo všetkých kontinentov do nemeckého 
Kolína nad Rýnom. Výrobcovia všetkých 
druhov nábytku a interiérov, projektanti 

a architekti pôsobiaci v tejto oblasti by 
mali vo vlastnom záujme absolvovať kaž-
dý druhý rok študijnú cestu na Interzum. 
Tento ročník veľtrhu bol spestrený aj 
súbežne prebiehajúcimi Majstrovstvami 
sveta v ľadovom hokeji, a tak bolo mesto 
veselé a plné turistov. 

Žiadna iná obdobná výstava na svete 
neponúka takú širokú škálu výrobkov, 
služieb a konceptov riešení. Veľtrhu 
sa zúčastnilo aj takmer 500 prvovysta-

Firma Rudolf Ostermann GmbH v hale 10.2 prezentovala aktuál-
nu kolekciu nábytkových hrán, ktoré korešpondujú s kolekciou 
nemeckých a rakúskych producentov laminovaných dosiek

Trend využívania smartfónov a tabletov na ovládanie interié-
rovej elektroniky a osvetlenia bolo vidieť u viacerých vysta-
vovateľov

Najväčší svetový veľtrh materiálov na výrobu nábytku a interié-
rových konštrukcií navštívilo od 16. do 19. mája 2017 približne 
69 000 návštevníkov zo 152 krajín

Medzi veľkých vystavovateľov v hale 6.1 sa zaradila aj česká 
firma Hranipex prostredníctvom nemeckej dcérskej spoloč-
nosti Hranipex GmbH
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vovateľov. Celkovo vystavovalo viac 
ako 1700 vystavovateľov na ploche 
185 000 m2. Interzum je profesionálne 
zvládnutým projektom, ktorý organizuje 
Deutsche Messe na modernom výstavis-
ku a s kvalitným servisom pre vystavova-
teľov a hlavne návštevníkov. Záverečná 
správa nie je v čase uzávierky ešte k dis-
pozícii, ale už počas veľtrhu bolo zrejmé, 
že bude ďalším úspešným a prospešným 
ročníkom. Redaktori Drevárskeho / 
Dřevařského magazínu dôsledne mo-
nitorovali predstavené novinky a budeme 
ich postupne prezentovať na stránkach 
DM. Myslíme si, že to budú inšpiratívne 
informácie pre vaše podnikanie.
Dnešná rýchla fotoreportáž je len malou 
exkurziou cez obrovský počet noviniek 
a konceptov a počas dvoch intenzívne 

prežitých dní na Interzume sme si zapí-
sali hlavné postrehy:

 O svetové výstavy, na ktorých sa pre-
zentujú premiéry nových materiálov 
a technológií, je záujem odborníkov 
taký veľký, že cestujú na ne aj zo 
vzdialených častí sveta. Takéto výsta-
vy nastavujú pozície konkurenčných 
firiem vychádzajúce z porovnávania 
návštevníkmi.

 Viacerí vystavovatelia prezentovali 
riešenia malometrážnych bytov, ktoré 
dosahovali len 25–35 m2, pre študen-
tov, resp. samostatne bývajúce osoby. 
V našich krajinách takéto malometráž-
ne byty zatiaľ nie sú v trende, ale ten 
čas určite v blízkej budúcnosti príde.

 Perfektný a tichý pohyb mobilných 
častí nábytku je samozrejmosťou už 
niekoľko rokov. Momentálne sa vý-
robcovia kovania sústreďujú na ich 
dizajn a ďalšie možnosti využitia za 
účelom lepšieho zhodnotenia obyt-
ného priestoru.

 Masové nasadenie inteligentných 
telefónov, tabletov a ďalších elektro-
nických zariadení vedú výrobcov ma-
teriálov pre nábytok k tomu, aby bol 
nábytok schopný rešpektovať tieto 
trendy.

 Výrobcovia veľkoplošných materiálov 
popri už tradičných leskoch zameria-
vajú pozornosť na imitácie art deco-
rov, imitácie betónových a kovových 
povrchov, dokonca aj spôsobom na-
nášania betónových štruktúrovaných 
povrchov na nosič, napríklad rezopa-
lovú fóliu.

 Vo viacerých expozíciách sme zazna-
menali zaujímavú ponuku materiálov 
pre riešenie mobilných priestorov – 
karavanov, jácht, lietadiel, lodí,…

 V bytových textiloch sú trendom tex-
tílie, ktoré na prvý pohľad pôsobia 
technicky. Jedná sa o vysoko odolné 
textílie proti poveternostným vplyvom, 
vode, baktériám, UV žiareniu a po-
praskaniu pri nízkych teplotách.

Viacerí vystavovatelia prezentovali riešenia malometrážnych 
bytov, ktoré dosahovali len 25–35 m2 pre študentov, resp. 
samostatne bývajúcich osôb. V našich krajinách takéto malo-
metrážne byty zatiaľ nie sú v trende, ale ten čas určite v blízkej 
budúcnosti príde

Perfektný a tichý pohyb mobilných častí nábytku je samozrej-
mosťou už niekoľko Interzumov. Momentálne sa výrobcovia 
kovania sústreďujú na ich dizajn a ďalšie možnosti využitia za 
účelom lepšieho zhodnotenia obytného priestoru. Riešenie na 
obrázku prezentovala firma Julius Blum GmbH

Čínski a iní ázijskí producenti sa stali 
pravidelnou súčasťou európskych výstav 
a kvalita ich prezentácie má vzostup-
ný charakter. Preto bolo prekvapením 
podpalubie pavilónu 10.1, kde sa ob-
javilo množstvo nových vystavovateľov 
z Číny s jednoduchými stánkami. Zrejme 
úspech pionierov aktivizuje ďalšie vlny

Masové nasadenie smartfónov, tabletov a ďalších elektronických zariadení vedú 
výrobcov materiálov pre nábytok k tomu, aby bol nábytok schopný rešpektovať 
tieto trendy
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Mistrovství ČR v oborech 36-64-H/01 – 
TESAŘ a dále pokrývač a klempíř bylo 
již tradičně vyhlášeno Cechem klempířů, 
pokrývačů a tesařů (CKPT) a proběhlo 
společně se soutěží v dalším stavebním 
oboru kominík. Konalo se pod patronací 
Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR a akciové společnosti Veletrhy 
Brno a jeho uspořádaní se i přes velmi 
chladné a deštivé počasí jako vždy 
úspěšně zhostila místní SŠ staveb-
ních řemesel Brno-Bosonohy (SŠSŘ). 
Generálním partnerem a sponzorem 
sou těže v oboru TESAŘ byla společnost 
PANAS.

Letos bez slovenských 
tesařských juniorů…

Finálového kola se zúčastnilo celkem 
6 dvojčlenných družstev z odborných 
škol z celé České republiky. Tři z nich 
(SPŠ stavební Valašské Meziříčí, Česká 
zemědělská akademie v Humpolci, SŠ 
a SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava 
– Zábřeh) postoupily ze zemského kola 
pro oblast Moravy, proběhnuvšího 25.–
26. 1. 2017 v Ostravě-Zábřehu. Druhá 
trojice družstev (SPŠ stavební Pardubice 
– Rybitví, SOŠ stavební a zahradnická 
Praha 9, Akademie řemesel Praha – SŠ 
technická Praha 4) si účast vybojovala 
v českém kole (28. 2. – 2. 3. 2017) na 
půdě Akademie řemesel Praha – SŠ 
technické v Praze 4 na Zeleném pru-
hu. Startovní pole tentokrát bohužel 
nedoplnilo žádné soutěžní družstvo ze 

Slovenska, přestože organizátoři tra-
dičně oslovili odborné školy, které do-
sáhly nejlepšího umístění na Mistrovství 
Slovenska střechařských řemesel žáků 
odborných škol s mezinárodní účastí, 
které pod taktovkou Cechu strechárov 
Slovenska proběhlo 22.–23. 3. 2017 
v Bratislavě v rámci mezinárodního sta-
vebního veletrhu CONECO. Letos se 
případná „nominace“ týkala hlavně SOŠ 
stavební Žilina, SOŠ Nitra a SOŠ tech-
nické Prešov, které podle Ing. Romana 
Hypra ze spolupořádající SŠSŘ svoji 
účast slíbily, ale nakonec do Brna ne-
přijely, údajně z časových důvodů. Podle 
několika námi oslovených zástupců z řad 
pedagogického doprovodu zúčastně-
ných družstev je škoda, že slovenští kole-
gové letos nedali svým žákům příležitost 
poměřit své síly s českými tesařskými 
juniory. Zejména pak v případě SOŠ 

Patnáctými juniorskými tesařskými mistry ČR 
se stali žáci ČZA Humpolec

Na brněnském výstavišti proběhl ve dnech 26.–27. 4. 2017 při příležitosti Stavebních veletrhů Brno 
v pořadí XV. ročník Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěžích odborných do-
vedností oborů vzdělání klempíř, pokrývač, tesař a kominík. Mistrovský titul v oboru TESAŘ zde po 
předchozí sedmileté „nadvládě“ tesařských juniorů z východočeské Jaroměře získali poprvé v historii 
žáci České zemědělské akademie v Humpolci, SŠ Lukáš Míchal a Václav Prokopec, svěřenci mistra 
odborného výcviku Pavla Krejčího.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv SŠSŘ Brno-Bosonohy

Druhý finálový den se soutěžící zabývali nezbytnými doděláv-
kami všech prvků a vlastní montáží krovu

Startovním polem patřičně zamíchalo kromě jiného také 
osazení úžlabní krokve, jejíž horní plocha měla kvůli různým 
rovinám střechy nestejnoměrné gradování
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technické Prešov, kterou na zmíněném 
veletrhu CONECO opět reprezentovali 
Damián Bašista a Róbert Hudák, stu-
denti III. ročníku experimentálního oboru 
3349 K – Technik dřevostaveb (oriento-
vaný na výrobu, montáž a kompletizaci 
dřevěných konstrukcí), kteří při loňském 
brněnském finále po celou dobu praktic-
ké části úspěšně sekundovali nejlepším 
budoucím tesařům z ČR.

…ale opět s modelem 
krovu, ne zrovna lehkým

Vlastní soutěž zahrnovala teoretickou 
část a cca 14 hodin trvající praktickou 
část, která navzdory nízkým teplotám 
a dopoledním dešťovým přeháňkám 
probíhala tradičně na volné ploše mezi 
výstavními pavilóny, aby byla na očích 
co největšímu počtu návštěvníků a sou-
těž jako taková splnila svůj hlavní cíl – 
popularizovat stavební řemesla mezi ši-
rokou veřejností. V praktické části měli 
žáci za úkol zhotovit podle zadaného 
výkresu model krovu pultové střechy 
s úžlabím, navržené ve tvaru „L“ s růz-
ným sklonem spádu na každé straně. 
„Krov má na každé straně střechy jinou 
šířku (100 a 120 cm), z čehož plyne, že 
úžlabní krokev propojující obě střešní 
roviny není promítnuta přímo ve středu, 
ale leží bokem, o což je jeho zhotovení 
složitější. Připouštím, že v tomto směru 
letošní zadání není zrovna lehké, ale 
na druhou stranu zde soutěží ti nejlep-
ší z nejlepších žáků z Čech a Moravy, 
kteří by si s ním měli umět poradit,“ sdělil 
nám již zmíněný Ing. Roman Hypr s tím, 
že v teoretické části pak žáci museli bě-
hem 20 minut absolvovat písemný test 
s dvaceti otázkami z jednotného zadání 
závěrečných zkoušek pro daný obor. Ten 
letos soutěžící zvládli až na jednu výjimku 
(s třemi chybami) s plným počtem bodů 
a o vítězi tak stejně jako loni rozhodo-
vala hlavně praktická část soutěže. V ní 
měli žáci nejprve za úkol vyrýsovat na 
připravenou podložku (podle výkresové 
dokumentace) řezy krovu spolu s úžlabní 
krokví, včetně námětků. Současně při-
tom mohli pracovat na prvcích krovu jako 
jsou pozednice, vaznice, sloupek a pá-
sek. Poté museli jednotlivé prvky orýso-
vat na připravený materiál, vše vyřezat 
a nakonec s pomocí tesařských spojů 
(osedlání, plátování, čepování, lípnutí 
– spojení námětkové krokve s úžlabní) 
a vrutů provést vlastní montáž krovu. To 
vše pouze za použití klasického ručního 
nářadí s výjimkou povolené aku vrtačky 
a bitů (šroubovacích hrotů) pro aplikaci 
vrutů sloužících jako jistící prvky spojů. 

Výkony soutěžících hodnotila odborná 
porota vedená Ivanem Dvořákem, zá-
stupcem CKPT a jednatelem společnosti 
Dvořák – Střešní pláště s.r.o. z Pardubic. 
Na hodnocení se spolu s ním podíleli 
ještě Ing. Eva Hellerová z Pyšel (soudní 
znalec v oboru střech a střešních pláš-
ťů) a Marek Jaša, zástupce generálního 
sponzora společnosti PANAS, kteří se 
při hodnocení mimo jiné zaměřovali také 
na průběžný pořádek na pracovišti či do-
držování zásad BOZP. Kromě toho měli 
za úkol vybrat mezi soutěžícími jedince, 
který je svým zodpovědným přístupem, 
talentem a dovednostmi přesvědčil 
o kvalitách budoucího řemeslníka svého 
oboru, a který byl při slavnostním vyhlá-
šení (v pátek 28. 4. 2017) nominován na 
nejvyšší ocenění žáka v ČR, zlatou plake-
tu „Českých ručiček“, udělovanou v rám-
ci stejnojmenného projektu zaměřeného 
na popularizaci učňovského školství.

Vítězství vybojovali tesařští 
junioři z Humpolce

Všechny předpoklady pro výše zmíně-

nou nominaci podle poroty splnil Lukáš 
Míchal z České zemědělské akademie 
v Humpolci, SŠ. Společně se spolužá-
kem Václavem Prokopcem se stali abso-
lutními vítězi XV. ročníku Mistrovství ČR 
v kategorii Tesař s celkovým počtem 151 
dosažených bodů a s dvanáctibodovým 
náskokem před držiteli stříbrných medai-
lí. Ty si za 139 získaných bodů odvezli 
v celkovém pořadí druzí Daniel Hanák 
a Petr Kaiser ze SOŠ stavební a zahrad-
nické Praha 9. Třetí příčku a bronzové 
medaile vybojovali (s celkovým počtem 
136 bodů) Michal Hromádko a Jaroslav 
Švec ze SPŠ stavební Pardubice – Rybi-
tví. Tato trojice družstev za svůj předve-
dený výkon kromě zmíněných medailí 
obdržela ještě hodnotné věcné ceny 
v podobě elektrického ručního nářadí od 
hlavního sponzora soutěže společnosti 
PANAS. V případě vítězného družstva jím 
byly příklepová vrtačka METABO a aku 
vrtačka se svítilnou MAKITA. Druhé druž-
stvo se pro změnu těšilo z elektrické ře-
tězové pily a ruční pásové brusky a třetí 
družstvo z přímočaré pily a multitoolu, 
vše od značky MAKITA.

Výkony soutěžících průběžně hodnotila odborná porota ve složení Ing. Eva Hellerová, 
zástupce CKPT Ivan Dvořák (uprostřed) a Marek Jaša

Vítězné družstvo z České zemědělské akademie v Humpolci, SŠ Lukáš Míchal (vle-
vo) a Václav Prokopec spolu se svým učitelem odborného výcviku Pavlem Krejčím
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Kdo a v čem soutěžil?

Startovní listina letošního ročníku sou-
těže čítala celkem 30 jmen budoucích 
truhlářů z VOŠ a SŠ technické Česká 
Třebová, Soproni Szakképzési Centrum 
Handler Nándor Szakképzö Iskolája 
(Maďarsko), Súkromnej SOŠ polytech-
nickej DSA Trnava a SOŠ stavebnej 
Emila Belluša Trenčín (Slovensko), dále 
pak ze SŠ polytechnické Olomouc, SŠ 
řemeslné Jaroměř, SŠNO Bystřice pod 
Hostýnem, SŠ polytechnické Brno, ISŠ 
Hodonín, SŠ stavebních řemesel Brno-
Bosonohy, SŠ technické Znojmo, SOU 

a SOŠ SČMSD Znojmo s.r.o., SŠ dopra-
vy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, 
Masarykovy střední školy Letovice a po-
chopitelně také z pořádající ISŠ Slavkov 
u Brna. „S kontakty na zahraniční školy 
nám hodně pomohla Krajská hospo-
dářská komora Brno, se kterou velmi 
dobře spolupracujeme. Kromě škol 
zde zúčastněných jsme zvali ještě školy 
z Rakouska a Polska, ale ty se omluvily. 
Nicméně do budoucna bychom soutěž 
TRUHLÁŘ JUNIOR chtěli dostat na ce-
lostátní úroveň, kdy by nejprve proběhla 
krajská kola, z nichž nejlepší soutěžící 
by pak postoupili do celorepublikové-
ho finále, tedy podobně, jak to již 15 
let funguje např. u budoucích tesařů. 
V této sou vislosti bychom soutěž také 
rádi nechali zařadit do projektu „České 
ručičky“, zaměřeného na popularizaci 
učňovského školství,“ pochlubil se nám 

Ing. Vojtěch Bábek, zástupce ředitele 
pro praktické vyučování slavkovské ISŠ 
a dodává, že letošní soutěž obsahovala 
podobně jako v některých předchozích 
ročnících pouze praktickou část. Každou 
školu reprezentovali 2 žáci, z nichž každý 
soutěžil na vlastním výrobku. „Jejich úko-
lem bylo zhotovit v daném časovém limitu 
240 minut jednoduchý výrobek (dřevěný 
vozík respektive nákladní vagón) podle 
předem obdržené výkresové dokumen-
tace. O náročnosti zadání pro některé 
z účastníků pak svědčilo to, že 5 soutě-
žících nezvládlo výrobek v daném časo-
vém limitu dokončit,“ upřesnil Ing. Bábek 
s tím, že průběh soutěže a výsledný výro-
bek hodnotila nezávislá komise tvořená 
předsedou Ing. Pavlem Černým z VOŠ 
a SŠ technické Česká Třebová a trojicí 
odborníků z praxe – Petrem Levičkem, 
zástupcem společnosti SOLLUS NÁBY-
TEK Tučapy a dvěma provozovateli 
truhlářských živností Jozefem Polákem 
z Královopolských Vážan a Miroslavem 
Skřivánkem z Podbřežic. Ti společně 
s předsedou hodnotili u výrobků dodrže-
ní rozměrů dle výkresové dokumentace, 
provedení konstrukčních spojů, brou-
šení a úpravu povrchu, montáž výrobku 
a lepení a u soutěžících pak jimi zvolený 
technologický postup a organizaci prá-
ce a v neposlední řadě také dodržování 
BOZP.

A kdo nakonec vyhrál?

Při hodnocení mohli soutěžící od poro-
ty získat maximálně 100 bodů. K této 
hranici se nejvíce přiblížil (se ziskem 
97 bodů) letošní vítěz soutěže Michal 
Hurych z VOŠ a SŠ technické Česká 
Třebová. O 3 body za ním na druhé příč-
ce skončil Josef Špůr ze SŠ řemeslné 

Krajská soutěž TRUHLÁŘ JUNIOR 
letos nabyla mezinárodních rozměrů

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna uspořádala dne 11. 4. 2017 na svém odloučeném pracovišti 
v Rousínově jubilejní 15. ročník donedávna krajské soutěže odborných dovedností TRUHLÁŘ JUNIOR 
2017, určené pro žáky tříletého učebního oboru 33-56-H/01 Truhlář. V letošním roce se soutěže kromě 
škol z Jihomoravského kraje zúčastnili také žáci čtyř škol z krajů Pardubického, Královéhradeckého, 
Olomouckého a Zlínského, dvě školy ze Slovenska (Trnava a Trenčín) a jedna z maďarské Šoproni.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv ISŠ Slavkov u Brna

Při zhotovování výrobku včetně spojů (otevřený ozub, přeplátování) mohli žáci po-
užívat kromě stojanové vrtačky pouze klasické ruční nářadí
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Jaroměř. Pomyslnou bronzovou me-
daili za získaných 93 bodů si domů do 
Maďarska odvezl Máté Kajtár z Soproni 
Szakképzési Centrum Handler Nándor 
Szakképzö Iskolája. Tato trojice nejlep-
ších získala od pořadatele a sponzorů 
kromě diplomů také hodnotné ceny 
v podobě elektrického ručního nářadí 
(kapovací a pokosová pila s pojezdem, 
horní frézka, aku vrtačka). Kromě nej-
lepších jednotlivců byla při závěrečném 
udělování cen vyhlášena také vítězná 
škola, která v součtu pořadí jednotlivců 
dosáhla nejlepšího umístění. Stala se jí 
SŠ řemeslná Jaroměř (183 bodů) před 

maďarskou školou ze Šoproni (181 
bodů), třetí v pořadí domácí ISŠ Slavkov 
u Brna (175 bodů) a na nepopulárním 
čtvrtém místě skončivší SŠ stavebních 
řemesel Brno-Bosonohy. Z dokonče-
ných výrobků všech soutěžících, opa-
třených logem jejich škol, byla na závěr 
sestavena vlaková souprava s vagonky 
a lokomotivou, kterou již dříve v rámci 
odborné praxe zhotovili domácí žáci. Po 
zhotovení další lokomotivy a dokončení 
nezkompletovaných vagónů byl vlak roz-
dělen na dvě soupravy s 15 vagóny, kte-
ré poté putovaly k dětem do mateřských 
škol ve Slavkově a Rousínově.

Na stupních vítězů mezi jednotlivci stanuli Michal Hurych z České Třebové (1. místo), 
Josef Špůr z Jaroměře (2. místo) a Máté Kajtár z maďarské Šoproni (3. místo)

Výsledkem snažení každého soutěžícího byl dřevěný nákladní vagón (zhotovený 
v kombinaci smrkového masivu, pětivrstvé překližky a bukových koleček), které byly 
po opatření logem příslušné školy zapřaženy do dvou vlakových souprav směřujících 
k dětem do mateřských škol

Precizní nástroje  
na obrábění dřeva

Aigner TOOLS s.r.o.
Studentská 1655/1b
České Budějovice
CZ-370 05

Mobil: +420 731 110 764
E-Mail: t.vala@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

Kvalita v 
pravý čas

C835 
PM-vydutá rádiusová/zarovnávací 
stopková fréza

• nástroj s vysokou  
výkonností a
optimálním

      poměrem cena
      a výkon

Kulové frézy do CNC

obráběcích strojů

C830 
PM-kulová stopková fréza

• univerzální provedení  
nástroje určené k
obrábění různých

      materiálů

http://www.aigner-werkzeuge.at
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Výsledky 58. ročníka Študentskej ve-
deckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) na 
Drevárskej fakulte (DF) TU Zvolen vy-
hodnotili na slávnostnej konferencii 11. 
mája 2017. Na úvod dekan DF prof. Ing. 
Ján Sedliačik, PhD. priblížil konkrétne 
prínosy z prác ŠVOČ v uplynulých ro-
koch pre výrobnú a výskumnú prax v od-
vetví spracovania dreva. Venoval aj mi-
moriadnu Cenu dekana za pozoruhod-
nú prácu Michaele Rebeke Mercellovej 
„Lankotanec“ v Umelecko-dizajnérskej 

sekcii. Predsedníčka Drevárskeho kon-
gresu doc. Ing. Andrea Sujová, PhD. 
odovzdala Cenu ZSVTS Jakubovi 
Cimermanovi za prácu „Konštrukcia 
z lepeného lamelového dreva pri za-
strešení transparentnými materiálmi“ 
v Technicko-technologickej sekcii. 
Podklady pre podrobné zhodnotenie 
pripravila predsedníčka Rady ŠVOČ 
doc. Ing. Iveta Čabalová, PhD. – ve-
dúca Katedry chémie a chemických 
technológií DF. Pozitívne hodnotila 
pripravenosť študentov a odbornú úro-
veň prezentovaných prác. Zvolenčania 
získali 13 cien. Študentská vedecká 
odborná činnosť umožnila študentom 
a doktorandom publikovať výsledky ve-
decko-výskumnej činnosti v zborníku. 
Rokovacími jazykmi konferencie boli 
slovenčina, poľština a angličtina.
Účasť študentov podporil aj Zväz spra-

covateľov dreva SR prostredníctvom 
vydavateľstva Trendwood-twd, s.r.o., 
Banská Bystrica. Autori prác, ktoré 
môžu byť prínosom pre prax, získali 
celoročné predplatné odborného pe-
riodika Drevársky magazín.
Novinkou tohtoročnej medzinárodnej 
študentskej konferencie bolo otvorenie 
novej sekcie s názvom „Stredoškolská“, 
pričom zámerom Drevárskej fakulty bolo 
priblížiť študentom stredných škôl pros-
tredie vysokoškolského štúdia. Gestor 
sekcie Ing. Ondrej Bajza umožnil stre-
doškolákom oboznámiť sa so štúdiom 
na Drevárskej fakulte Technickej uni-
verzity vo Zvolene. V sekcii predstavili 
osem prác, z toho po tri práce SOŠ 
drevárska Zvolen a SOŠ drevárska 
Topoľčany, po jednej práci Gymnázium 
Milana Rúfusa Žiar nad Hronom a SOŠ 
sv. Jozefa Robotníka Žilina.

58. ročník ŠVOČ 
na Drevárskej fakulte TU Zvolen

Záujem študentov predstaviť výsledky študijného pôsobenia na 
vysokej škole v rámci ŠVOČ na Drevárskej fakulte TU Zvolen 
opäť vzrástol – na 59 (55 v roku 2015, 47 v roku 2016). Ťažisko 
účasti bolo opäť na Technickej univerzite Zvolen s prihlásenými 30 
prácami, po štyri práce prihlásili študenti škôl z Českej republiky, 
z Poľska (SGGW Varšava) a zo Žilinskej univerzity.

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

Cenu dekana odovzdal osobne nový de-
kan DF TU Zvolen prof. Ing. Ján Sedliačik, 
PhD. Michaele Rebeke Mercellovej Ceny ŠVOČ pre najlepších v Doktorandskej sekcii
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Oficiálne výsledky 58. ročníka medzinárodnej konferencie 
ŠVOČ na DF TU Zvolen:

 Doktorandská sekcia (predseda hodnotiacej komisie 
doc. Ing. Anton Geffert, CSc.) 

 1. Ing. Michal Dzian (TU Zvolen)
 2. Inž. Florentyna Akus-Szylberg (SGGW Warsaw)
 3. Ing. Martin Bednár (TU Zvolen)

 Technologicko-technická sekcia (predseda komisie 
Ing. Richard Hrčka, PhD.) 

 1. Natália Vojteková (TU Zvolen)
 2. Andrej Janeka (TU Zvolen)
 3. Marek Onderčo (TU Zvolen)

 Sekcia marketingu, obchodu a inovačného manažmen-
tu (predseda hodnotiacej komisie Ing. Hana Maťová, PhD.)

 1. Klára Báliková (TU Zvolen) 
 2. Maroš Rybár, Denisa Rizmanová, František Chovanec, 

Jozef Plaucha, Marek Maruna (ŽU Žilina)
 3. Maroš Kán (TU Zvolen)

 Sekcia ekonomiky a manažmentu podnikov (predseda 
hodnotiacej komisie doc. Ing. Andrea Sujová, PhD.)

 1. Stanislava Pössová (TU Zvolen)
 2. Ján Krnáč (TU Zvolen)
 3. Tomáš Zelenay (MTF STU Trnava)

 Sekcia protipožiarnej ochrany a bezpečnosti (predseda 
hodnotiacej komisie Ing. Martin Zachar, PhD.)

 1. Petra Hrušovská (TU Ostrava)
 2. Patrik Sčensný (TU Zvolen)
 3. Rastislav Veľas (TU Zvolen)

 Umelecko-dizajnérska sekcia (predseda komisie 
prof. Ing. Štefan Schneider, PhD.)

 1. Michaela Rebeka Mercellová (TU Zvolen) 
 2. Jakub Cvitkovič (TU Zvolen)
 3. Ksawery Drywień (SGGW Warsaw)

 Stredoškolská sekcia (predseda hodnotiacej komisie 
Ing. Pavol Halachan, Bučina DDD)

 1. Michal Očenáš (SOŠ drevárska Zvolen)
 2. Edita Červenková, Michaela Chrappová (Gymnázium 

M. Rúfusa Žiar nad Hronom)
 3. Nikola Stoličná (SOŠ drevárska Topoľčany)

Predsedníčka Drevárskeho kongresu doc. Ing. Andrea Sujová, 
PhD. (vpravo) odovzdala Cenu ZSVTS Jakubovi Cimermanovi. 
V strede predsedníčka Rady ŠVOČ doc. Ing. Iveta Čabalová, 
PhD.

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

Hrany pro laserové olepení odesíláme 
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Prvý rok realizácie projektu hodnotí 
koordinátorka projektu Mgr. Božidara 
Bobeničová: „Zamerali sme sa na 
oboznámenie s odborným vzdeláva-
ním v Salpaus, spôsobom ich duálne-
ho vzdelávania a školským kurikulom. 
Podrobne sme sa venovali teoretickej 
odbornej príprave v škole, jej prepojeniu 

s praktickým vzdelávaním v školských 
dielňach a následne s odbornou praxou 
v partnerských drevospracujúcich pod-
nikoch zaradených v duálnom systéme 
vzdelávania. 
Učitelia zo SOŠ drevárskej vo Zvolene 
navštívili školu, drevospracujúce podni-
ky spolupracujúce so Salpaus a oblasť 
Ahtiala s realizovanými školskými vzo-

rovými drevostavbami. Tieto stavby sú 
výsledkom dvojročnej odbornej praxe 
skupiny žiakov pod vedením odborných 
učiteľov, určené sú na predaj záujem-
com z radov verejnosti. Konštrukčne za-
ujímavým prvkom realizovaných stavieb 
boli rodinné sauny riešené v prevažnej 
miere z materiálu thermowood, ktorý 
má svoje miesto aj v stavebníctve v SR. 
Stážou v Salpaus sme získali cenné po-
znatky o dobre fungujúcom prepojení 
školy a praxe vo Fínsku. Odborní učitelia 
si vytvorili nový pohľad na systém výučby 
odborných predmetov.“
Druhá, najvýznamnejšia časť tohto pro-
jektu, bola zameraná na odbornú dvoj-
týždennú stáž študentov SOŠ drevárskej 
v Salpaus. Jej cieľom bolo naučiť žiakov 
programovať CNC stroje a skúsiť vlast-
nú prácu na CNC strojoch. Študenti sa 
počas stáže naučili základy programova-
nia v Biesse editore, zvládli jednoduché 
programovanie pracovného postupu 
opracovania výrobkov a ich následné 
frézovanie na profesionálnom trojosom 
CNC stroji. 
Drevárske polotovary zo škárovky a vrs-
tveného dreva potrebné na výrobu 
jednotlivých výrobkov si žiaci pripravo-
vali samostatne v školských dielňach. 
Rovnako strojové opracovanie mate-
riálov a následná povrchová úprava vý-
robkov bola overením ich praktických 
zručností. Každý zo študentov počas 
stáže vyrobil kuchynskú dosku na krá-
janie s frézovaným reliéfom, nástenné 
hodiny a reliéfovanú menovku.

Zvolenskí drevári získali 
nové znalosti programovania

SOŠ drevárska Zvolen zatiaľ nemá vo svojich školských dielňach k dispozícii 
profesionálne CNC obrábacie zariadenie. Žiaci však potrebujú získať odbornú 
prax na týchto strojoch, keďže väčšina firiem už vo svojich dielňach využíva 
moderné stroje. Vedenie školy našlo spôsob, aby budúci drevári a nábytkári 
získali potrebné znalosti. Zapojili sa do projektu „Nové zručnosti pre vzájomnú 
prax“, ktorý je spolufinancovaný z grantu EÚ Erasmus+. Výsledkom je projekt 
dvojročnej spolupráce od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2018 so Strednou odbornou 
školou Salpaus vo fínskom meste Lahti. Táto škola má s prácou žiakov na 
profesionálnych CNC strojoch dlhoročné skúsenosti.

Autor: Ing. Slávka Mošková
Stredná odborná škola drevárska Zvolen
Kontakt: sosdrev@sosdrev.sk
Foto: archív školy

Základy programovania na CNC obrábacom centre v školskej dielni Salpaus
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Treťou časťou tohto projektu bola od-
borná dvojtýždenná prax študentov zo 
Salpaus v SOŠ drevárskej vo Zvolene, 
ktorá bola zameraná na ručné opraco-
vanie dreva a využitie tradičných metód 
povrchovej úpravy. Fínski študenti počas 
stáže v SOŠ drevárskej vo Zvolene vy-
rábali podnožku, precvičovali si manuál-
ne zručnosti v práci s ručnými nástrojmi 
a následne si podnožku vyzdobili slo-
venskými motívmi z Detvy a Podpoľania 
pyrografickou metódou.
Prvý rok projektu je úspešne ukončený. 
Pre študentov školy bola stáž po odbor-
nej stránke veľkým prínosom a poskytla 
im cenné skúsenosti, ktoré využijú vo 
svojom súčasnom štúdiu aj v ďalšej pra-
xi. Zároveň mali možnosť rozvíjať svoje 
komunikačné zručnosti v cudzom jazyku 
(komunikačným jazykom bola angličti-
na). Stáž žiakom školy zároveň otvorila 
nové možnosti pri pokračovaní v štúdiu 

na vysokých školách, vo svojom budú-
com povolaní, či v zamestnaní sa v dre-
vospracujúcich firmách na Slovensku. 
V budúcom školskom roku 2017/18 po-
kračuje projekt následnými mobilitami, 

pri ktorých budú mať možnosť ďalší žia-
ci školy vycestovať do Lahti a v Salpaus 
získať cenné skúsenosti s programova-
ním a prácou na profesionálnych CNC 
strojoch.

Hrozí ohrožení výuky odborných předmětů 
a odborného výcviku?

Je všeobecně známo, že za posledních 20 – 30 let se svět, díky 
moderním technologiím, podstatně změnil. Například internet 
přinesl spoustu informací a možností, o kterých se nám dříve ani 
nesnilo. Bohužel ne všechny změny jsou jen pozitivní. Zažité pravdy 
přestávají platit. Známé „zlaté české ručičky“ jsou toho příkladem.

Sehnat v dnešní době kvalitní řemeslní-
ky je věc velmi náročná, někdy i zhola 
nemožná. Mnoho kdysi běžných řeme-
sel získalo spíše okrajový význam.
Společně s vyučenými řemeslníky ra-
pidně klesá i počet učitelů odborného 
výcviku. Dříve běžná praxe – vyučení – 
maturita – pedagogické vzdělání na vy-
soké škole – je nyní jev spíše výjimečný.
PROČ? Minimální finanční a společen-
ské ohodnocení. 
Pedagogické sbory obecně stárnou 
a během několika let může nastat ka-
tastrofický nedostatek učitelů odborných 
předmětů na technicky zaměřených 
středních školách a učitelů odborného 
výcviku na SOU. Sbory by se měly ply-
nule obměňovat, ale to se neděje a prav-
děpodobně dít již nebude.
Personální zabezpečení je plně v kom-
petenci ředitelů středních škol. A ti jen 

těžko mohou konkurovat platovým na-
bídkám firem.
Dalším problémem je, že ředitelé vlast-
ně ani nemají z čeho vybírat. Dříve na 
řemesla chodili i žáci s vyznamenáním. 
Někteří nezůstali jen u výučního listu, 
udělali si maturitu, popř. i vysokou ško-
lu. Vyrostli z nich odborníci, kteří rozu-
mí svému oboru, jsou z nich majitelé 
firem. Nebo někteří z nich právě zůstali 
ve školství a své znalosti předávají dál.
Současné složení učňovské mládeže do-
kazuje, že prestiž našich řemeslníků kle-
sá. Na řemesla se hlásí především děti se 
špatnými školními výsledky, propadající, 
s výchovnými problémy. Učňovské školy 
pak čeká, místo vzdělávání odborníků, 
nelehký úkol – vzdělat nevzdělatelné. 
A vybrat z nich potencionální a kvalitní 
pedagogy je téměř nemožné.
20 let víme, že klesá zájem o řemesla. 

Preferujeme vzdělanost. Kdo nemá mi-
nimálně maturitu, jakoby nebyl. Vysokou 
školu studují jedinci, kteří na akademické 
vzdělání nemají schopnosti. Školy chrlí 
manažerské „odborníky“ bez možnosti 
uplatnění na trhu práce.
20 let zapomínáme, že i řemeslné obo-
ry patří ke vzdělanosti. Uměle potlačuje-
me prestiž mistrů svého řemesla. Místo 
podpory učňovského školství, nakupu-
jeme levné pracovní síly ze zahraničí.
S nedostatkem žáků narůstá i nedosta-
tek odborných učitelů. Když nebudou 
učitelé, nebudou žáci. Když nebudou 
žáci, nebudou řemeslníci.
O zlatých českých ručičkách se budou-
cí generace dozví jen v dějepise.
Toto skutečně chceme?

Autor: Ing. Josef Hypr
ředitel SŠSŘ Brno - Bosonohy
Kontak: hypr@soubosonohy.cz

Žiaci oboch škôl počas stáže vo Fínsku
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Etudy z dreva – drevená hračka 2017

Počas druhého februárového týždňa sa konalo 
v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene sláv-
nostné vyhodnotenie 18. ročníka súťaže Etudy z dre-
va, na ktorom si študenti Strednej odbornej školy 
drevárskej vo Zvolene odniesli hneď štyri ocenenia.

Autor: Nicol Hochholczerová
Stredná odborná škola drevárska Zvolen
Kontakt: sosdrev@sosdrev.sk
Foto: archív školy

Jednu z cien získala študentka druhé-
ho ročníka Justína Nosáľová, ktorá sa 
umiestnila na druhej priečke v kategó-
rii Originál, prototyp a modely drevenej 
hračky pre stredné a vysoké školy. 
Ocenená práca s názvom Hupky Dubky 
predstavovala sliepku z brezovej trojmili-
metrovej preglejky, ktorá sa dala nielen 
skladať a rozoberať na 10 častí, ale ob-
sahovala tiež zlaté vajce, ktoré sliepka po 
stlačení chvosta „zniesla“. Čestné uzna-
nie získal ďalší druhák, Matúš Vaňo, so 
svojím dreveným motocyklom, slúžiacim 
ako detské odrážadlo, nazvaným nostal-
gicky Pionier 05 – Pekáč 05. 
Cenu vydavateľstva YUDINY si pre-
vzala Martina Tretiaková, študentka tre-
tieho ročníka. Ocenená bola jej hračka 
Hríbik, ktorá slúži na lepšie zapamätanie 
si nielen názvov rôznych druhov húb, 
ale taktiež ich prezieravo delí na jedlé na 
jednej strane skladačky a na jedovaté 
na tej druhej.

Osobitné ocenenie – Cenu Zväzu spra-
covateľov dreva SR – získala škola za 
pestrú kolekciu študentských prác a ich 
nápaditú prezentáciu, vďaka čomu bola 
nielen zvýraznená, ale aj ocenená spo-
ločná tímová práca žiakov v rámci kolek-
tívu tvorcov hračiek. Žiaci po vytvorení 
počiatočných návrhov konzultovali svoje 
práce nielen medzi sebou, ale aj s uči-
teľmi odborných predmetov Mgr. Igorom 
Švingálom, Mgr. Jiřím Dvořáčkom a Ing. 
Ivanou Chovancovou. V ďalšom kroku 
spolupracovali pri výrobe samotných 
hračiek na CNC pracovisku a v stolár-
skych dielňach pod odborným vedením 
vedúceho dielní Mgr. Stanislava Bačíka 
a učiteľov odbornej praxe Jána Milčíka, 
Mgr. Milana Hucovciho a Mgr. Štefana 
Šupauera. Po zhotovení všetkých hra-
čiek nasledovalo ich fotenie a grafické 
spracovanie do jednotného katalógu 
pod názvom „Naše hračky“ a spoloč-
ného posteru. Fotili nielen vo vlastných 
školských ateliéroch, ale aj medzi deťmi 
v priestoroch materskej školy. 

„Prekvapilo ma, ako deti dobre reagovali 
aj na jednoduché, drevené hračky. So 
všetkým sa vedeli hrať, všetko ich zau-
jímalo.“ povedala Denisa Záchenská, 
ktorá je síce ešte len prváčkou, ale 
spolupracovala so študentmi vyšších 
ročníkov študijného odboru tvorba ná-
bytku a interiéru a do projektu prispela 
svojím vlastným videom. Návštevníci vý-
stavy v tomto prezentačnom videu mohli 
vidieť škôlkarov, ktorí naozaj dôsledne 
otestovali funkčnosť každej jednej hrač-
ky prihlásenej do súťaže. 
Kolekcia hračiek bola naozaj pestrá – 
nachádzajú sa v nej hračky edukačné, 
pomocou ktorých sa môžu deti naučiť 
spoznávať a rozlišovať huby, ale aj listy 
stromov, dreviny, abecedu, alebo čísla, 
aj hračky rozvíjajúce kreativitu či určené 
pre deti, ktoré majú radi pohyb. 
Pozrieť si súbor hračiek študentov SOŠ 
drevárskej Zvolen a vrátiť sa tak trochu 
do detstva mohli návštevníci Lesníckeho 
a drevárskeho múzea vo Zvolene do kon-
ca marca 2017.

Cenu Zväzu spracovateľov dreva SR z rúk 
generálneho sekretára ZSD SR PhDr. 
Petra Zemaníka prevzal riaditeľ školy 
Ing. Pavel Laššák (vpravo)

Predseda odbornej poroty prof. Ing. Štefan Schneider, PhD. udeľuje 2. miesto Justíne 
Nosáľovej za originálnu a kreatívnu hračku Hupky Dubky
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Budúci stolári zo Žiliny – Daniel Fečo 
a Lukáš Tereštík zo SOŠ sv. Jozefa 
Robotníka dosiahli vyrovnané výkony vo 
všetkých ôsmich čiastkových disciplí-
nach. Získali 344 bodov a náskok 18 
bodov. Oproti poslednému družstvu 
mali náskok 98 bodov. Najlepší boli aj 
v teoretickom teste (38 bodov) a plne 
sa sústredili na prácu pri výrobe stojana 
na kvety. S prehľadom a náskokom zís-
kavali body z ovládania strojov – Mafell 
46 a Houfek 50 bodov, hodnotenie 
praktickej časti 82 a zhotovenie čapov 

a dlabov 119 bodov. Na 2. mieste sa 
umiestnili  Martin Dacho a Viliam Púček 
zo SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves 
ziskom 326 bodov a na 3. mieste 
Damián Bašista a Róbert Hudák zo 
SOŠ technickej Prešov, ktorí dosiahli 
321 bodov (zároveň sú náhradníkmi pre 
pražské finále). Výkony všetkých troch 
družstiev ocenili medailami, diplomami 
a cenami: za ovládanie strojov sponzori 
súťaže Mafell a Houfek. Cenu za najlep-
šie zhotovené konštrukčné spoje udelil 
Drevársky magazín družstvu zo Žiliny. 

Najlepšia dvojica Daniel Fečo a Lukáš 
Tereštík získala aj mimoriadnu cenu vo 
forme 3-dňovej študijnej stáže vo VOŠ 
a SPŠ Volyně s programom:

 motivačná prednáška s ukážkami pro-
jektov špeciálnych konštrukcií, 

 modelovanie v 3D s detaiImi zakon-
čenia prvkov a tesárskymi spojmi, 

 pre model krovu príprava profilov a ovlá-
danie softvéru CNC – linky,

 práca na CNC – stroji.
Spolu s nimi sa na stáži zúčastní majster 
odbornej výchovy a ďalší dvaja žiaci školy.

Víťazné družstvo stolárov 
s veľkým náskokom

Na súťaž slovenského finále SUSO – Skills Slovakia 2017 (27. – 28. 
apríla 2017) v Nitre v odbore Stolár prišli najlepšie pripravení žiaci 
zo Žiliny a Spišskej Novej Vsi. Potvrdili svoju zručnosť a obsadili 
prvé dve postupové miesta. Ostatných päť družstiev sa prihlásilo 
na základe výzvy Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV). 

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

Umiestnenie družstiev v slovenskom finále SUSO – Skills Slovakia 2017:
1. SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina Daniel Fečo, Lukáš Tereštík 344
2. SOŠ drevárska Spišská Nová Ves Martin Dacho, Viliam Púček 326
3. SOŠ technická Prešov Damián Bašista, Róbert Hudák 321
4. SOŠ drevárska a stavebná Krásno Miroslav Grochal, Samuel Trúchly 313
5. SOŠ Stará Ľubovňa Martin Kuľanda, Martin Pružinský 299
6. SOŠ stavebná Nitra Kristián Hoško, Roman Bíro 261
7. SOŠ obchodu a služieb Trnava Michal Sobolčiak, Samuel Trník 246

Prvenstvo v slovenskom finále SUSO 
– Skills Slovakia 2017 získali Daniel 
Fečo a Lukáš Tereštík (v strede) zo SOŠ 
sv. Jozefa Robotníka
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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.

Začínajú školiť inštruktorov pre duálne vzdelávanie
Uverejnené: piatok, 19. máj 2017
Do duálneho vzdelávania je na Slovensku v súčasnom školskom roku 2016/17 zapojených ti-
sícka žiakov SOŠ. Ich odborné vzdelávanie podporuje 380 zamestnávateľov. Podpora v odvetví 
drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu je zo strany Zväzu spracovateľov dreva SR.

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

Přehled nových technických norem v ČR – červen 2017
Uverejnené: štvrtok, 18. máj 2017
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční 
seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny 
a opravy norem stávajících (s platností od 1. 6. 2017) a informuje také o normách, které budou 
k uvedenému datu zrušené. 
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Dodávky drevených stavebných systémov využívajú v drevostavbách
Uverejnené: štvrtok, 18. máj 2017
Rakúsko tvorí výrazný potenciál v dodávkach drevených stavebných systémov, hobľovaného 
profilového a lepeného dreva, veľkoplošných dosák pre drevostavby slovenským firmám. Z glo-
bálneho hľadiska sú realizačné firmy drevostavieb v SR malým odberateľom, z nášho pohľadu je 
však Rakúsko jedným z rozhodujúcich dodávateľov.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

PROFIL NÁBYTEK vybavil klientské centrum virtuální měny bitcoin
Uverejnené: streda, 17. máj 2017
World BTC business patří mezi první společnosti, které založily kamenné centrum pro své klienty 
a kanceláře pro zaměstnance, kde se vše točí kolem virtuální měny tzv. bitcoinu. Pro „inkubátor 
odvážných myšlenek“ navrhla firma PROFIL NÁBYTEK funkční nábytek. Ten mimo jiné vychází 
z vizionářského nadšení majitele firmy a jeho osobní filozofie dívat se na věci z jiné perspektivy.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

RIM CZ získal ocenění Red Dot Award 2017
Uverejnené: utorok, 16. máj 2017
Red Dot míří do Otrokovic! Otrokovický výrobce kancelářského nábytku RIM CZ zúročuje své 25 
leté zkušenosti. Po celou dobu existence vyvíjí produkty s „vlastní tváří“.

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

Lesům ČR stoupl zisk o 7,5 %
Uverejnené: pondelok, 15. máj 2017
Státní podnik Lesy České republiky (LČR) v letošním 1. čtvrtletí zvýšil hrubý zisk meziročně o 7,5 % 
na 1,72 miliardy Kč. V růstu zisku se kladně projevilo zvýšení těžby o 5,7 % na 1,86 milionu m3 
dřeva. Tržby Lesů ČR za vlastní výrobky a služby vzrostly o 4,6 % na 2,72 miliardy Kč. V pátek to 
uvedla mluvčí státního podniku Eva Jouklová.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Dům za milion korun přichází z Ruska
Uverejnené: štvrtok, 11. máj 2017
Mladý ústecký stavař Jakub Štráchal opustil projekty developerů a přivezl do Česka koncept 
DublDom ruského architekta Ivana Ovchinnikova. Stavba dorazí na pozemek složená na kamionu. 
Nejlevnější stojí 850 tisíc korun.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis
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Z posledních statistik vyplývá, že české stavebnictví jako celek 
v roce 2016 meziročně pokleslo, a to o 7,6 %. Potěšující je ale zej-
ména to, že výstavba rodinných domů zaznamenala meziroční růst 
kolem 4,5 % (měřeno podle indexu počtu dokončených rodinných 
domů 2016/2015). Velkou roli v tom sehrály i dřevostavby.

Podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů 
překročil rekordních 14 procent

Podle dostupných údajů bylo v roce 
2000 v České republice dokončeno 
pou ze 133 rodinných domů na bázi dře-
va a v roce 2016 jich bylo již 2013. To 
znamená, že podíl dřevostaveb na cel-
kovém počtu dokončených rodinných 
domů u nás dosahuje již více než 14 % 
a neustále meziročně roste.
Statistiky dokončených domů podle 
druhu nosné konstrukce, které zpra-
covává ČSÚ, byly až do roku 2014 
poměrně nepřesné, protože stavební 
úřady evidovaly při kolaudaci staveb 
pro statistické účely do formuláře Stav 
7-99 pou ze čtyři možnosti nosných 
konstrukcí a to:
a) zděnou (cihly tvárnice),
b) montovanou (panely),
c) dřevěnou,
d) ostatní.
Od počátku roku 2015 bylo Českým 
statistickým úřadem (ČSÚ) na základě 
žádosti Asociace dodavatelů monto-
vaných domů (ADMD) zavedeno nové 
a přesnější statistické sledování nos-
ných konstrukcí staveb, kde všechny 
stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí se 

dále ještě sledují do podskupin podle 
typu konstrukce nebo způsobu montá-
že (viz tabulka 2).
Z uvedených tabulek vyplývá, že cel-
kový počet dokončených rodinných 
domů v České republice se po několika 

letech stagnace (r. 2014 a 2015) v roce 
2016 opět vrátil k mírnému růstu, a to 
o 4,5 %.
Ve vývoji počtu realizovaných dřevosta-
veb na našem trhu byl rekordní rok 
2016, kdy bylo dokončeno a zkolau-
dováno celkem 2013 domů s dřevěnou 
nosnou konstrukcí, což bylo oproti roku 
2015 o 222 domů, resp. o 12 % více. 
Je potěšitelné, že tempo růstu dřevosta-
veb bylo v roce 2016 téměř 3x rychlejší 
než u domů realizovaných jinými tech-
nologiemi.

Podle ADMD k tomuto výrazně pozitiv-
nímu růstu přispěly následující faktory:

 Zlepšující se politická a ekono-
mická situace v ČR, kdy u zájemců 
o výstavbu nového domu, kteří v mi-
nulých několika letech byli v nejistotě 
a odkládali zahájení výstavby na po-
zdější dobu, jejich rozhodnutí dozrálo 
a rozhodli se stavět

Rok
Rodinné domy 

dokončené v ČR 
celkem (v ks)

Dřevostavby 
dokončené – ČR 

(v ks)

Podíl dřevostaveb 
na trhu rodinných 
domů v ČR (v %)

1999 8 251 92 1,12

2002 11 499 159 1,38

2005 13 231 384 2,90

2008 19 211 1 008 5,25

2014 13 510 1 281 9,48

2015 13 412 1 791 13,35

2016 14 010 2 013 14,37

Tabulka1 Vývoj trhu dřevostaveb v České republice (počet dokončených domů 
a podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů). Zdroj: ČSÚ, ADMD

Dokončené rodinné domy 
– dřevostavby – 

podle typu nosné konstrukce

Rok 
2015 
(v ks)

Rok 
2016
(v ks)

Index 
2016/2015

(v %)

Rozdíl 
2016-2015

(v ks)

Sruby a roubenky 222 233 104,95 11

Lehký rámový skelet 
(panelová montáž)

623 963 154,57 340

Lehký rámový skelet 
(staveništní montáž)

537 671 124,95 134

Těžký skelet 52 31 59,62 -21

Panely z masivního dřeva 92 79 85,87 -13

Neurčeno 92 1 1,09 -91

Ostatní 173 35 20,23 -138

Dřevostavby celkem 1 791 2 013 112,40 222

Tabulka 2 Statistika dokončených rodinných domů – dřevostaveb – podle typu kon-
strukce nebo způsobu montáže. Zdroj: ČSÚ
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 Výhodné podmínky financování, 
kdy většina bank nabízí úrokové sazby 
u hypotečních úvěrů pod 2,0 % p.a.

 Rostoucí počet spokojených lidí, 
kteří již ve své nové dřevostavbě bydlí 
a předávají své pozitivní zkušenosti dál

 Rostoucí poptávka zvyšující počet 
firem, které dřevostavby staví

 Příznivé ceny domů, které jsou srov-
natelné a mnohdy i nižší než u zděných 
domů

 Pozitivní vnímání výhod dřevosta-
veb oproti zděným domům (lepší kvali-
ta, tepelně izolační vlastnosti, rychlost 
výstavby apod.)

 Rozsáhlé aktivity ADMD na podporu 
dřevostaveb, kdy certifikované firmy 
sdružené do ADMD nabízí investorům 
nejenom výbornou kvalitu, ale i jistotu 
a spokojenost s bydlením.

ADMD věří, že trend růstu postavených 
dřevostaveb a jejich podílu na trhu ro-
dinných domů v ČR bude pokračovat 
a během několika let se u nás podíl dře-
vostaveb v oblasti rodinných domů zvýší 
na úroveň Německa nebo Švýcarska, 
tj. kolem 17% – 20% podílu na trhu ro-
dinných domů. 

Do budoucna se dá v České republice 
očekávat kvantitativní a kvalitativní rozvoj 
výstavby nejenom rodinných domů, ale 
také objektů ze dřeva (vícepodlažní 
bytové domy, administrativní budovy, 
penziony, hotely, stavby občanské vy-
bavenosti např. mateřské školky apod.)
Předpokladem pro kvantitativní růst poč-

tu objektů, u nichž bude nosná konstruk-
ce na bázi dřeva, je mimo jiné změna 
legislativy v České republice, zejména 
některých omezujících norem a předpisů 
(např. požární normy), které v ČR zatím 
handicapují výstavbu vícepodlažních 
domů ze dřeva.

Zdroj: ADMD

Devět nábytkářských firem z deseti řeší 
akutně nedostatek pracovníků. Plné 
dvě třetiny z potencionálních zaměst-
nanců na trhu jsou nekvalitní, třetina 
je potom průměrných. Firmy to řeší 
rekvalifikací, ale využívají i ukrajinské 
pracovníky. Za jedenáct let ubylo 68 % 
absolventů truhlářských oborů, čalou-
níků je méně dokonce o 85 %. To vše 
v době, kdy nábytkářský průmysl posi-
luje čtvrtým rokem za sebou a export 
vzrostl za poslední pětiletku téměř 
na dvojnásobek. Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků ČR 
(AMSP ČR) ve spolupráci s Klastrem 
českých nábytkářů (KČN) a Cechem 
čalouníků a dekoratérů (CČD) předsta-
vila výsledky průzkumu mezi výrobci 
nábytku a aktuální analýzu odvětví.

Z průzkumu vyplývá, že u 55 % firem 
roste obrat, 40 % je na stejné úrov-
ni a jen 5 % zažívá pokles tržeb. To 
odpovídá výsledkům analýzy, ze kte-
rých je zřejmé, že odvětví roste čtvr-
tým rokem za sebou, přičemž jen za 
poslední rok se jedná o růst vyšší než 
10 %. Stejně tak rostou i exporty na-
šich nábytkářů. Téměř desetiprocent-
ní nárůst vývozu odvětví převyšuje 

více jak trojnásobně celkovou míru 
exportu ČR. Zatímco třetina exportů 
směřuje do Německa, tak dovoz z Číny 
a Polska činí již 44 %.
93 % podnikatelů v oboru považuje 
za největší problém nedostatek kva-
lifikovaných pracovníků. Nábytkáře 
trápí rovněž růst nákladů a tlak 
nadnárodních odběratelů. Nejvíce 
chybí truhláři (47,5 %) a čalouníci 
(27,5 %). Žalostný stav na trhu práce 
dokresluje fakt, že dle průzkumu jsou 
dvě třetiny potencionálních ucha-
zečů z trhu práce nekvalitní a 30 % 
jsou pouze průměrní. Zaměstnavatelé 
problém řeší v 67 % rekvalifikací, ná-
borem ukrajinských dělníků nebo 
si vybírají pracovníky ještě v době 
jejich studia na odborných školách. 
Tam ale ubývá žáků. Podíl absolventů 
nábytkářských oborů vůči ostatním 
oborům klesnul za 11 let o téměř 
50 %. I z tohoto důvodu téměř 13 % 
podnikatelů uvažuje o založení 
vlastního učňovského střediska.

Jedním z důvodů nedostatku pra-
covníků a učňů je i nižší průměrná 
mzda v oboru. Za rok 2016 si pra-
covníci v nábytkářském odvětví vydělali 

20 719 Kč, přičemž v průmyslu byla 
průměrná mzda o třetinu vyšší, a to 
27 672 Kč. Nižší mzdy jsou důsled-
kem nízké přidané hodnoty odvětví 
a trvalé potřeby investic do výroby. 
Nízká konečná marže a průběžné in-
vestice snižují celkový hospodářský 
výsledek firem a vytváří tlak na mzdy.
Přesto tuzemští výrobci nevidí odvě-
tví v černých barvách, 50 % z nich 
očekává růst tržeb a další polovina 
stagnaci.
Předseda AMSP ČR Karel Havlíček 
k tomu dodává: „Nábytkářské výrob-
ky byly vždy vizitkou našeho zpraco-
vatelského průmyslu. Máme v oboru 
obrovskou tradici, navíc celá řada fi-
rem a řemeslníků podniká na venkově 
a udržují tak regionální produkty a za-
městnanost. Pokud bude trend absol-
ventů učňovských oborů pokračovat 
tímto tempem, během jedné generace 
budou nábytkáři prakticky vymazáni 
z oborové mapy našeho průmyslu. Je 
třeba okamžitě začít pracovat na úrov-
ních základních škol, zkvalitnit odbor-
nost učňovského školství a motivovat 
firmy k zakládání vlastních učilišť.“

Zdroj: AMSP ČR

Českým nábytkářům chybí kvalifikovaní pracovníci

V rekordním roce 2016 bylo v České republice dokončeno a zkolaudováno celkem 
2013 domů s dřevěnou nosnou konstrukcí. Ilustrační foto (autor: Martin Zeman, 
ARCHCON atelier)
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300 let Marie Terezie: 
Strategička – matka – reformátorka

300. leté výročí narození císařovny Marie Terezie je dobrým důvodem k uspořádání velkolepé 
výstavy jako poctu této vladařce evropského formátu. Cílem je přiblížit císařovnin život současné 
populaci a vyvrátit některé mýty, které se přenášejí z generace na generaci. Setkání návštěvníků 
s císařovniným prostředím probíhá na autentických místech se silným geniem loci. Jsou to především 
zámky Hof a Niederweiden a také instituce Hofmobiliendepot.

Když přišla Marie Terezie 13. května 
1717 ve Vídni na svět, nikdo ani netušil, 
že má namířeno na pozici jedné z nej-
významnějších osobností evropských 
dějin. Cestu na trůn jí otevřela tzv. prag-
matická sankce, která zakotvila neděli-
telnost habsburského území a stanovila 
nárok na trůn i ženským následníkům. 
Přesto byl ale po náhlém úmrtí císaře 
Karla VI. její vstup do vlády komplikova-
ný. Svůj respekt si jako žena v mužském 
prostředí budovala dost těžce a první 
léta jejího vládnutí ovlivnily Rakouské 

války proti Bavorsku, Sasům, Prusům 
a Francii, které skončily až „Mírem 
v Cáchách“ v roce 1748. 
V krátké mírové periodě 1748–1756 do-
šlo ke změně, kdy se dřívější nepřátelé 
stali spojenci. Začala ale sedmiletá válka, 
která ovlivnila i poměry v amerických ko-
loniích a v Indii. Potom císařovna zdědila 
území Galizie - Lodomerie, Bukowinu a 
Innviertel. Zlatým hřebem výstavy je 
Rakouská ratifikace míru z roku 1779, 
jež byla pro účely výstavy zapůjčena až 
z bavorského státního archivu.
Těžký start a orientaci mladé ženy 
v evropské politice na výstavě doku-
mentují četná plátna z bitev, portréty 
a busty slavných vojevůdců. Osobnosti 
jako Leopold Joseph Maria, Graf Daun, 
Gideon Ernst nebo Laudon jsou silným 
protipólem zbídačelých vojáků, kteří 
jsou proti své vůli potravou pro kanóny 
mocenskopolitických zájmů. Současně 
je pozoruhodným tématem invalidní sys-
tém a zajištění válečných sirotků.

Reformy Marie Terezie

Za prosazení svých panovnických po-
žadavků musela císařovna dlouhá léta 
bojovat. Doba jejího vládnutí je pozname-
nána válkou, smutkem, intolerancí stejně 
jako modernizací, reformami a smyslem 
pro umění. Marie Terezie položila bezpo-
chyby základ moderního státu, ať už se 
změny týkaly státní správy, daňové politi-
ky, armády nebo školství. Současně stály 
její morální názory v extrémním protikladu 
s osvíceneckým myšlením její doby. 
Výstava dokumentuje enormní sociální 
rozdíly, aby návštěvníci pochopili, jaké 
zásadní  dopady měly císařovniny re-
formy na populaci. Byly totiž podstatně 

trvalejší, než její vojenskopolitické úspě-
chy nebo porážky. Výsledky reforem do-
kumentuje ve slavnostním sále zámku 
Niederweiden řada obrazů ze života, 
školní lavice zase připomínají zavedení 
školní docházky. Mnohé vzdělávací ústa-
vy zřízené císařovnou fungují dodnes, 
jako obchodní akademie, veterinární fa-
kulta nebo vysoká umělecká škola.
Svými reformami učinila císařovna od-
hodlaný krok k modernizaci říše. Myš-
lenka užitečnosti pro stát byla při jejím 
jednání vždy jasně čitelná. Navzdory 
tomu lze v jejím zákoníku „Constitutio 
Criminalis Theresiana“ z roku 1769 na-
lézt mezi podezřelými delikty ještě ča-
rodějnictví a také mučení zrušila teprve 
po velkém nátlaku.
Mladá císařovna byla známá svým 
smyslem pro oslavy a tanec. K jejím 
nejmilejším zálibám ale patřilo jezdec-
tví, přičemž k údivu ostatních používala 
mužské sedlo. Vrcholem jejího předsta-
vení bylo předvedení barokního udidla 
ozdobeného reliéfy portrétů císařského 
páru. Úzkým spojením mezi potěšením 
a politikou byl dámský karusel, se kterým 
během první rakouské války svým protiv-
níkům předvedla, že i v tradičních muž-
ských bojových disciplínách umí obstát 
vůči mužům. K vidění jsou i velké sáně, 
které rodina používala v zimě. 
Svoji vášeň pro umění podepřenou 
potřebou reprezentace ukojila Marie 
Terezie rozsáhlým budováním císařských 
zámků. V popředí jejího zájmu nelze ne-
vidět přestavbu kulturního klenotu zámku 
Schönbrunn do tzv. mariatereziánského 
rokoka. Urbanistické pojetí zahrad i vnitř-
ní uspořádání reprezentačních místností 
včetně nového nábytku mělo z objektu 
učinit důstojný protipól noblesního síd-

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

Klasicistní sekretář Marie Antonie, růžo-
vé dřevo, apliky
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la francouzských králů ve Versailles. 
Z rozhodnutí vládkyně byla vybudována 
i stavba Gloriet na pahorku nad zámkem, 
zcela v duchu urbanistického principu 
„point de vue“ – zakončení pohledu do-
minantou.
Po smrti milovaného muže přenechala 
Marie Terezie část svých císařských po-
vinností svému synovi Josefu II. a stáhla 
se do ústraní. V Schönbrunnu si nechala 
vybudovat letní appartement, který ji zajis-
til lepší přísun slunečních paprsků do její 
bolavé duše. Výmalbu stěn svěřila české-
mu umělci Johannu Venzelovi Berglovi. 
Výsledek byl uchvacující: tři místnosti, tzv. 
Berglzimmer, vymalovány v duchu exo-
tické krajinomalby plné vzácných ptáků, 
exotických rostlin a tropických ovocných 
stromů. Appartement s ní sdílely její po-
slední dvě neprovdané děti.
Obytná křídla zámku doplňuje Pavilon 
kočárů, který soustřeďuje vše, co souvisí 
s přesuny císařovny a její rodiny. Národ 
viděl nejčastěji svoje vládce v kočárech, 
proto měla jejich výzdoba mimořádný 
a symbolický význam. Převzetí kočáru 
od předchůdce znamenalo nutnost při-
způsobení insignií, důležitých symbolů 
moci. Marie Terezie nechala i slavnostní 
kočár svého otce vyzdobit novými mal-
bami odpovídajícími jejímu ženství. Pro 
svoje četné děti zase pořídila moderní 
kočár. 
Císařovna realizovala četné úpravy 
i v zámku Hofburg a je zde svým způ-
sobem stále přítomna, protože prezi-
dentská kancelář, kde probíhají setkání 
na nejvyšší úrovni, je umístěna v jejich 
appartementech v Leopoldově křídle, 
mimo jiné i v zrcadlovém sále.
Nemalou pozornost upřela císařovna i na 
zámek Hof, největší zámecký komplex 
v Rakousku, vybudovaný Lucasem von 
Hildebrandem dle přání prince Evžena 
Savojského. Pro Mariina muže, císaře 
Františka I. Štěpána, představoval tento 
komplex oázu klidu. Když vladař v roce 
1765 během svatby jejich syna arcikní-
žete Petera Leopolda náhle zemřel, 
nechala Marie Terezie interiér přesta-
vět v klasicistním stylu a zařídila si zde 
svůj vdovský appartement. V zámecké 
kapli se rok nato konala svatba její oblí-
bené dcery Marie Christiny s knížetem 
Albertem von Sachsen-Teschen.
Pozornosti vladařky neušel ani zámek 
Niederweiden vybudovaný Johannem 
Bernhardem Fischerem von Erlach 
v letech 1693/1694. Po majiteli, kníže-
ti Ernstu Rüdigeru von Starhemberg ho 
v roce 1726 získal Princ Evžen Savojský. 
Marie Terezie koupila zámek v roce 
1755 a svěřila jeho přestavbu dvorní-

mu architektovi Nicolausi von Pacassi. 
Interiér si tentokrát přála v oblíbeném 
čínském stylu. Její smysl pro orientální 
umění a touha po zařizování v „moder-
ním“ duchu se odrážela i v její politice, 
což je samostatné téma v rámci výstavy 
v zámku Niederweiden.
Servisním objektem pro výše uvede-
né zámky byl dvorní sklad nábytku 
Hofmobiliendepot. V roce 1747 za-
vedla císařovna Marie Terezie funkci 
inspektora mobiliáře. Pověřila ho in-
ventarizací nevyčíslitelného množství 
nábytkových prvků a doplňků, následně 
i péčí a údržbou. Depot původně sídlil 
v zámku Schönbrunn a obsahoval skla-
diště mobiliáře, ze kterého se odebíraly 
jednotlivé prvky v případě potřeby všech 
císařských sídel. Dnešní sbírka více než 
6500 objektů představuje 300 let byto-
vé kultury monarchie. Z Schönbrunnu 
se začátkem 20. století přemístila na 
adresu Andreagasse, kde jsou vhodněj-
ší prostorové podmínky i pro nezbytné 
restaurátorské dílny. 

Matka národů

Marie Terezie je vnímána jako matka 
národů. Výstava dokumentuje četné 
pomníky, které ji oslavují, ať už v podobě 
hudební, literární či skulpturální. Také ob-
rovské množství uměleckých pláten mělo 
ve 2. polovině 18. století podtrhnout výz-
nam habsburských panovníků. V tomto 
smyslu je životním mezníkem císařovny 
maďarská a česká korunovace (1741 
a 1743). Mýtus „matky národů“ je ale-
goricky zvýrazněn na četných plátnech 
i sochách, kde je císařovna znázorněna 
jako těhotná. Jednu z takových sošek 
zapůjčil do Vídně i rajhradský klášter.
40ti leté vládnutí „evropské tchýně“ (jak 
byla nazývána kvůli své sňatkové politi-
ce) přineslo své ovoce. Z 16 dětí, kte-
ré porodila, přežilo do věku dospělosti 
„jen“ 10. Její plodnost byla jistě ovlivněna 

šťastným vztahem k manželovi. Jako po-
litička panovala během i po těhotenství 
s železnou disciplínou. Takzvaní „Ajos“ 
a „Ajas“ vychovávali děti podle podrobně 
zpracovaných nařízení a předpisů. Důraz 
byl kladen mimo jiné na znalosti dějepi-
su, zeměpisu, ale i jazyků. Výstava do-
kládá i četná umělecká díla výtvarně za-
měřených císařských potomků. Všichni 
s výjimkou Marie Christiny byli provdáni 
s politickým podtextem výhodným pro 
Rakousko. Prožili nejrůznější osudy, 
ten nejkrutější postihl bezpochyby Marii 
Antonii, manželku francouzského krále 
Ludvíka XVI., protože její život předčasně 
vyhasl na popravišti. 
Marie Terezie brala všechna svoje pa-
novnická práva velmi vážně a bránila je 
vehementně proti všem útokům. Sama 
sebe chápala často jako výjimku uvnitř 
nedotknutelného mužského uspořádání 
světa. Překročila hranice, které společ-
nost toho času ženám určila, aniž by 
o tom příliš přemýšlela. Mistrně manipu-
lovala s ženskou identitou a přesto po-
ložila na stůl mužské vladařské ctnosti. 
Proto se těšila u svých poddaných velké 
přízni k velkému zármutku všech nepřá-
tel. Její způsob vládnutí by mohl být vzo-
rem pro leckteré současné politiky. 

Zdroj: tiskové materiály výstavy 300 let Marie 
Terezie

Další exponáty z výstavy 300 let 
Marie Terezie najdete v pdf verzi 

tohoto článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci HISTORIE

Rokokové křeslo, cca 1770

Psací stůl a křeslo císaře Josefa II., ořech, 
2. pol. 18. století
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NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Prodáme truhlářské řezivo MD síla 50 a 60 mm, délka 4 m. OL 
síla 32 mm, délka 3 a 4 m. BR slíla 32 mm, délka 3 m. DB síla 50 
a 32 mm, délka 3 a 4 m. Vzdušná skládka.
Kontakt: mobil: +420 604 868 471, 605 860 354, e-mail: starha.
pila@seznam.cz

 Prodám bukové hranoly, hranolky, přirozeně vysušené, ulože-
né 20 let na půdě, zdravé, bez dřevokazného hmyzu a téměř bez 
suků. Rozměry cca 20x20x50–80 cm. Množství cca 2–3 q. Cena 
dohodou.
Kontakt: mobil: 777 713 460, e-mail: vinomarada@email.cz

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Nabízíme ve výprodeji parapetní tyče v dekorech Olše, 
Casablanca, Kraket a Třešeň v jednotné délce 4050 mm a v šířkách 
150 mm (za 150 Kč), 200 mm (za 200 Kč) a 250 mm (za 250 Kč). 
Ceny jsou bez DPH.
Kontakt: mobil: +420 777 717 112, e-mail: romana.bozkova@ 
topset.cz

 Predám stupnice – rozmery: 40x300x1100 mm. Materiál HEVEA 
cink. Tropické drevo – kaučukovník – vlastnosti a vzhľad ako dub. 
Balenie – každý kus vo fólii.
Kontakt: Anna Jačisková, Soľ 73, mobil: +421 904 563 834,  
e-mail: starozitnosti@lubik.sk

 Vyrábíme a prodáváme podlahové vlysy s perem a drážkou, 
průmyslovou mozaiku (kantovku), dřevěná prkna s perem a dráž-
kou, 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, 585 445 247, 777 807 781,  
e-mail: drevopar@drevopar.cz, www.drevopar.cz

 Vyrábíme a prodaváme vyspravovací lodičky G2 v dřevinách 
SM, BO, MD, JD, BK, JS, JV, DB, OL, DB červený, BK s jádrem, JS 
s jádrem, OL s jádrem. Ceny od 0,50 Kč za kus bez DPH. Možnost 
i z vlastniho materiálu.
Kontakt: +420 724 254 702, frantisek.drobek@volny.cz

 Výroba polotovarů eurooken. Polotovar obsahuje: vyfrézova-
né a slepené křídlo s rámem, zasklívací lišty, rámovou a křídlovou 
okapnici s koncovkami. Dále můžeme dodat celo obvodové kování, 
těsnění a sklo. Výroba polotovarů vchodových dveří včetně alu pra-
hu, bezpečnostního kování, bezp. kliky a pantů.
Kontakt: mobil: +420 737 883 380, e-mail: p.grubner@seznam.cz, 
www.oknagrubner.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodáme formátovací pilu WMASTER FP315/3200, výkon 
4 kW, předřez, délka stolu 3200 mm, prořez 100 mm, používaná 
2013–2016; výrobce OPP Polička. Cena 55 000 Kč bez DPH. Lze 
provést i generálku stroje – cena dohodou.
Kontakt: OPP Polička, a.s., tel.: +420 605 250 578, e-mail: wolfd@ 
opp.cz

 Nabízíme velkoplošnou CNC formátovací pilu od českého výrob-
ce Hutzel-Elpos s.r.o. zakoupenou od firmy Epimex Blučina, která 
je určena k přesnému formátování plošných materiálů do tloušťky 
70 mm a rozměru 3200x3200 mm. Stroj je ve výborném technic-
kém stavu, byl pouze v 1směnném provozu – rok výroby 2003. 
Jeho předností je snadné ovládání a servis a především masivní kon-
strukce. Pila je vybavena 6 pneumatickými kleštinam, předřezovou 
jednotkou se samostatným motorem, která je manuálně nastavitelná 
v obou osách, fotobuňkou pro rozpoznání konce desky, třemi před-
ními nakládacími stoly s pneumatickým polštářem, tiskárnou štítků 
a optimalizačním softwarem Merick Calc 3000. Na pile je možno 
plynule nastavit výšku řezu, drážkování (průběžná drážka, možnost 
ručního nastavení), plynule nastavit rychlost řezu, regulovat pneuma-
tický přítlak hl. trámce i kleštin. Rozměry: 5800x5550 mm. Cena: 
139 000 Kč bez DPH. Stroj je plně funkční a je ho možné vidět 
v provozu do konce července ve firmě Gabon, s.r.o., Hájecká 12, 
Brno-Černovice.
Kontakt: mobil: +420 602 569 212, e-mail: nikodem@gabon.cz

 Predám olepovačku ABS hrán Felder G200, rok výroby 2012, 
100% stav. Možnosť odkúpiť kompresor + odsávanie.
Kontakt: mobil: +421 907 890 462, e-mail: semidoor@gmail.com

 Prodáme CNC HOMAG VENTURE 12 L včetně nástrojů LEITZ – 
2.700.000 Kč, UNICONTROL 6 včetně nástrojů LEITZ – 2.160.000 
Kč, kompletní lakovnu cca 300 m2 – 990.000 Kč, UNIMAT SUPER 
4 – 675.000 Kč, briketovací lis HLS 100 – 99.000 Kč, boční vozík 
LINDE S50 – 270.000 Kč, boční vozík Fantuzzi S40 U – 190.000 
Kč, lis na lepené hranoly a spárovky – 39.000 Kč.
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., mobil: +420 777 
610 528, adresa: Záhoří 39, Bechyně 391 65, e-mail: jan.pinter@
shaus.cz

 Nabízíme k prodeji truhlářský vzduchový lis na lepení hranolů 
a spárovek. Rozměr 6000 x 1000 x 86 mm. Cena 50 000 Kč 
bez DPH.
Kontakt: mobil: +420 777 700 816, e-mail: info@shaus.cz

 Prodám boční vysokozdvižný vozík Fantuzzi SF 40 U. Ideální stroj 
pro manipulaci s dlouhými břemeny, jako jsou dřevěné balení, trubky, 
ocelový plech nebo podobné předměty v podélném směru. Zvednutá 
zátěž je přepravována na platformě, proto je třeba až o 40 % nižší 
manévrovací prostor, který může být použit jako část skladování. 
Převodovka: hydro statická převodovka má kapcitu až 10 tun. Točivý 
moment je nastaven pro vyšší kapacitu. Nominální zátěž 4000 kg. Výr. 
motoru Mercedes. Výkon motoru 50 kW. Převodovka HY. Zdvihová 
výška 4250 mm. Pohotovostní hmotnost 6600 kg. Rok výroby 2004. 
Stav výborný – plně funkční! Cena dohodou!
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 391 65 
Bechyně, tel.: +420 777 610 528, e-mail: stastny@dsz-stastny.cz

 Prodám boční vysokozdvižný vozík Linde S 50. Nosnost 5000 
kg. Těžiště 600 mm. Pohonná jednotka Diesel – motor Perkins. 
Pneumatiky P/P. Standardní výška zdvihu 3550 mm. Standardní 
volný zdvih 1100 mm. Délka 4150 mm. Šířka 1975. Min. polo-
měr otáčení 4020 mm. Cestování s / bez břemene 30/30 km/h. 
Zvedání s / bez břemene 0.4/0,43 m/s. Spouštění s / bez břemene 
0,42/0,36 m/s. Hodin v provozu 10 352. Technický stav velmi 
dobrý – bez jakýchkoliv nutných oprav. Rok výroby 1996. 
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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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Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 391 65 
Bechyně, tel.: +420 777 610 528, e-mail: stastny@dsz-stastny.cz

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

 Vyrábíme dřevěná okna a dveře (okna kastlová, EURO profil 
IV68, IV78). Výhodné ceny přímo od výrobce. Rozměry a kalkulace 
na míru.
Kontakt: Josef Prajsner, Kuklík 3, 592 31 Nové Město na Moravě, 
tel.: +420 566 664 351, e-mail: svoboda@hausspezi.cz

 Nabízíme zakázkovou výrobu beden, palet a ostatních dřevě-
ných obalů. Realizace možno vidět na našem webu www.drevos.cz. 
Vlastníme certifikát o tepelném ošetření dřevěných obalových ma-
teriálů pro export. 
Kontakt: mobil: +420 585 380 582, 585 380 329, e-mail: drevos@ 
drevos.cz

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Sherwin-Williams, celosvětový výrobce nátěrových hmot a doda-
vatel průmyslových povrchových úprav se sídlem ve Velkém Meziříčí, 
hledá pro svůj tým kolegu na pozici: TECHNIK POVRCHOVÝCH 
ÚPRAV DŘEVA PRO SLOVENSKO. K hlavním úkolům na této pozici 
patří pravidelný technický servis u současných a nových zákazníků. 
Technický servis představuje zejména testování materiálů na povr-
chovou úpravu dřeva (odstínu, vzhledu, odolností atd.) dle poža-
davků zákazníka. Požadujeme: VŠ/SŠ technického směru, praxe 
na stejné pozici nebo zkušenosti s povrchovou úpravou výhodou, 
výborné komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, ochota 
cestovat – ŘP. sk. B nutností, znalost anglického jazyka na komu-
nikativní úrovni, uživatelská znalost práce s PC. Nabízíme: práci ve 
stabilní společnosti etablované na trhu, rozvoj v oboru, práce na 
zajímavých projektech, motivující platové ohodnocení a zaměstna-
necké benefity. Nabízená pozice je otevřená pro kandidáty z celé 
SR. Pokud vás nabízená pozice zaujala, zašlete prosím svůj životopis 
na e-mail: info.cz@sherwin.com.
Kontakt: Lenka Křenková, tel.: +420 723 719 515, e-mail: lenka.
krenkova@sherwin.com

 Sherwin-Williams, celosvětový výrobce nátěrových hmot a do-
davatel průmyslových povrchových úprav se sídlem ve Velkém 
Meziříčí, hledá pro svůj tým kolegu na pozici: OBCHODNĚ-
TECHNICKÝ ZÁSTUPCE PRO SLOVENSKO. K hlavním úkolům na 
této pozici patří aktivní obchodní činnost a vyhledávání nových zá-
kazníků v oboru průmyslové povrchové úpravy (dřeva, kovu, plastů). 
Obchodně-technická péče o stávající zákazníky. Požadujeme: SŠ 
nebo VŠ vzdělání technického/chemického směru, znalost an-
glického jazyka na komunikativní úrovni, zkušenosti s obchodní 
činností v oboru, vynikající prodejní a komunikační schopnosti, 
časová flexibilita, ochota cestovat – ŘP sk. B nutností, uživatelská 
znalost práce s PC (MS Office, Lotus Notes, Navision). Nabízíme: 
práci ve stabilní celosvětové společnosti, profesní růst, práce na 
zajímavých projektech, možnost dalšího jazykového vzdělávání, 
motivující platové ohodnocení a zaměstnanecké benefity. Nabízená 
pozice je otevřená pro kandidáty z celé SR. Pokud vás nabízená 
pozice zaujala, zašlete prosím svůj životopis na e-mail: info.cz@
sherwin.com.
Kontakt: Lenka Křenková, tel.: +420 723 719 515, e-mail: lenka.
krenkova@sherwin.com

 Ponúkame vypracovanie výkresovej dokumentácie na drevené 
schody (zadlabané, sedlové, mlynárske, svorníkové, harmonikové, 

vretenové). Súčasťou dodávky sú šablóny v mierke 1:1, prípadne 
výstupy jednotlivých prvkov vo formáte DXF, farebná vizualizácia, 
kusovník, montážne výkresy, prehľadný pôdorys, optimalizácia le-
penej škárovky. Cena dohodou.
Kontakt: mobil: +421 905 650 112, e-mail: profil@stonline.sk

 Nabízíme možnost CNC frézování schodišť vč. návrhu (cena dle 
tvaru a složitosti od 8000 Kč). Možností je frézování z vámi dodaných 
desek a nově nabízíme i možnost dodání z našeho materiálu v pro-
vedení „cink“. Doplňková služba je i možnost egalizace i kulacení 
a broušení hran. S naší pomocí se můžete pustit do výroby i bez 
předchozích zkušeností.
Kontakt: SWN Moravia s.r.o., Mladoňovice 65, mobil: 777 161 413, 
e-mail: cerny.pavel@swn.cz

 Přijmeme truhláře. Předpoklady: min. vyučení v oboru, samo-
statnost, 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 
unikátních zakázkách. Výrobní hala: 30 minut vlakem z Masarykova 
nádraží. Nástup možný ihned. Své nabídky a CV zasílejte na marek.
kunasek@lugi.cz.
Kontakt: tel.: +420 721 725 517, e-mail: marek.kunasek@lugi.cz

 Pronajmu výrobní prostory (stolárna, skladovací prostory), plo-
cha 800 m2, vybavení: ústřední topení, elektrika, rozvod vzduchu, 
odsávání, lakovna; lokalita – Dolní Kounice. Cena dohodou.
Kontakt: mobil: +420 739 279 925, e-mail: jana.badinova@email.cz

 Firma IBmont s.r.o. se sídlem v Jihomoravském kraji nabízí kaší-
rování dílců (např. dveřních plášťů) laminátovou folií. Možné také od 
menšího počtu kusů. Dle dohody i dodávka vlastních laminátů nebo 
případně dodáme. Podrobnější informace rádi sdělíme.
Kontakt: IBmont s.r.o., p. Bedřich, mobil: +420 605 505 323, 
e-mail: bedrich@ibmont.cz

 Mladá, dynamická truhlářská firma z okresu Liberec nabízí vol-
nou kapacitu pro spolupráci či výrobní program na výrobu nábyt-
ku, kuchyňských linek, skříní, recepce atd. z lamina a laminátem 
potažených desek. Nabízíme také výrobu dílců dle vašeho zadání 
(řezání, olepování, vrtání, frézování, nastřelování kolíků). V případě 
zájmu jsme vám rádi k dispozici na uvedených kontaktech.
Kontakt: HTW – Holztechnik Weissbach s.r.o., tel.: +420 482 323 
358, e-mail: htwcz@drogoin.de

 Nabízíme zpracování výkresové dokumentace na schodiště včet-
ně šablon 1:1. Dokumentace obsahuje půdorys, bokorysy, pohledy 
ve 3D, kusovník, šablony veškerých komponent 1:1. Dokumentaci 
zasíláme na dobírku. Podle výkresové dokumentace lze velmi snad-
no 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. 
Nabízíme také obrábění na CNC.
Kontakt: tel.: +420 461 526 140, e-mail: libor.oprsal@fa-havlicek.cz

 Nabízíme volnou kapacitu ve výrobě eurooken. Eurookna vy-
rábíme 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: +420 737 883 380, 
www.oknagrubner.cz

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.
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pozvánka

Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 HRAČKOBRANÍ 12. – 16. 7.
 Festival hraček ze dřeva a jiných přírodních materiálů a prezen-

tace jejich výrobců – 12. ročník • Kamenice nad Lipou – zámek 
• Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou, www.
hrackobrani.cz

 VESELOKOPECKÝ JARMARK 15. – 16. 7.
 Prodej výrobků lidových výrobců s kulturním programem • Vysočina 

– Veselý Kopec u Hlinska (Soubor lidových staveb) • Soubor lido-
vých staveb Vysočina, www.vesely-kopec.eu

 JOSEFKOL 22. – 23. 7.
 Mezinárodní setkání kolářů, kočárníků, tesařů a dalších 16ti ře-

mesel spojených s historickými kočáry – 10. ročník • Čechy pod 
Kosířem – zámecký park • Muzeum historických kočárů, www.
historickekocary.cz

 DNY ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ 29. – 30. 7.
 Prezentace kovářů, kolářů, tesařů, šindelářů, bednářů, kameníků 

a dalších řemeslníků – 27. ročník • Rožnov pod Radhoštěm 
– Valašské muzeum v přírodě (Dřevěné městečko) • Valašské 
muzeum v přírodě, www.vmp.cz

 KŘIVOŘEZÁNÍ 31. 7. – 5. 8.
 Veřejné řezbářské sympozium našich a zahraničních řezbářů – 22. 

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

 ZAHRADA VĚŽKY – Léto 2017 2. – 6. 8.
 Zahrádkářská a hobby prodejní výstava s účastí výrobců zahradní-

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

Slovenská republika

 SPIŠ EXPO 2017 13. – 16. 7.
 Celoslovenská výstava stavebníctva a bývania s medzinárodnou 

účasťou – 50. ročník • Spišská Nová Ves – zimný štadión • 
Spiš-View-Trading, spol. s r.o., www.svt.sk

Zahraničí

 FITECMA  13. – 17. 6.
 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dře-

vozpracující průmysl • Buenos Aires, Argentina • ASORA, www.
fitecma.com.ar, www.eumabois.com

 DESIGN MIAMI  13. – 18. 6.
 Globální fórum pro design nábytku, osvětlení, uměleckých před-

mětů • Basilej, Švýcarsko • Design Miami, basel2017.design-
miami.com

 INTERIORLIFESTILE TOKYO 14. – 16. 6.
 Mezinárodní veletrh vybavení interiérů, nábytku, bytového textilu 

a textilu pro veřejný sektor • Tokio, Japonsko • Messe Frankfurt 
GmbH, interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com

 FURNITURE & INTERIOR 14. – 17. 6.
 Mezinárodní veletrh interiérového a kancelářského nábytku. 

Souběžné výstavy: ARCHITECTURE & DESIGN – mezinárod-
ní veletrh architektů a designérů, TIMBER & WOODWORKING 
– mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, materiálů a zařízení pro 
dřevozpracující a nábytkářský průmysl • Alma-Ata, Kazachstán 
• Atakent-Expo, www.atakentexpo.kz

 HEIMTEXTIL INDIA 20. – 22. 6.
 Mezinárodní veletrh bytového textilu a textilu pro veřejný sektor. 

Souběžná výstava: AMBIENTE INDIA – mezinárodní veletrh in-
teriérového zařízení, dekorací a přidruženého průmyslu • Nové 
Dillí, Indie • Messe Frankfurt GmbH, heimtextil-india.in.messe-
frankfurt.com, ambiente-india.in.messefrankfurt.com

 EXPO AMPIMM 20. – 22. 6.
 Veletrh strojů, zařízení, materiálů a komponentů pro nábytkářský 

průmysl • Mexico City, Mexiko • AMPIMM, www.ampimm.org
 RUSSIAN FURNITURE INDUSTRY SUMMIT 22. – 23. 6.

 9. celoruský nábytkářský kongres • St. Petersburg, Rusko • 
Restec Exhibition Company, restec-expo.ru

 TENDENCE 24. – 27. 6.
 Mezinárodní veletrh interiérového vybavení, nejnovějších trendů 

domácností a dekorací • Frankfurt nad Mohanem, Německo • 
Messe Frankfurt, tendence.messefrankfurt.com

 THE HOTEL SHOW AFRICA 25. – 27. 6.
 Veletrh výrobců a dodavatelů vybavení, technologií a služeb pro 

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

 BATEV17  28. 6. – 1. 7.
 Veletrh pro průmyslové stavebnictví a bytovou výstavbu • Buenos 

Aires, Argentina • EFCA S.A., www.batev.com.ar
 TTBOIS EXPO  29. 6. – 2. 7.

 Veletrh technologií a komponentů pro dřevozpracující a nábyt-
kářský průmysl • Casablanca, Maroko • CEPRA and FORUM 
7, www.machinesitalia.org/tags/ttbois-expo

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

• Teherán, Írán • TITEX, www.titexgroup.com/kbsp-introduction
 DESIGN TOKYO 5. – 7. 7.

 Přední japonský veletrh designových výrobků – 8. ročník • Tokio, 
Japonsko • Reed Exhibitions Japan Ltd., www.designtokyo.jp

 ESBUILD 2017 5. – 7. 7.
 Veletrh stavebnictví a architektury ze dřeva • Šanghaj, Čína • 

WORLD EXPO (GROUP) Shanghai International Modern Exhibition 
CO., LTD, www.expojc.com

 INTERIORS EXPO 7. – 9. 7.
 Veletrh nábytku a vybavení interiérů • Karáčí, Pákistán • Pakistan 

Furniture Council, www.pfc.org.pk
 BUILDEXPO RWANDA 12. – 14. 7.

 Mezinárodní veletrh stavebnictví. Souběžné výstavy: AFRIWOOD 
EAST AFRICA – mezinárodní výstava pro dřevozpracující a ná-
bytkářský průmysl, LIGHTEXPO AFRICA 2017 – mezinárodní 
veletrh bytového a průmyslového osvětlení, POWER & ENERGY 
AFRICA 2017 – mezinárodní výstava technologií, strojů a zařízení 
v oblasti energetiky a energie, SOLAR RWANDA 2017 – veletrh 
solární techniky • Kigali, Rwanda • Expogroup Exhibitions & 
Conferences in Africa, expogr.com, expogr.com/rwanda/build-
expo, expogr.com/rwanda/afriwood

 NIGERIA DECOREXPO 13. – 15. 7.
 Mezinárodní veletrh nábytku, bytového textilu a interiérových do-

plňků a dekorací • Lagos, Nigérie • Elan Expo, www.nigeriade-
corexpo.com

 THE MANCHESTER FURNITURE SHOW 16. – 18. 7.
 Přehlídka nejnovějších trendů v oblasti nábytku a nábytkářské-

ho průmyslu • Manchester, Velká Británie • Clarion Events 
Company, www.manchesterfurnitureshow.com

 AWFS VEGAS 19. – 22. 7.
 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dře-

vozpracující průmysl • Las Vegas, Nevada, USA • AWFS, www.
awfsfair.org

 ARCHIDEX 2017 19. – 22. 7.
 Mezinárodní výstava stavebnictví, architektury a interiérového 

designu – 18. ročník • Kuala Lumpur, Malajsie • C.I.S. Network 
SND BHD., www.archidex.com.my

 DECOR + DESIGN 20. – 23. 7.
 Veletrh interiérového designu a vnitřního vybavení. Souběžná 

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

 OFFICE EXPO 2017 22. – 24. 7.
 Veletrh vybavení kanceláří, kancelářského nábytku, osvětlení, 

zařízení pro ukládání dat a kancelářských potřeb • Nové Dillí, 
Indie • MEX Exhibitions Pvt. Ltd., www.theofficeexpo.com

 THE HOTEL SHOW PHILIPPINES 2. – 5. 8.
 Veletrh výrobců a dodavatelů vybavení, technologií a služeb pro 

pohostinství • Manila, Filipíny • DMG Events, www.dmgeventsme.
com, www.thehotelshowphilippines.com

 WOODTECH INDIA 2017 4. – 6. 8.
 Veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl • Chennai, 

Indie • BUSINESSLIVE, www.woodtechindia.in

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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S drevom žil Jozef Belko od mladosti. Narodil sa 1. 11. 1929 
v Čiernom Balogu. Mnohodetnú rodinu živil otec Štefan prá-
cou na píle, matka Anna sa starala o domácnosť. V rokoch 
1935–44 chodil do ľudovej školy, v štúdiu chcel pokračo-
vať ďalej, ale z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 
nastúpil do zamestnania na pílu v Štiavničke. Pracoval tu 
do roku 1950, keď sa prihlásil na drevársku priemyslovú 
školu v Liptovskom Hrádku. Po jej skončení úspešne zložil 
prijímacie skúšky na štúdium Vysokej školy lesníckej a dre-
várskej vo Zvolene. Keďže štúdium v Liptovskom Hrádku 
nebolo ukončené maturitou, absolvoval v roku 1953 matu-
ritnú skúšku počas štúdia na vysokej škole.
Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil do zamest-
nania v drevospracujúcom priemysle. Vypracoval sa z funk-
cie referenta, cez riadiace funkcie až na pozíciu riaditeľa 
podniku – od roku 1963 až do odchodu na zaslúžený 
odpočinok. Jeho prácu ocenili štátnymi vyznamenaniami 
„Rad práce“ a „Za vynikajúcu prácu“. Ako riaditeľ podniku 
Smrečina sa Ing. Jozef Belko, CSc. zameral na ďalší rozvoj 
a modernizáciu výroby. Podnik preorientoval na komplex-
né spracovanie drevnej hmoty. Základný kameň nového 
závodu položili v júli 1976. Drevokombinát v Polomke pro-
dukoval tenké DTD Smrekopol, latovky, ihličnaté nábytkové 
prírezy, palety, obaly. Aj keď 2. etapa nebola dotiahnutá, 
položila základ technického rozvoja v regióne a v rámci 
podniku Smrečina Banská Bystrica.
Ďalšou jeho vizitkou bolo vybudovanie nového závodu 
v Pukanci zameraného na výrobu laboratórneho nábytku 
(1976–1980) v rámci podniku Smrečina.
Prácu na všetkých riadiacich postoch vykonával zodpoved-
ne. Žil s ľuďmi, vnímal ich potreby a hľadal pozitívne rieše-
nia. Žiaril prebytkom energie a bytostne podporoval všetky 
životné hodnoty. Mimo výrobného areálu podniku Smrečina 
to dokázal ako poslanec Federálneho zhromaždenia (FZ). 
Členom Snemovne ľudu bol od roku 1971 počas štyroch 

funkčných období až do roku 1990. Všetci, čo ho poznali, 
s rešpektom na neho spomínajú – na jeho pracovitosť, vytr-
valosť, skromnosť, nikdy nepoznal únavu, vždy stál na správ-
nom mieste pri dodržaní sľubov z pozície riaditeľa podniku 
a poslanca FZ. Nepoznal prekážky a vedel ich prekonávať, 
zanechal dielo vysokých morálnych a odborných hodnôt. 
Zomrel 11. 4. 2017 v úctyhodnom veku 88 rokov. 
Česť jeho pamiatke!

Autor: Dr. Anton Mrník

Žil s ľuďmi, vnímal ich potreby a hľadal pozitívne riešenia

Ve čtyřech podlažích pražského tančícího domu nalezne-
te 13 komnat První republiky a to na stejnojmenné výstavě 
uspořádané Galerií Tančícího domu ve spolupráci s kurá-
torkou Janou Sommerovou. Od prvního patra směrem dolů 
přes vstupní první nadzemní podlaží/přízemí do druhého 
podzemního podlaží, nazvaného druhým sníženým přízemím, 
se představuje 13 tematických okruhů od filmu a umění, přes 
módu a sport po politiku a podnikání. Přehledné, půvabné, 
nostalgické ohlédnutí za časy ne vždy idylickými, jež vám 
přiblíží dobovou atmosféru. Nemusím a ani neumím rozkrýt 
zákoutí duše Emmy Destinnové, k níž se právě První repub-
lika nebo naše první divadelní scéna nezachovaly s úctou 
a vděčností, již si zasluhoval její talent a věhlas, ale především 
osobní statečnost, s níž napomáhala vzniku nového státu. 
A tak i originální nábytek a vybavení z jejího bytu, dnes v ma-
jetku České televize, vypráví o jejích vzestupech a pádech, 
láskách i zklamáních, a snad i o hluboké samotě ve víru světa. 
Výstava potrvá až do 25. října a je otevřena od 9 do 20 hod. 
Více na www.13komnatprvnirepubliky.com. Autor: Ivana Čapková

Nábytek Emmy Destinnové v pražském Tančícím domě

Ing. Jozef Belko, CSc. (druhý sprava) pri kladení základného 
kameňa Drevokombinátu Polomka. Foto: archív autora

Pracovní stůl a pružicí židle od Jindřicha Halabaly dnes v na-
bídce firmy Modernista se staly podobně jako další jím navr-
žené předměty uživatelsky příjemnými ikonickými artefakty 
s dokonalými funkčními parametry. Foto: Galerie Tančící dům
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Maturanti SOŠ drevárskej vo Zvolene 
vystavili svoje maturitné práce na 
19. ročníku výstavy Premeny dreva 
v Lesníckom a drevárskom múzeu 
Zvolen. Na obdiv boli od 3. mája do 
9. júna 2017. Plných 40 dní vystavo-
vali svoje dizajnérske riešenia formou 
modelu, funkčného prototypu, makety 
interiéru so zakomponovaným navrho-
vaného prvku nábytku, či spracovaným 
posterom.
Pozoruhodné bolo zrenovované hoj-
dacie kreslo „Rocking Chair“ vyrobe-
né vo firme Thonet. Na renováciu sa 
odhodlal Michal Očenáš. Konštrukciu 
hojdacieho kresla obohatil o nové 
operadlo obohatené pyrografiou. Na 
prednej strane operadla sú zobrazené 
všetky najvýznamnejšie modely seda-
cieho nábytku firmy. Na zadnej strane 
je portrét samotného zakladateľa firmy 
TON spolu so svojimi synmi. Na spod-
nej časti sedadla je redizajnované logo 
firmy v podaní autora maturitnej práce.
Návštevníkov výstavy upútali aj kon-
ferenčný stolík „Groot“ autora Júliusa 
Čillaga a kresielka zhotovené z vane jej 

recykláciou – návrh a realizácia Dávid 
Slivka. Recykláciou vyrobili ďalšie 
exponáty Diana Bevelaquová, Lucia 
Odalošová, Anička Ľuptáková, Miroslav 
Chromek.
Študentov odboru Tvorba nábytku a in-
teriéru viedli pedagógovia Ing. Ivana 

Chovancová a Mgr. Jiří Dvořáček, po 
konštrukčnej stránke Ing. Jozef Vaník 
a pri výrobe asistovali majstri odborné-
ho výcviku Mgr. Milan Hucovci a Mgr. 
Štefan Šupauer.

Autor: Dr. Anton Mrník

Dolaďovanie posledných detailov pred vernisážou organizujú riaditeľ SOŠ dre-
várskej Zvolen Ing. Pavel Laššák (vľavo) a riaditeľka Lesníckeho a drevárskeho 
múzea Zvolen Mgr. Ľubica Miľanová. Foto: archív SOŠ drevárskej Zvolen

Na výstave maturitných prác Premeny dreva prevládali funkčné prototypy

>  Cena přístroje: 4 295 Kč 
Spotřební materiál v ceně  
920 Kč zdarma: 
Spona C/25 NK – 1 balení  
Spona C/41 NK HZ – 1 balení  
MINI SK 1,2/30 NK – 1 balení 
MINI SK 1,2/50 NK – 1 balení

>  Akční cena 4 295 Kč platí v ČR, 
do 30. 6. 2017 nebo  
do vyprodání zásob

> Ceny jsou uvedeny bez DPH

Kombinovaný přístroj  
KMR 3489

+ 4 balení spojovacího materiálu

hřebíky a spony v ceně  

920 Kč zdarma

www.kmr-cs.cz
>  Více informací:

prodlouženo

    do konce června!

http://www.kmr-cs.cz
http://www.okentes.cz
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Zväz spracovateľov dreva SR 
– 20 rokov pre drevo

Pamätným dňom Zväzu spraco-
vateľov dreva SR (ZSD SR) je 
15. apríl 1997, keď sa vo Zvolene 
uskutočnilo ustanovujúce valné 
zhromaždenie. Odvtedy uplynulo 
20 rokov a zväz je dôležitým 
stabilizátorom systematického 
pôsobenia v prospech členských 
spoločností.

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Generálny sekretár ZSD SR

Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk

Dvadsať letokruhov zdobí nielen stabilný 
a silnejúci kmeň ZSD SR, ale je odrazom 
neúnavnej a systematickej práce pre 
zlepšovanie podnikateľského prostre-
dia v celom odvetví drevospracujúceho 
a nábytkárskeho priemyslu. Na začiatku 
spájala 16 firiem z odvetvia spracovania 
dreva, ktoré sa v roku 1997 rozhodli za-
členiť do Zväzu spracovateľov dreva SR, 
snaha po vytvorení jedného partnera pre 
LESY SR, š.p., ktorý by výhodne naku-
poval spoločný objem drevnej suroviny 
pre fungovanie stredných piliarskych ka-
pacít. Postupne sa k tomuto základnému 
motívu pridávali ďalšie a ďalšie piliarske 
spoločnosti a až neskôr sa záujem 
o združovanie sa v reprezentatívnom zvä-
ze rozšíril aj na podnikateľské subjekty 
v nábytkárskom odvetví. Ich prvoradým 
motívom bola snaha o odvrátenie hro-
ziacej plošnej a zbytočnej certifikácie 
nábytkárov na Slovensku. Spoločné 
ciele a vzájomná podpora, ktorú si ako 
základný cieľ fungovania zväzu zakotvili 
členské spoločnosti aj do stanov, tvorí aj 
dnes hlavnú kostru ZSD SR, ktorý za 20 
rokov svojho – nezriedka turbulentného 
– fungovania prešiel nemalými zmenami 
vo svojej štruktúre. Dnes tvorí ZSD SR 
päť autonómnych sekcií, ktoré pracujú 
v prospech príslušného odvetia.

Drevárska sekcia

Predseda Ing. Milan Benco
Členovia Drevárskej sekcie ZSD SR (DS 
ZSD SR) sú predovšetkým spracovate-

lia ihličnatej piliarskej guľatiny. Ich stra-
tegickým partnerom sú LESY SR, š.p., 
s ktorým sa snažia vytvoriť transparent-
né a spravodlivé podmienky v obchode 
s drevnou hmotou pre všetky spraco-
vateľské subjekty na Slovensku. DS 
ZSD SR sa snaží o zviditeľnenie problé-
mov v drevospracujúcom priemysle napr. 
aj prostredníctvom intenzívnej medializá-
cie a obnovením komunikácie s relevant-
nými subjektmi. DS ZSD SR sa veľmi ak-
tívne podieľa na práci Rady ministra pre 
lesníctvo a drevospracujúci priemysel, 
ako aj Koordinačnej rady Akčného plá-
nu Národného programu využitia dreva 
Slovenskej republiky. Členské spoloč-
nosti DS ZSD SR sa riadia „Etickým kó-
dexom člena DS ZSD SR“.

Nábytkárska sekcia

Predseda Ing. Gustáv Krchňavý
Členovia Nábytkárskej sekcie ZSD SR 
(NS ZSD SR) sú slovenskí výrobcovia 
čalúneného i skriňového nábytku z ma-
sívneho dreva alebo veľkoplošných 
materiálov. Sú to veľkí i malí výrobcovia 
nábytku, ktoré dbajú predovšetkým na 
kvalitu svojich výrobkov a ich prezentáciu 
zákazníkovi. Svoju produkciu umiestňu-
jú nielen doma ale aj v zahraničí. Vďaka 
aktivite NS ZSD SR sa podarilo dospieť 
k projektu efektívnejšej spoločnej pre-
zentácii slovenských nábytkárov na vý-
stave Nábytok a bývanie v Nitre. Vznikol 
projekt spoločného „Pavilónu sloven-
ských výrobcov nábytku a moderných 

drevodomov“, ktorého popularita svedčí 
o záujme spotrebiteľskej verejnosti o do-
mácu produkciu. NS ZSD SR je garan-
tom odborného programu na výstave 
Nábytok a Bývanie v Nitre, ktorú tradič-
ne navštevujú desiatky tisíc záujemcov, 
návštevníkov, odborníkov, zákazníkov od 
nás i zo zahraničia. 

Sekcia dodávateľov 
technológií a materiálov

Predseda Ing. Roman Chovanec
Členovia Sekcie dodávateľov technoló-
gií a materiálov ZSD SR (SDTM ZSD SR) 
sú podnikatelia, ktorí buď vyrábajú tech-
nologické celky pre spracovanie dreva, 
alebo zastupujú a distribuujú svetové 
značky výrobcov strojov a technologic-
kých zariadení pre drevospracujúce pre-
vádzky. Dnešná dostupnosť technológií, 
sprostredkovanie informácií i pokrok vo 
vývoji si vyžaduje odbornú kvalifikáciu pri 
komunikácii so zákazníkom, ako aj pri 
dolaďovaní zariadenia, ktoré má slúžiť 
efektívne a spoľahlivo. Technológie sú 
dlhodobá investícia s čo možno optimál-
nou návratnosťou. Dynamický vývoj nie-
len doma, ale predovšetkým vo svete, 
najlepšie odzrkadľuje odborná výstava 
a prezentácia. Preto sa SDTM ZSD SR 
sústreďuje na organizovanie prestížnej 
medzinárodnej výstavy LIGNUMEXPO, 
ktorá sa každé dva roky uskutočňuje 
pod záštitou EUMABOIS (Európsky 
zväz výrobcov technológií a zariadení 
pre drevospracujúci priemysel) v Nitre.

http://www.zsdsr.sk
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Sekcia obchodníkov 
so slovenským nábytkom

Predsedníčka Ing. Kvetoslava Dedin-
ská – 1. viceprezidentka ZSD SR
Členovia Sekcie obchodníkov so slo-
venským nábytkom ZSD SR (SOSN 
ZSD SR) sú podnikatelia, majitelia ob-
chodných prevádzok, ktorí vo svojich 
obchodoch ponúkajú predovšetkým vý-
robky slovenských výrobcov nábytku. Ich 
ambíciou a zámerom je ponúkať okrem 
kvalitných produktov aj služby vyššieho 
štandardu pre zákazníkov, ktorým sú 
k dispozícii dobrou radou i kvalitným 
servisom. Členské spoločnosti SOSN 
ZSD SR sa prezentujú aj na výstave 
Nábytok a bývanie v Nitre. V spoluprá-
ci so slovenskými výrobcami nábytku 
pripravujú aj atraktívny tlačený i elektro-
nický leták s akciovými ponukami pre 
končených odberateľov. Je v záujme 
členských spoločností SOSN ZSD SR, 
aby podporovali tzv. kamenné predajne 
nábytku, ktoré sú pre zákazníka adresné, 
spoľahlivé a kvalifikované miesta, kde sa 
o zariadení svojich príbytkov dozvedia 
najviac a bez sprostredkovateľa.

Sekcia drevostavieb

Predseda Ing. Ján Sitek
Členovia Sekcie drevostavieb (SD ZSD 
SR) sú podnikateľské subjekty, ktorým 
najviac záleží na dobrom mene drevodo-
mov na Slovensku. Dynamický a kontinu-
álny rozvoj výstavby rodinných domov na 
báze konštrukcií z dreva dáva jedinečnú 
príležitosť spojiť sily a využiť synergický 
efekt spolupráce Nábytkárskej sekcie 
a Sekcie drevostavieb Zväzu spracova-
teľov dreva SR (ZSD SR), ktorá sa preja-
vila v spoločnom „Pavilóne slovenských 
výrobcov nábytku  a moderných drevo-
domov“ na výstave Nábytok a bývanie 
v Nitre. Organizovanie spoločných pod-
porných marketingových aktivít presa-
dzujú kvalitu a zodpovednosť na jednej 
strane a informovanosť zákazníkov na 
strane druhej. „Značka kvality ZSD SR 
je zárukou pre výrobcu a v spolupráci 
s bankou aj pre spotrebiteľa, že produkt, 
ktorý realizuje vyhovuje náročným kritéri-
ám a normám EÚ. Súťaže o „Drevostavbu 
roka“ i prezentačné podujatia „Dni dre-
vostavieb“ organizujú členské spoloč-
nosti na propagáciu vlastnej produkcie 
a pre zvyšovanie pozitívneho povedomia 
v spotrebiteľskej verejnosti. Ich záujem 
o kvalitu a aplikovanie pozitívnych a mo-
derných technologických skúseností sa 
prejavuje i v snahe o presadenie európ-

skych noriem pri posudzovaní požiarnej 
odolnosti drevostavieb. SD ZSD SR je 
členom Európskej federácie výrobcov 
drevodomov (EFV) a spolupracuje so 
špičkovými odborníkmi doma i v zahraničí.

Zväz spracovateľov dreva SR je súčasťou 
Republikovej únie zamestnávateľov 
a aj túto platformu veľmi intenzívne vyu-
žíva na ovplyvňovanie legislatívneho pro-
cesu v prospech celej branže. Intenzívne 
zapojenie ZSD SR do prípravy nového zá-
kona o odbornom vzdelávaní, alebo pre-
sadenie projektu duálneho vzdelávania je 
len malou ukážkou toho, ako sa ZSD SR 
snaží ovplyvniť úroveň i počet odborne 
vzdelanej pracovnej sily na Slovensku. 
ZSD SR počas 20 rokov práce pre drevo 
organizoval niekoľko reklamných a mar-
ketingových kampaní, ktorými sa snaží 
ovplyvniť myslenie slovenského zákaz-
níka v prospech domácich producentov 
a spracovateľov dreva. „Kvalitné produkty 
zo slovenského dreva“, „Univerzita spot-
rebiteľa“, „Viac dreva do života“, „20 ro-
kov pre drevo“ – to je len niekoľko tém, 
ktoré rezonujú predovšetkým na výsta-
vách a medzi spotrebiteľmi.
Nad tým všetkým sa rozvíja konanie 
a podnikanie v záujme členských spo-
ločností, ktoré na svojom valnom zhro-
maždení (ktoré sa uskutočňuje každý 
rok) prijali aj Etický kódex člena ZSD SR.

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej 
republiky 1997 – 2017
20 rokov pre drevo

 Dobrovoľné združenie podnikateľských 
subjektov, ktorých hlavnou činnosťou je 
spracovanie dreva, výroba produktov 
na báze dreva, dodávky technológií 
a materiálov pre spracovanie dreva 
a predaj výrobkov na báze dreva

 Podporuje skvalitňovanie podnikateľ-
ského prostredia drevárskych a nábyt-
kárskych podnikateľských subjektov

 Organizuje odborné konferencie, se-
mináre, účasť na renomovaných veľtr-
hoch a výstavách

 Podporuje čo najvyššiu finalizáciu dre-
va na Slovensku

 Podieľa sa na príprave a realizácii kon-
cepcií a vízií pre využitie potenciálu 
dreva v domácich podmienkach

 Prispieva ku skvalitneniu stredného 
odborného vzdelania i vysokoškol-
ského štúdia v drevárskych a nábyt-
kárskych odboroch

 Zastrešuje celé spektrum drevárskych a 
nábytkárskych podnikateľských činností

 Reprezentuje slovenské podnikateľ-
ské subjekty v zahraničí

 Organizuje a podporuje mediálne 
kampane na prospech dobrého mena 
DREVA

Etický kódex člena ZSD SR

 Každý z členov dodržuje Stanovy 
ZSD SR a plní povinnosti člena voči 
ZSD SR

 Každý z členov ctí etické princípy čest-
ného podnikania a zásadovosť v ich 
dodržiavaní

 Každý z členov ctí pravidlo priamosti, 
otvorenosti riadi sa vzájomnou dôve-
rou a úctou ku kolegom zo ZSD SR

 Každý z členov zachováva dôvernosť 
informácií

 Každý z členov dbá o dobré meno 
ZSD SR a ochraňuje ho

 Každý z členov dodržiava Etický kó-
dex, ktorý je záväzný a je podmienkou 
pre prijatie za člena ZSD SR. Jeho 
porušenie je dôvodom na skončenie 
členstva v ZSD SR

Prezidentom ZSD SR je Ing. Igor 
Patráš (od roku 2005), generálnym 
sekretárom PhDr. Peter Zemaník (od 
roku 2006), vo funkcii viceprezidentov 
pôsobia predsedovia sekcií.

http://www.zsdsr.sk
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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

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

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

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

predaj drevoobrábacích 
strojov a potrieb pre stolárov

EPIMEX Žilina spol. s r.o.
Košická 59

010 01 Žilina
tel.: 041 / 565 1194

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

www.epimex.sk
drevoobrábacie 
stroje, nástroje 

a lepidlá, príslušenstvo 
k drevoobrábacím strojom

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

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

predaj priemyselného tovaru

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

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

www.adler.sk

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

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

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

predaj veľkoplošných 
materiálov, nábytkového 

kovania a pílenie na mieru

Mobart s. r. o.
Vajnorská 89

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

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

predaj polotovarov pre 
nábytkársky priemysel

Démos trade, a.s.
Ostrava–Kunčičky

Škrobálkova 630/13
(+420) 596 223 400

dispecink.ostrava@demos-trade.com

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

dispecink.praha@demos-trade.com

Sokolnice, Kobylnická 698
(+420) 545 426 800

dispecink.brno@demos-trade.com

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

dispecink.hb@demos-trade.com

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

dispecink.hk@demos-trade.com

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

dispecink.liberec@demos-trade.com

Litoměrice, Michalovická 20
(+420) 416 532 053

dispecink.litomerice@demos-trade.com

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

dispecink.olomouc@demos-trade.com

České Budějovice, Okružní (Areál fy MANE)
(+420) 381 287 371

dispecink.cb@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, Hraničná 2
(+421) 0552 850 150

dispecing.kosice@demos-trade.com

Nitra, Novozámocká 252
(+421) 0362 850 010

dispecing.nitra@demos-trade.com

Michalovce, S.H. Vajanského 3833/71
(+421) 0562 850 120

dispecing.michalovce@demos-trade.com

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

dispecing.bratislava@demos-trade.com

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

dispecing.trencin@demos-trade.com

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

dispecing.trnava@demos-trade.com

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

dispecing.zvolen@demos-trade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
Kamenná 9

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

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

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
predajný sklad

Dopravná 5 (areál Rempo)
955 01 Topoľčany

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

dovoz a distribúcia materiálov pre výrobu nábytku a interiérov

KRÁL, spol. s r. o.
Predmestská 83

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

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

predaj drevoobrábacích 
strojov a zariadení, nástrojov

HRANIPEX, a. s.
Hlavná 1958

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

www.hranipex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán, 
lepidiel a čističov

IW TREND, s. r. o.
Rybničná 38

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

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

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

ul. k cintorínu 51
010 04 Žilina – Bánová

tel.: 041/7234 799

Lieskovská 20
960 01 Zvolen

tel.: 045/5325 278

predaj drevných materiálov a výroba zosadeniek

RK-LINE spol. s r.o.
Kamenná 3607/5

010 01 Žilina
tel./fax: 041/500 6324

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

predaj produktov značky 
Remmers

Remmers Logo – positiv

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

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



DM 6/2017

SEZAM, s. r. o.
Kvačalova 1, Žilina

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

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

776 7615

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

677 0104

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

Račianska 182, 
Bratislava - Krasňany

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

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

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

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

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

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

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

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

predaj drevárskych výrobkov

Zväz spracovateľov
dreva SR

T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

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

www.zsdsr.sk

zamestnávateľský zväz
z odvetvia spracovania dreva 

a výroby nábytku

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

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

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

výroba certifikovaných
eurohranolov, tatranského

profilu, palubovky

VAREX SLOVAKIA, s. r. o.
Partizánska 1580

971 01 Bánovce nad 
Bebravou

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

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

výroba a predaj 
nábytkových hrán
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adresár predajných miest 

Schachermayer – Slovensko
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

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

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

najširší sortiment stavebného 
a nábytkového kovania, náradia 

Cech čalouníků
a dekoratérů

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

www.volny.cz/cech_cal

výrobci a prodejci čalounění 
a dekorací, dodavatelé, 

prodejci, AO, odborné školy

INTEA SERVICE s.r.o.
Samostatnost 1348

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

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

prodej materiálů, kování 
a elektrospotřebičů 
pro výrobce nábytku

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

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

SATOS Prostějov a.s.
Vrahovická 41

796 02 Prostějov
tel.: 582 305 810

satos@satos.cz
www.satos.cz

zámky a kování pro stavební 
a nábytkářský průmysl, 

poštovní schránky, 
zahradní nářadí

PILART s.r.o.
Ericha Roučky 2499/11

678 01 Blansko
tel.: 516 410 514

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

prodej a servis dřevo-
obráběcích strojů a nástrojů

Výhradní zástupce HOLZ-HER pro ČR
KOOPLAST, s.r.o.

Chrudichromská 22
680 01 Boskovice
tel.: 515 550 540

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

dodavatel nábytkových rolet, 
soklů, okopových plechů 

a dalších profilů pro výrobce 
nábytku

QUATRO LM, s.r.o.
Kláštorná 829/25

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

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

www.quatrolm.sk

spojovacie a nábytkové 
kovanie, veľkoplošné materiály, 

časti a súčasti k nábytku

Kili s.r.o.
Centrála Šlapanice 

Hybešova 1647
664 51 Šlapanice

dispečink: 544 228 155
prodejna: 721 387 680
e-mail: obchod@kili.cz

www.kili.cz

Průmyslová 660
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

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

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

mobil: 605 228 027
e-mail: humpolec@kili.cz

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
mobil: 602 153 954

e-mail: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
mobil: 724 020 883

e-mail: jhradec@kili.cz

Kpt. Nálepky 2, 796 01 Prostějov
tel.: 582 366 651

mobil: 602 591 465
e-mail: prostejov@kili.cz

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

mobil: 724 771 603
e-mail: tabor@kili.cz

Prostějov-dřevocentrum
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov

tel.: 582 334 058 
mobil: 731 134 690 

Písecká 284
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159

mobil: 723 067 076
e-mail: strakonice@kili.cz

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

mobil: 724 932 748
e-mail: trebic@kili.cz

Cecilka 228, 760 01 Zlín-Příluky
tel.: 577 901 086

mobil: 602 506 299
e-mail: zlin@kili.cz

Brněnská 30
591 01 Ždár nad Sázavou

tel.: 566 501 975
mobil: 602 433 117
e-mail: zdarns@kili.cz

prodej materiálů pro výrobu 
nábytku, vybavování interiérů 

a realizaci staveb

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738

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

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

kompletní sortiment 
pro truhláře

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



DM 6/2017

Foto: Dr. Anton Mrník
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příště, redakční servis

Před deseti lety se Martin Prašnický 
vydal na samostatnou cestu podnikání 
s výrobou nábytku. Začínal s vlastní-
mi staršími základními stroji ve více 
pronajatých prostorách. Když získal 
potřebný kapitál a širší klientelu poten-
ciálních odběratelů, rozhodl se zbu-
dovat vlastní výrobní areál v Lietavské 
Lúčke u Žiliny. Jak se mu to podařilo, se 
dozvíte v příštím vydání Dřevařského 
magazínu.

DŘEVODÍLO Rousínov, výrobní druž-
stvo bylo založeno v roce 1945 jako ná-
kupní a prodejní družstvo rousínovských 
stolařů a postupně se stalo jedním z nej-
významnějších výrobců nábytku v teh-
dejším Československu. Pozvolna však 
upadalo v zapomnění, až málem skon-
čilo v insolvenci. Jaká opatření muselo 
přijmout nové vedení, které nastoupilo 
v roce 2014, aby zachránilo krachují-
cí podnik, si přečtete v letním dvojčíslí 
Dřevařského magazínu.Foto: Radomír Čapka

Bezplatnou řádkovou inzerci (nekomerčního charakteru) v rubrice 

BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Zvýhodněné předplatné časopisu Dřevařský magazín si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce Objednávka předplatného

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

Předplatné časopisu Dřevařský magazín 

@
web
fax

Bezplatná řádková inzerce – BURZA DM 

Bezplatné zveřejnění Vašeho požadavku na volná pracovní místa v rub-

rice BURZA DM si můžete objednat:

 cz@drevmag.com   zájemci z České republiky

 sk@drevmag.com   zájemci ze Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekce BURZA DM

 048 414 8217- 9   zájemci ze Slovenska

@
web
fax

Nabídka a poptávka volných pracovních míst – 
BURZA DM
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