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15. mezinárodní veletrh pro dřevozpracující 
a nábytkářský průmysl

Prezentace novinek na českém 

a slovenském trhu: 

•    Stroje pro zpracování dřeva

•    Stroje pro výrobu nábytku, 

     čalounické stroje

•    Materiály, barvy, komponenty 

     pro výrobu nábytku

WOOD-TEC Aréna: 

•    Doprovodný program 

     pro zpracovatele dřeva 

     a výrobce nábytku

•    Nejnovější trendy v oboru 

     a technologie

•    Obchodní mise zahraničních 

     nákupčí a nákupní worskhopy 

     tuzemských firem

Exponátová 

soutěž 
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Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

Veletrhy jsou zrcadlem ekonomiky, platí to i pro WOOD-TEC 2017

Už 15. ročník Mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-
TEC se bude konat na brněnském výstavišti od 31. října do 3. listopadu 2017. Tento 
veletrh je nejdůležitějším setkáním odborníků v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu 
v České republice a na Slovensku. Veletrh probíhá za podpory evropského sdružení vý-
robců dřevozpracujících strojů EUMABOIS a dalších českých profesních asociací z oblasti 
zpracování dřeva a nábytkářského průmyslu. Aktivity zaměřené na zahraniční návštěvníky 
se připravují ve spolupráci se Svazem výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení. Podle 
průzkumů poptávají návštěvníci jak stroje pro zpracování dřeva, tak komponenty pro 
výrobu nábytku.
Ve srovnání s minulými ročníky si WOOD-TEC 2017 vede mimořádně dobře. Před druhou 
uzávěrkou je přihlášena více než stovka vystavovatelů, oba hlavní obory – dřevozpracu-
jící stroje a komponenty pro výrobu nábytku – jsou velmi reprezentativně zastoupeny. 
V současné době jsou již přihlášeny téměř všechny významné firmy působící na českém 
trhu, vystavovatelé potvrzují navýšené výstavní plochy a rozsáhlejší prezentace novinek 
oproti předchozímu ročníku veletrhu. Z přihlášených vystavovatelů lze jmenovat například 
firmy Felder, Houfek, Tekma, Pilart nebo Bras. Aktuálně přihlášení vystavovatelé již obsadí plochu ve dvou výstavních halách. K dobré 
kondici veletrhu přispívá také fungující ekonomika a stoupající spotřeba.
Pro letošní ročník chystají pořadatelé veletrhu WOOD-TEC další inovace a obohacení. Doprovodný program ve WOOD-TEC aréně bude 
rozčleněn do tematických bloků určených pro hlavní skupiny návštěvníků. Klíčové části doprovodného programu jsou plánovány na 
středu a čtvrtek, dny s nejvyšší návštěvností. Některé přednáškové bloky jsou hotové už nyní, například informace o trendech a novin-
kách prezentovaných na zahraničních veletrzích. Připravuje se rozšíření spolupráce s vysokými i středními odbornými školami. Novinky 
z přípravy jsou průběžně publikovány na webových stránkách veletrhu. Během veletrhu WOOD-TEC proběhne také nákupní workshop 
Asociace českých nábytkářů, připravuje se incomingová mise obchodníků z Polska a Maďarska.
Premiéru letos zažije exponátová soutěž WOOD-TEC Award. Uzávěrka pro přihlášení exponátů je stanovena na 18. říjen, soutěžit se 
bude ve dvou kategoriích shodných s hlavními oborovými skupinami veletrhu, tj. dřevozpracujícími stroji a komponenty pro výrobu 
nábytku. V hodnotitelských komisích zasednou zástupci profesních asociací, odborných médií a vysokých škol. Předsedou komise 
pro strojařskou kategorii je Ing. Zdeněk Holouš, předsedkyní pro nábytkářskou kategorii je Ing. Iva Bastlová, DiS. Účast v soutěži je 
v roce 2017 zdarma.

Ing. Miloň Mlčák
ředitel veletrhu WOOD-TEC
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materiály

Akustické obklady 
jako funkční i dekorační prvky

Vzhled a funkce jsou dvě vlastnosti, které v některých případech 
není jednoduché vzájemně sladit do ideálního stavu. Příkladem 
může být např. požadavek architekta či investora na provedení 
interiéru v moderním pohledovém betonu při současném zajištění 
vysoké akustické pohody. Tedy dva na první pohled těžko slučitel-
né požadavky. Řešení nabízí např. akustické panely s povrchovou 
imitací betonu. Akustické panely mohou sloužit také jako univerzální 
dekorační prvky.

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

Foto: autor

Akustický beton

Umělý beton neboli tzv. imi-beton je na-
šim výrobcům nábytku a zakázkových 
interiérů velmi dobře znám. Jde o stan-
dardní plošný materiál (MDF, HDF apod.) 
se speciální povrchovou úpravou: Na po-
vrch desek se natahuje v tenké vrstvě 
(≥1 mm) speciální flexibilní minerální tmel 
na bázi PUR s příměsí mramorového 
prachu nebo cementu. Po vytvrdnutí má 
vzhled betonu, avšak je lehký a opraco-

vatelný běžnými dřevoobráběcími nástro-
ji. Po natažení na materiál lze po určitou 
dobu tmel tvarovat. Je možné do hmoty 
např. otisknout povrch nehoblovaných 
šalovacích desek.
Tato povrchová úprava je provedena také 
na akustických panelech, které se pou-
žijí jako obkladové prvky stěn v interié-
ru, v němž chceme zajistit požadované 
akustické vlastnosti. Akustické vlastnosti 
panelů jsou založeny na jejich schopnosti 
pohlcovat zvuk, což zajišťují drobné otvo-

ry vyvrtané v hustém rastru v povrchové 
vrstvě a dutá struktura jádra panelu. Jako 
jádro se proto často používají voštinové 
desky (honeycomb). V případě požadav-
ků na vyšší tuhost panelu lze jako jádro 
použít např. standardní MDF, jejíž plo-
chu provrtáme hustým rastrem větších 
otvorů a přelepíme tenčími MDF deskami 
s otvory menšího průměru. Konstrukčně 
jednodušší variantou jsou MDF nebo 
HDF desky oboustranně provrtané na 
sebe navazujícími otvory, přičemž otvory 

Povrchové otvory na „akustické“ polovině panelu jsou patrné až při detailnějším 
pohledu

Panel s povrchovou úpravou imitace be-
tonu. Levá polovina je provedena jako 
akustický panel
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na lícové straně mají menší průměr než 
otvory na straně rubové.
Aby u betonových či jiných dekoračních 
akustických panelů (k dalším moderním 
materiálům patří např. imitace oceli, reza-
vého plechu aj.) nebyl vyvrtanými otvory 
narušen jejich povrchový vzhled, zhoto-
vují se otvory o velmi malém průměru 
(cca 1 mm). Menší otvory ale snižují prů-
tok vzduchu, tedy zvukovou pohltivost. 
Tento parametr lze zvýšit větší hustotou 
rastru, což má na pohledovou změnu 
panelu menší vliv než otvory většího prů-
měru. Konkrétních zvukově izolačních 
parametrů se dociluje kombinací všech 
faktorů (průměr otvorů, velikost rastru) 
s ohledem na požadavky vzhledové.

Otvory jako dekorační prvek

Různé průměry otvorů a různou hustotu 
rastru můžeme u akustických panelů 
využít ještě jiným způsobem, a sice jako 

dekorační prvek. Na jednobarevné nej-
lépe světlé ploše funguje tmavý otvor 
podobně jako pixel na displeji počítače. 
Větší otvory a hustší rastry vytvářejí op-
ticky tmavší plochu, menší otvory a řidší 

rastry naopak světlejší plochu. Vhodnou 
kombinací těchto faktorů můžeme na 
ploše akustického panelu vytvářet různé 
„černo-bílé“ obrazové motivy, dekory 
apod.

Několik příkladů obrazových motivů na akustických panelech

Kombinací otvorů různých průměrů můžeme v ploše vytvářet 
obrazové motivy

Konstrukce akustického panelu s jádrem z MDF a nalepenými 
povrchovými vrstvami

Konstrukční provedení akustického panelu z jedné MDF tl. 19 mm + 1,5 mm imi-beton
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materiály – inzerce

Kolekce Interior 2017 od firmy FunderMax 
– Ostermann má hrany, které ladí

Po kolekcích k dekorům Pfleiderer a Egger má nyní Ostermann 
také hrany vhodné pro novou kolekci Interior od firmy FunderMax. 
Trendové doplňky v sortimentu najdou zákazníci společnosti 
Ostermann v e-shopu www.ostermann.eu.

n a  v š e c h n y  h r a n y

Nová kolekce Interior od firmy FunderMax 
sestává z celkem 150 dekorů. Více než 
dvě třetiny z toho jsou nové. Ostermann 
má odteď k této nové kolekci také přiřa-
zené hrany. 

Hrany ve všech šířkách – 
až do 100 mm

Vhodné hrany k nové kolekci Interior má 
Ostermann skladem v obvyklých stan-

dardních rozměrech (23, 33, 43 a 100 
mm). Na přání dodáme hrany v jakékoliv 
požadované šířce. V případě potřeby 
doručíme k nové kolekci také vzorky. 
Zažádat si o ně můžete telefonicky, fa-
xem nebo prostřednictvím e-mailu. 

Objednat – zabalit – odeslat

A jak už je zavedeným zvykem, hrany 
k nové kolekci od firmy FunderMax do-
dává Ostermann již od délky 1 metru. 
Zboží skladem odesíláme v den objed-
nání.

Ostermann 

Rudolf Ostermann GmbH je expandující 
velkoobchod s dlouholetými zkušenost-
mi a individuálním přístupem k zákaz-
níkovi, nabízející sortiment zboží pro 
truhláře. Ostermann, který má více než 
400 zaměstnanců a každý den vyřizuje 
bezmála 3 000 objednávek, je předním 
evropským zásilkovým obchodem s na-
bídkou kování a hran. 

Od teď má specialista na hrany Ostermann v nabídce vhodné hrany k nové kolekci 
Interior od firmy FunderMax

Kontakt:

Ostermann Česko spol. s r. o.
Perucká 7
120 00 Praha 2 - Vinohrady
VOLEJTE ZDARMA: 800 143 142
fax: +420 255 717 373
e-mail: sales.cz@ostermann.eu

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

n a  v š e c h n y  h r a n y

http://www.ostermann.eu
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PerfectSense je prémiová kategorie lakovaných MDF desek s vysoce lesklým a matným povrchem. 
Vytváří nádech exkluzivity a luxusu v obytných a komerčních prostorách. PerfectSense Matt se 
vyznačuje mimořádně matným povrchem, v úpravě „nezanechávající otisky prstů“. PerfectSense 
Gloss vyniká zrcadlovým leskem a dokonale hladkým povrchem.

» Více www.egger.com/perfectsense

PerfectSense.
První volba pro prémiový vzhled.
Egger kolekce dekorativních materiálů 2017 – 2019

U999 PM

http://www.egger.com/perfectsense


Bez otisku prstů

Praktická ochrana proti otiskům prstů PerfectSense Matt se uplatní v kuchyni v Linci,  
Rakousko. Zabraňuje vzniku skvrn a šmouh i na zvlášť namáhaných plochách, např.  
na dvířkách bez úchytů, a umožní vytvořit elegantní vzhled s hladkými liniemi.

Jemné doladění

Otevřené prostory tohoto domu v Is-

maningu v Německu jsou ve většině 

místnostech doslova ponořeny do 

velkého množství přirozeného světla 

díky sklu od podlahy až ke stropu. 

Střídmým využitím PerfectSense Matt 

se vytváří elegantní, poklidný a decent-

ní prostor luxusního vzhledu. 

Dokonale sladěné

Sametová struktura desek PerfectSense 

Matt na čelní straně nábytku, použitá zde v 

kombinaci s hluboce kartáčovanou struktu-

rou dřevodekoru, vytváří vizuálně lehčí, více 

individuální vzhled a vnáší do koupelny ná-

dech elegance. Sladěné hrany zajistí 

dokonalý celistvý vzhled.

Protiklady se přitahují

Hladká, vysoce lesklá povrchová úprava 

PerfectSense Gloss – použitá na čelní 

straně tohoto příborníku – připomíná 

sklo. Kontrastní struktura PerfectSense 

Matt – uplatněná na ostatních plochách 

– vytváří vysoce sofistikovaný nábytek, 

který jistě upoutá pozornost.

© Haidvogel 

© Etablissements ACI 

© Christian Vorhofer 

© Christian Vorhofer

Nalezněte inspiraci díky nejnovějším  
projektům a příběhům PerfectSense. 

Prémiový vzhled, 
dvojitý efekt

V tomto kadeřnickém salonu ve Vittelu 
ve Francii velmi vhodně využili mimo-
řádnou úroveň odrazu desek 
PerfectSense Gloss, aby docílili výraz-
ného zvětšení vnímaného prostoru v 
relativně malém kadeřnictví. Zákazníci 
tak nyní relaxují v luxusním prostředí.

http://www.egger.com/perfectsense
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technologie

Mobilní systém, který zde dnes předsta-
víme, je použitelný jak pro nová betonová 
schodiště, tak ho lze s výhodou použít 
i při renovaci starých schodišť. Jen pro 
představu o rychlosti práce uvádíme 

konkrétní příklad, kdy jeden pracovník 
za 6 minut kompletně zaměřil zatočené 
180° schodiště se 16 stupni.
Systém, uložený pro snadné přenášení 
v praktickém kufříku, obsahuje:

 měřicí elektronickou jednotku s otoč-
nou základní deskou a výsuvným trnem

 dálkový ovladač
 notebook obsahující jednoduchý gra-
fický software pro editování naměře-
ných dat

 bluetooth USB modul pro bezdrátový 
přenos dat

 síťový adaptér
 nabíječku baterií

Měřicí jednotka komunikuje s notebookem 
bezdrátově prostřednictvím bluetooth při-
pojení. Intuitivní software obsahuje kni-
hovnu různých modelů schodišť. Z ní si 
zvolíme měřenému schodišti nejpodob-
nější model a upravíme si ho podle reality 
(materiál a provedení nášlapů včetně spo-
lečných rozměrů, jako je čelní přesah, 
tloušťka apod.)
Měřicí jednotku umístíme prostřednic-
tvím základní desky na betonový stupeň, 
který se chystáme zaměřit. Základní 
desku („L“ profil) přitom opřeme o čelo 
schodu, čímž jednak získá lepší stabilitu 

Jak potvrzují někteří výrobci dřevěných schodišť, v posledních letech se jim výrazně změnil poměr 
zakázek ve prospěch obkladů betonových schodišť. Ty se oproti celodřevěným schodištím vyznačují 
zejména vyšší časovou náročností při zaměřování, kdy je potřeba přesně zaměřit rozměry a tvar 
každého jednotlivého stupně, a následné přípravě šablon pro ruční výrobu nebo programu pro CNC 
obráběcí centrum. Existují ale zařízení, která umožňují zaměřit schodišťové stupně elektronicky a na 
základě získaných dat vytvořit podklady pro výrobu jednotlivých obkladových prvků, a to za zlomek 
času ve srovnání s konvenčními metodami.

Pro rychlé a přesné zaměření schodišť

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

Stupně jednoduchého geometrického tvaru se zaměřují rychlou bodovou metodou

Základem měřicího systému je měřicí jednotka, dálkový ovladač a notebook se 
speciálním softwarem
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a zároveň tuto polohu automaticky zare-
gistruje jako přední hranu betonového 
schodu. Vlastní zaměření stupně mů-
žeme provést jedním ze dvou způsobů:

 Bodové měření je vhodné zejména 
pro geometricky jednoduché tvary se 
všemi přímými stranami (obdélníko-
vé, lichoběžníkové, různoběžníkové). 
V tomto případě se zaměřují pouze 
hlavní body (rohy a body určující ro-
vinu navazujících stěn), a to tak, že ke 
každému snímanému bodu se přiloží 
výsuvný trn a zmáčknutím příslušného 
tlačítka na dálkovém ovladači se do 
notebooku odešle informace o po-
loze trnu resp. zaměřeného bodu. 
Software všechny zaměřené body au-
tomaticky propojí přímkami, připočítá 
požadovaný čelní přesah a vytvoří tak 
přesný tvar budoucího nášlapu, který 
si uloží.

 Kontinuální měření obrysu je urče-
né zejména pro zaměřování složitěj-
ších úhlových nebo zakřivených tvarů. 
V tomto režimu plynule posouváme 
trn po snímané rovině od jednoho 
bodu k druhému. Software tento po-
hyb průběžně snímá po milimetrových 
krocích a vytváří přesně zaměřenou 

křivku. Po zaměření všech bodů opět 
automaticky vytvoří tvar schodu.

Jedním z uvedených způsobů (anebo 
kombinací obou) provedeme zaměření 
celého schodiště a vytvoříme si tak bě-
hem několika minut podklady pro výro-
bu všech stupňů. Přitom zejména druhá 
z obou metod ve srovnání s konvenční-
mi metodami měření vyžadujícími složité 
zhotovování šablon, u nichž je přesnost 
velmi relativním pojmem, nabízí obzvlášť 
výraznou časovou úsporu.

Naměřené parametry jsou do softwaru 
přenášeny v reálném čase a následně 
zobrazeny na obrazovce počítače, což 
umožňuje okamžitou vizuální kontrolu. 
Získané podklady lze v počítači dodateč-
ně manuálně editovat, tzn. podle potřeby 
upravovat tvar či rozměr přesahu anebo 
celého stupně atd. Jedním kliknutím pak 
vytvoříme výrobní podklady pro výrobu 
nášlapů na CNC obráběcím centru. Díky 
rozhraní DXF mohou být podklady přene-
seny do interního CAD systému.

Software zaměřené body automaticky propojí přímkami a vytvoří tvar nášlapu

Software umožňuje mj. dodatečnou manuální editaci zaměřených stupňů

U složitějších tvarů se používá metoda kontinuálního měření obrysu, kdy je pohyb trnu zaznamenáván průběžně po milimetro-
vých krocích
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Stůl využívá běžnou stolovou konstrukci 
z hliníkových profilů se skládací podnoží 
nebo výškově stavitelnou podnož. Jako 
pracovní deska je použit bukový multi-
plex o rozměrech 120x74 cm. Plocha 
desky je profrézována několika příčný-
mi průchozími drážkami slou žícími pro 
kotvení upínacích excentrů, jimiž se 
k desce upevňují různé funkční prvky. 
Mezi ně patří i podpěrné trámce o délce 
120 cm zhotovené z hliníkových profi-
lů, k nimž jsou přišroubovány výměnné 
multiplexové latě. Na horní ploše latí 

Německý výrobce zařízení pro ruční opracování materiálu představil univerzální vysoce flexibilní 
pracovní stůl pro práci zejména s plošnými materiály od překližek a spárovek přes laminované 
a laminátové desky až po plexisklo apod. Materiál stačí pouze položit a bez jakékoliv další fixace 
opracovávat všemi běžnými způsoby (řezání, frézování, vrtání, šroubování atd.). Stůl je vhodný do 
dílny i na stavbu např. pro kompletaci nábytkových dílců, montáž nábytku, zárubní a dveří, délkovou 
úpravu podlahových dílců či stěnových obkladů aj.

Pro ruční opracování materiálu 
bez nutnosti jeho fixace

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

Přenosný pracovní stůl s podpěrnými trámci

Trámce lze vzájemně spojovat a pracovní plochu tak přizpůsobit velikosti opracovávaného dílce
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jsou nalepeny cca 10 mm silné pásy 
měkké pryžové pěny s vysoce adhe-
zivními vlastnostmi a protismykovým 
účinkem. (Jedná se o podobný mate-
riál, jakým jsou opatřeny protiskluzové 
podložky, prodávané např. v hobby 
marketech či řemeslných prodejnách.) 
Tento protiskluzový efekt je tak silný, 
že položené dílce není nutné při běž-
ném opracovávání dodatečně fixovat. 
Uživatelskou výhodou latí je také jejich 
snadná výměna. Materiál je tedy možné 
přímo na podložkách řezat, přičemž za-
říznutí do podložky nevadí a nesnižuje 
její funkci. Jsou-li časem silně poško-
zené, vymění se za nové.

Samotné trámce jsou velmi univerzál-
ním prvkem. Díky podélným T-drážkám 
se dají spojovat i vzájemně mezi sebou, 
takže jejich různou kombinací lze plo-
chu pracovního stolu různě zvětšovat 
a přizpůsobovat konkrétní práci či opra-
covávanému materiálu.

Hlavním funkčním prvkem systému je výměnná multiplexová lať opatřená na horní 
straně vysoce adhezivní měkkou pryžovou pěnou

Podpěrné trámce lze prostřednictvím speciálního adaptéru připevnit na přepravní box (Systainer, L-Boxx aj.)

Vysoký protismykový účinek podložek byl demonstrován prostřednictvím nábytkového dílce z LTD položeného na šikmé ploše
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Pracoviště z přepravních boxů

Řemeslníci dnes pro převážení a pře-
nášení pracovního nářadí na stavbách 
používají přepravní boxy (Systainery, 
L-Boxxy aj.), které jim umožňují pře-
hledné systémové uspořádání nářadí. 
Tuto skutečnost využil výrobce výše 
zmíněných pracovních stolů. Aby odlo-
žené boxy na stavbě jen tak „nezahále-
ly“, přidělil jim novou funkci – pracovní 
základny.
Boxy jsou systémově uzpůsobeny pro 
ukládání na sebe, a to především kvůli 
lepší skladovatelnosti a snadnější pře-
pravě. Uložené na sobě ale mohou 
sloužit i jako pracovní základny. K hor-

nímu boxu se připevní speciální adap-
tér s multi plexovou deskou s drážkami 
a k ní se podobně jako u předchozích 
stolů připevní podpěrné trámce s proti-
skluznými podložkami.
Kromě rovných trámců nabízí výrobce 
i variantu lomených, což jsou dva kratší 
trámce spojené délkově otočným zá-
věsem. Ten umožňuje jejich „zlomení“ 
a vytvoření tvaru „V“. Ze dvou lomených 
trámců uložených proti sobě tak může-
me vytvořit podpěrný kříž o libovolném 
tvaru podle opracovávaného materiálu.
Při požadavku na větší pracovní plochu 
můžeme z dalších boxů a podpěrných 
systémů vytvořit libovolný počet zákla-
den.

Kontakt na vyžádání

Velikost pracoviště z přepravních boxů lze přizpůsobit prakticky jakýmkoliv požadavkům

Při použití lomených trámců můžeme libovolně měnit tvar pracovní plochy

Z přepravních boxů si tak můžeme na 
stavbě vytvořit systémovou pracovní 
základnu
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Dílcová výroba oken a dveří

Při pohledu na prezentované stroje na 
veletrzích snadno nabydeme dojmu, že 
výroba oken tradičním způsobem není 
již vůbec možná. Nové CNC technolo-
gie nabízejí výraznou flexibilitu, ale aby 
dosahovala potřebné kapacity pro spe-
cializovanou oknařskou firmu, jejich poři-
zovací cena je závratná. Tradiční okenní 
centra tedy mají stále své místo při vý-
robě oken a dveří díky svému poměru 
výkon a cena a rozhodně je na místě, aby 
byly stále předmětem inovací. Propojení 
s okenním software pro zadávání dat je 
standardní záležitostí a stále častěji se 
využívá sběr dat o produkci, stavu tech-
niky i servisních intervalech, tedy to, 
co charakterizuje Průmysl 4.0. V pod-
mínkách Česka, Slovenska, Polska 
i Maďarska se jedná zejména o vysoce 
produktivní stroje pro dílcovou metodu 
řady WIZARD, kdy okenní a dveřní dílce 

jsou plně profilované a připravené pro 
sklížení. Doplňkové operace jako vrtání 
a dlabání se provádí na stroji DRILLEX.
Pro menší firmy je určeno obráběcí cen-
trum CRAFTER. Díky jeho flexibilitě je 
to nejprodávanější stroj vůbec. Do ma-

lého stroje lze totiž postupně naskládat 
několik nástrojových okenních systémů. 
Díky posledním inovacím je možné i zde 
vyrábět dílcovou metodou při opakova-
ném průchodu profilovací částí stroje. 
Jednoznačně je to nejlepší stroj pro výro-
bu špaletových oken. Stroj obrábí tenké 
profily křídel, úzké příčky a samozřejmě 
i špalety. V kombinaci s vrtacím centrem 
VERSA obsáhne všechny operace po-
třebné při jejich výrobě.
Nedávná instalace ve firmě DARE Euro-
okna ukázala, jak je tato dílcová výroba 
na stroji WIZARD efektivní. Firma vyrábí 
okna a dveře v systému IV78-92 včetně 
opláštění hliníkem. Velkou část výroby 
tvoří také výroba polotovarů pro menší 
výrobce, pro které je nákup výhodnější 
než vlastní výroba. Je tedy jasné, že na 
obrábění jsou kladeny vyšší nároky než 
na ostatní pracoviště ve výrobě.

Dílcová výroba oken a dveří na stroji 
WIZARD ve firmě DARE Eurookna v Raj-
hradě u Brna. Foto: archiv SOUKUP

www.soukup.czwww.soukkupp.c.czz

Technologie pro výrobu oken a dveří

http://www.soukup.cz
http://www.soukup.cz
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Zpracování hran 
moderní bezespárovou technologií

Čím dál více zákazníků Ostermann se v současné době rozhoduje 
pro pořízení stroje s bezespárovou technologií. Hlavním důvodem je 
bezesporu vzhled nulové spáry, ale i to, že tyto spáry lépe odolávají tep-
lotám, vlhkosti a nečistotám než spáry, které byly vytvořeny klasickým 
olepováním pomocí EVA-lepidla. S výběrem správné technologie pro 
konkrétní individuální použití rádi poradí odborníci z firmy Ostermann.

„Samozřejmě, že u nás neprodáváme 
stroje,“ říká Philipp Mayrhauser, vedou cí 
prodeje pro Německo a vedoucí odděle-
ní řízení výroby hran. „Ale abychom do-
kázali dokonale přizpůsobit naše tři růz-
né bezespárové hrany příslušné strojní 
technologii, zaobírali jsme se intenzivně 
těmito různými technologiemi. A naše 
poznatky teď rádi předáme dál.“ 

Moderní technologie 
horkého vzduchu

Stroje pro moderní technologii horkého 
vzduchu jsou díky srovnatelně nízkým 
pořizovacím nákladům cenově výhod-
ným vstupem do bezespárové techno-
logie. Stávající olepovačky hran se dají 
často dovybavit teplovzdušným agregá-
tem. Tato technologie je vhodná též pro 
malé, kompaktní stroje, a tím i pro malé 
dílny. U této technologie se toho za po-
slední dva až tři roky hodně změnilo. 
Jmenovat tu musíme především snížení 
spotřeby energie a zkrácení časů za-

hřátí. U moderní technologie horkým 
vzduchem probíhá roztavení funkční 
vrstvy stlačeným vzduchem horkým cca 
300 °C. Rychlosti posuvu jsou mezi 10 
a 20 m/min. V porovnání s laserovou 
technologií a technologií NIR je třeba 
jmenovat (třebaže jen krátkou) dobu 
zahřátí, o něco vyšší spotřebu energie 
a hluk stlačeného vzduchu. 

Laser – 
výroba na průmyslové úrovni

U laserové technologie se plocha urče-
ná k slepení roztaví laserovým paprskem 
(diodový laser) a hned poté se lisuje pří-
mo na obrobek. U klasického dio dového 
laseru se jedná o technologii, která je 
spojena s enormně vysokými investič-
ními náklady. Možné jsou však rychlosti 
posuvu až 60 m/min. To je také důvod, 
proč s touto technologií pracují převážně 
průmyslově vyrábějící podniky. Ima na-
bízí s Imaluxem od roku 2015 laserovou 
technologii za výrazně výhodnější poři-

zovací náklady a umožňuje tak i živnost-
níkům vstup do průmyslových výrobních 
procesů.

Technologie Near Infrared 
Radiation (NIR)

Díky svým LTronic jednotkám nabízí Holz-
Her bezespárovou technologii, která pra-
cuje s modulem Near Infrared Radiation 
(NIR). Díky tomu lze tepelnou energii 
do puntíku přesně přenést na funkční 
vrstvu hrany. Rychlosti posuvu mohou 
být až 25 m/min. Tato technologie na-
víc umožňuje rychlou a jednoduchou 
změnu klasického olepování a beze-
spárového zpracování. Kombinace NIR 
a voděvzdorného PUR lepidla se tak 
jeví jako ideální. V porovnání s moderní 
technologií horkým vzduchem je spotře-
ba energie díky přímé dostupnosti vždy 
nižší. Co se týká pořizovacích nákladů, 
nachází se olepovačky s technologií NIR 
mezi laserovou technologií a technologií 
horkým vzduchem.

Hrany nalepené technologií Airtec Hrany nalepené laserovou technologií Hrany nalepené technologií Infratec

n a  v š e c h n y  h r a n y

http://www.ostermann.eu
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Největší sortiment 
bezespárových hran v Evropě

Všechny bezespárové technologie 
předpokládají použití hran, které mají 
speciální funkční vrstvu pro zpracování. 
S hranou pro olepování laserem, Airtec 
a Infratec technologií má Ostermann 
v nabídce pro každou technologii zpra-
cování vlastní řešení hran. Podniky navíc 
kvůli výrobě, která se neustále individuál-
ně vyhraňuje, potřebují hrany v různých 
barvách a dekorech a s různými reliéfy. 
„Ostermann se v této oblasti považuje za 
specialistu pro dodávky malého množství 
zboží,“ říká Mayrhauser „a specializoval 
se proto na rychlé dodávky bezespáro-
vých hran.“

Alternativa: 
Lepení hran lepidlem PUR

Obzvlášť tenké, ale přitom stále ještě 
voděvzdorné a tepluvzdorné spáry se 
dají vyrobit i s PUR tavnými lepidly, neboť 
PUR lepidlo reaguje se vzdušnou vlhkos-
tí okolí a chemicky vytvrzuje. Výsledkem 
toho je nejvyšší síla ve spoji mezi hranou 
a deskou. Pro kuchyňský, koupelnový 
a laboratorní nábytek a nábytek s velice 
vysokými nároky na kvalitu, lze proto ob-
zvlášť doporučit olepování hran pomocí 
PUR lepidla, a to kvůli optimální odolnosti 
vůči teplotám (do 150 °C), vodě a chemi-
káliím. Při nejlepším možném nastavení 
stroje a vrstvy lepidla lze docílit „optické 
nulové spáry“. Množství naneseného 
lepidla činí cca 150 g/m2, ovšem i tady 
to závisí na materiálu desky. PUR lepidla 
se dají zpravidla zpracovávat na stejných 
zařízeních, na nichž se zpracovávají také 
tavná lepidla EVA. Stroje s bezespárovou 
technologií mívají většinou také klasic-
ký zásobník na tavné lepidlo. Z důvodu 
snaz šího čištění se tu osvědčila vanič-
ka na lepidlo s teflonovou povrchovou 

vrstvou nebo – ještě lépe – vyměnitelná 
miska. Vícenáklady za zpracování PUR 
lepidel jsou minimální. Na co určitě neza-
pomenout: Před vytvrzením PUR lepidla 
se musí vanička na lepidlo a nanášecí 
válec důkladně vyčistit. 
Při nákupu nové olepovačky hran s beze-
spárovou technologií by si měl každý po-
ložit tyto otázky: 

 Kdo je můj zákazník?
 V jakém tržním segmentu se pohybuji? 
(kancelářský nábytek, kuchyně atd.)

 Jaké jsou požadavky mých zákazní-
ků, co se týká vzhledu, odolnosti vůči 
vodě a teplotám?

 Jaké jsou moje vlastní nároky na kva-
litu? 

 Je moje výroba spíš individuální (od 
počtu kusů 1) nebo spíš sériová? 

 Kolik chci utratit? Jak velký je můj roz-
počet? 

Servis Ostermann

 Hrany v libovolné délce od 1 metru
 Hrany v libovolné šířce až do 100 mm
 Hrany v nejrůznějších tloušťkách 
 ABS, melaminové, akrylové, hliníkové 
a dýhové hrany

 Hrany pro Airtec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů 

 Hrany pro laserové olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů

 Hrany pro Infratec olepení odesíláme 
do 4 pracovních dnů 

 Hrany na přání také s vrstvou tavného 
lepidla  

 Největší srovnávací katalog v Evropě 
s více než 120 000 kombinacemi de-
sek a hran 

 Největší sortiment hran v Evropě 
 Objednané zboží odesíláme ještě ten-
týž den

 2% sleva na každou objednávku v e-
-shopu

Další informace najdete na www.oster-
mann.eu.

Kontakt:

Ostermann Česko spol. s r. o.
Perucká 7
120 00 Praha 2 - Vinohrady
VOLEJTE ZDARMA: 800 143 142
fax: +420 255 717 373
e-mail: sales.cz@ostermann.eu

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

n a  v š e c h n y  h r a n y

Hrany nalepené PUR tavným lepidlem

Ostermann nabízí největší sortiment bezespárových hran v Evropě

http://www.ostermann.eu
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Česká firma NEMA, výrobce nízkoenergetických dřevostaveb, krovů a příhradových vazníků, mohla 
instalací konzolového regálového systému od firmy OHRA nejen rychle vybudovat nutně potřebné 
nové skladovací kapacity ve venkovním úseku, nýbrž také udržet investice na nízké úrovni: neboť 
regálové stojany slouží současně jako nosná konstrukce pro střechu. Společnost tak ve srovnání 
s alternativním skladovacím stanem ušetřila 40 % nákladů.

Konzolové regály se střešní konstrukcí

Pro skladování konstrukčních profilů 
z masivního dřeva o délce až 13 metrů 
již nestačila plocha, která byla k dispo-
zici ve stávajících halách. Společnost 

NEMA se tak rozhodla vytvořit nové skla-
dovací kapacity v rozsahu 250 m3. Zde 
by se měly v budoucnu skladovat dře-
věné materiály pro výrobu montovaných 

domů. Zvláštní důraz přitom společnost 
kladla na snadný přístup k materiálům. 
Volba tak padla na konzolové regály spo-
lečnosti OHRA. Všechny nosné prvky 
regálů OHRA jsou vyrobené z plno-
stěnné normované stavební oceli vál-
cované za tepla. Jsou tak možné velké 
skladovací výšky při vysokém nosném 
zatížení. U konzolových regálů jsou navíc 
jednotlivá ramena zavěšená do regálo-
vých stojanů ve 100milimetrovém rastru 
a nejsou sešroubovaná. Mohou se tak 
rychle a bez nářadí přizpůsobit měnícím 
se rozměrům výrobků.
Další výhodou regálového systému je, 
že stabilní regálové stojany mohou sou-
časně sloužit jako nosníky pro střešní 
konstrukci. Tím se společnosti NEMA 
nabízela alternativa ke značně dražší-
mu skladovacímu stanu – regálová hala 
vytvořená s regály OHRA stojí přibližně 
o 40 % méně než odpovídající stanová 
konstrukce.

Pro skladování konstrukčních profilů z masivního dřeva ve společnosti NEMA, spol. 
s r.o. byly použity 5 metrů vysoké konzolové regály se čtyřmi skladovacími úrovněmi 
na celkové délce více než 25 metrů. Obsluha se provádí pomocí vysokozdvižného 
vozíku. Foto: archiv OHRA

http://www.ohra.cz
http://www.ohra.cz
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Cílené dotace pro truhláře, dřevaře, nábytkáře a pilaře

 Příjem žádostí: 15.6.2016 – 31.1.2018
 Dotace: až 85 %
 Poskytovatel: Ministerstvo životního 
prostředí ČR

Podporu lze získat např. na:
 Vzduchotechnika truhlárny, svařovny, 
obrábění kovů, filtrační zařízení 

 Lakovací boxy a linky, odsávání
 Výměny spalovacích zdrojů, moder-
nizace pecí

Podporované aktivity: 
 Omezování prašnosti z plošných zdro-
jů (dle povahy procesu např. vodní clo-
ny, skrápění, odprašovací nebo mlžící 
zařízení)

 Náhrada nebo rekonstrukce spalo-
vacích stacionárních zdrojů znečiš-
ťování za účelem snížení emisí TZL, 
NOX, SO2, NH3 a VOC

 Náhrada nebo rekonstrukce ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování za 
účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, 
NH3 a VOC

 Náhrada nebo rekonstrukce stacio-
nárních zdrojů emitujících těkavé or-
ganické látky za účelem snížení emisí 
TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC

 Pořízení dodatečných technologií 
a změny technologických postupů 
vedoucí ke snížení emisí a úrovně zne-
čištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC 
u spalovacích stacionárních zdrojů

 Pořízení dodatečných technologií 
a změny technologických postupů 
vedoucí ke snížení emisí a úrovně 
znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC 
u ostatních stacionárních zdrojů

 Pořízení dodatečných technologií 
a změny technologických postupů 
vedoucí ke snížení emisí a úrovně zne-
čištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC 
u stacionárních zdrojů emitujících tě-
kavé organické látky

 Pořízení technologií ke snižování emi-
sí NH3 z chovů hospodářských zvířat. 

 Rozšiřování a rekonstrukce soustav 
centralizovaného zásobování tepel-
nou energií

Jsme již 17 let certifikovaným zástup-
cem na trhu CZ a SK firmy MERLIN 
- TECHNOLOGY GmBH zvlhčovací 
a měřící technika. Náš partner je drži-
tel certifikací:

ČECHY, SLOVENSKO
Ing. Vladimír Harazím, CSc.
Pražská 636
378 06 Suchdol nad Lužnicí
mobil: +420 603 520 148
e-mail: info@drekoma.cz

MORAVA
Ing. Miroslav Harazím, Ph.D.
Kociánov 100
788 11 Loučná nad Desnou
tel.: +420 608 580 950
e-mail: miroslav.harazim@drekoma.cz
www.drekoma.cz

 

http://www.drekoma.cz
http://www.drekoma.cz
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Olimpic K 360 HP je novým mo-
delem olepovacího stroje od SCM 
Group. Tento model je předurčen pro 
menší provozy, kde je prioritní kvalita 
olepení a rychlé přesné přenastavení 
pracovních agregátů dle typu požado-
vaného opracování olepovaných ma-
teriálů. Stroj umožňuje olepovat dílce 
v rozmezí tlouštěk 8–60 mm, hranu 
o tloušťce 0,3 až 6 mm při produktiv-
ní rychlosti posuvu dílce 11 m/min. 
Pro dosažení velké flexibility a zvýšení 
komfortu obsluhy je stroj vybaven vel-
kým barevným panelem s dotykovou 
obrazovkou (úhlopříčka 30 cm, české 
uživatelské prostředí, záznam statistiky 
olepování, plánování údržby). Řízení 
stroje je plně elektronické pomocí 
servomotorů. Na frézovací jednotce 
a rádiusových cidlinách jsou použity 
multirádiusové nástroje, které dovolují 
provést opracování tenkých hran do 
1 mm úkosem a hrany tl. 1 a 2 mm 
rádiusem. Nákližky lze ofrézovat do 

max. tloušťky 
6 mm. Pro zakončení rohů 
je určen 1motorový rožkovač Round 
1 MULTIEDGE vybaven rovněž elek-
tronickým řízením pracovní pozice. 
Dalšími pracovními jednotkami jsou: 
předfrézovací agregát s DIA nástro-
ji (průměr 100 mm), přítlačná zóna 
se 3 válečky (na přání elektronicky 
řízené), rychlovýměnná nanášecí 
jednotka s možností nanášení PUR 
lepidel, 2motorové kapování s funkcí 
rádiusového zakončení, plošná cidli-
na a lešticí kartáče. Špičkové kvalitě 

opracování a vzhledu olepené hrany 
napomáhají 3 typy chemických postři-
ků (antiadhesivní, kluzný a čisticí). Díky 
své flexibilitě se Olimpic K 360 HP 
uplatní zejména v menší zakázkové 
výrobě, kde se často mění typ olepo-
vané hrany, aniž by byly sníženy nároky 
na perfektní dokončení.

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

Olepovačka Olimpic K 360 HP

Trendy se mění, často v krátkých ča-
sových intervalech. Požadavek mno-
ha koncových zákazníků na kvalitní 
povrchy nábytku však zůstává. S no-
vou řadou stříkacích automatů řady 
GSF 100 nabízí společnost HOMAG 
vhodné a spolehlivé řešení pro vysoce 
kvalitní povrchy.
Zařízení je prostorově úsporné, neboť 
se jedná o kompaktní stroj, u kterého 
jsou odsávací jednotka i ovládání in-
tegrované v rámu stroje. Stroj je uži-
vatelsky příjemný a snadno přístupný 
s optimálním výhledem do stříkacího 
prostoru díky zasklení ve všech stra-
nách. Na vstupu je umístěná načítací 
lišta, která umožňuje přesné ovládání 
stříkacích pistolí a tím i optimální spo-
třebu nátěrových hmot. Na oscilačním 
rameni jsou umístěné 4 stříkací pisto-
le, které zabezpečují dokonalý nános 
nátěrových hmot na celém povrchu 
i bočních plochách dílce. Transport 
dílců zabezpečuje pásový dopravník 
procházející celým strojem. Tento pás 
je krytý tenkým papírovým návinem, 
na který je zachycována přestříknutá 
nátěrová hmota. Toto řešení umožňuje 
použití tenčího papíru než ostatní a tu-
díž úsporu nákladů. U papírového ná-

vinu je neustále kontro-
lováno napnutí, rovnoběžnost s osou 
posuvu a možné přehnutí papíru, aby 
nedocházelo k jeho poškození. 
Čistý vzduch je nasáván z okolní míst-
nosti přes vrchní filtrační jednotku, ve 
které jsou zachyceny prachové části-
ce. Na přání je možné rozšíření vstup-
ní filtrace o sekci, která rozdělí proud 
vzduchu do samostatně řízených částí 
s dodatečnými filtry vzduchu pro přes-
né řízení toku vzduchu uvnitř stříkacího 
prostoru. Tahový ventilátor je umístěný 
v základním rámu stroje. Po stranách 
dopravního pásu jsou umístěny snad-
no přístupné vyměnitelné velké filtry 

pro zachycování částic laku. Ve stroji 
jsou nainstalovány 2 kompletní lakové 
okruhy. Systém je možné na přání do-
plnit 2kg nádobkou pro stříkání malé-
ho množství laku a ventilem pro čištění 
nepoužívaného lakového okruhu při 
současném chodu stroje.
Stroj ve variantě SH nebo SHD je do-
plněný automatickým vkládacím resp. 
i vykládacím zařízením, které umožňu-
je obsluhu stroje pouze jedním člově-
kem.

Výrobce: HOMAG
Prodejce: EPIMEX spol. s r.o.

Stříkací automaty HOMAG Typ GSF 100

je určen 1motorový rožkovač Round 

Olepovačka Olimpic K 360 HP

max. tloušťky 
6 mm. Pro zakončení rohů 
je určen 1motorový rožkovač Round 

Olepovačka Olimpic K 360 HP

vinu je neustále kontro- pro zachycování částic laku. Ve stroji 

Stříkací automaty HOMAG Typ GSF 100Stříkací automaty HOMAG Typ GSF 100

http://www.panas.cz
http://www.epimex.cz
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Nová produktová řada diamantových 
nástrojů C860 usnadní obrábění vyso-
kotlakého laminátu (HPL) na CNC obrá-
běcích strojích. Firma Aigner připravila 
pro své zákazníky nabídku výhodných 
nástrojů pro precizní obrábění tohoto 
materiálu. Produktová řada nástrojů 
C860 je koncipovaná k obránění HPL 
na CNC obráběcích strojích a řeší je-
jich největší problémy, kterými jsou:

 zalepení a ucpání nástroje odpadními 
třískami

 krátká životnost nástroje
 špatný povrch obrobené hrany

Dříve bylo zapotřebí nákladné řešení 
pro dosažení nejlepších výsledků při 
obrábění vysokotlakého laminátu (HPL). 

Tento problém vzala firma Aigner na vě-
domí a vyvinula produktovou řadu ná-
strojů C860, která obsahuje mimo jiné 
DIA stopkové kulové frézy pro rádiusové 
frézování, DIA stavitelnou stopkovou fré-
zu na profilování hran (nejmenší výškově 
stavitelná fréza na trhu, na obr. vlevo), 
DIA stopkovou hrubovací frézu k rychlé-
mu formátování deskového materiálu 
a DIA stopkovou zarovnávací frézu (na 
obr. uprostřed) k finálnímu obrobení po-
vrchu HPL. Profilování hran je řešeno 
speciálním DIA profilovým nástrojem (na 
obr. vpravo), který je, díky zavrtávacímu 
diamantovému břitu, vhodný pro profilo-
vání otvorů v desce jedním nástrojem. 
Profil nástroje si lze vybrat ze standardní 

nabídky nebo ho firma Aigner vyrobí 
podle přání na zakázku.
Výrobce: Aigner-Werkzeuge G.m.b.H.
Prodejce: Aigner TOOLS s.r.o.

DIA nástroje AIGNER pro snadné obrábění HPL

V rámci prezentace modernizovaného 
výrobního programu pilových kotoučů 
představil koncern LEITZ na výsta-
vě LIGNA 2017 v Hannoveru zcela 
novou konstrukci pilového kotouče 
WhisperCut s diamantovými břity urče-
ného pro univerzální formátování růz-
ných typů materiálů. Výborných kvali-
tativních výsledků řezu je dosahováno 
jak u všech typů laminovaných i dýho-
vaných DTD, tak i u masívu, překližky, 
voštinových desek a desek na bázi ter-
moplastů. Tyto výborné výsledky jsou 
dosaženy díky skupinovému ozubení 

diamantových břitů a novému typu lase-
rových ornamentů, vyplněných tlumicí 
hmotou. Povlakovaný obvodový věnec 
tělesa pilového kotouče pak zabraňuje 
jakémukoliv nežádoucímu nalepování 
třísky na těleso. Vysoká stabilita tělesa 
je zabezpečená poměrem šířky zubu 
k tloušťce tělesa v poměru 3,2 mm/2,4 
mm. Šířka zubu 3,2 mm umožňuje pak 
spolupráci při formátování se všemi 
běžnými předřezovými pilovými kotou-
či. Velmi pevně napájené diamantové 
břity garantují bezkonkurenčně dlou-
hou životnost a nejlepší hospodárnost. 

Samozřejmostí je také data matrix kód 
pro využití kotouče v digitalizované vý-
robě. Pilový kotouč WhisperCut je na-
bízen v průměrech D = 250 mm, D = 
303 mm a D = 350 mm.
Výrobce: LEITZ GmbH
Distribuce v ČR a SR: LEITZ-nástroje s.r.o.

Pilový kotouč WhisperCut s diamantovými břity

Firma IMA-materiál pro nábytkový prů-
mysl s.r.o. je výhradním zástupcem 
švédské firmy MUNKSJO PAPER pro 
Českou a Slovenskou republiku. Firma 
Munksjo Paper patří ke špičce v oboru 
výrobců nábytkářských fólií a stále se 
snaží přicházet na trh s novinkami, kte-
ré splňují zvyšující se nároky zákazníků. 
Jedna z novinek, která byla vyvinuta na 
základě konkrétních požadavků výrob-
ců dveří, je originální švédská protita-
hová KLIMA fólie. Tato unikátní fólie 
se skládá z pěti vrstev – protitahová 
fólie-polyetylen-hliník-polyetylen-proti-
tahová fólie. Největší výhodou této fólie 
je vysoká odolnost proti velkým teplot-
ním rozdílům, zvýšená odolnost proti 
prostupu vody a hlavně cenová dostup-

nost. Ta je dosažena tím, že není třeba 
aplikovat drahé aluminiové pláště, ale 
stačí použít KLIMA folii. Fólie se apli-
kuje nalisováním a to na dveřní pláště, 
desky nebo panely. V prostředí s rozdíl-
nými teplotami nedochází ke kroucení, 
proto je nejvhodnější využití na dveře do 
koupelen, bazénů, saun, na venkovní 
dveře nebo dveře mezi bytem a gará-
ží. Hotové výrobky s touto fólií, ať už 
jsou to dveře nebo panely, mají velmi 
vysokou odolnost při zkouškách v klima 
komoře a dosahuji výborných výsledků 
ve výpočtu součinitele prostupu tepla.
Skladem vedeme KLIMA protitahovou 
fólii v provedení 135 g/m2 v šíři 120 cm. 
Samozřejmostí je, že na tuto fólii mů-
žeme poskytnout certifikace jako FSC 

CONTROLED WOOD, IOS deklarace, 
Test reporty.
Výrobce: MUNKSJO PAPER
Prodejce: 
IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o.

Protitahová folie KLIMA odolná proti teplotním rozdílům a vlhku

http://www.aigner-werkzeuge.at
http://www.leitz.cz
http://www.imaczech.cz
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Nábytkové kování 
Titus+

Zdroj fotografií: Kili

Technický katalog
Online verze katalogu na www.kili.cz. 
Tištěnou verzi si můžete objednat 
na e-mailu obchod@kili.cz.

 � Spojovací kování

 � Závěsy

 � Tlumiče a vyhazovače

 � Zásuvky

Kili, s.r.o. je výhradní distributor 
nábytkového kování Titus 
pro Českou republiku a Slovensko.

http://www.ddl.cz
http://www.kili.cz
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Cyklomost z dreva 
budú môcť využívať aj chodci

Prechod ponad dvojprúdovú cestu okolo areálu výrobcu áut KIA 
v Tepličke nad Váhom sa stane pre peších a cyklistov bezpečnejším 
po ukončení výstavby dreveného cyklomosta s napojením z obce 
na cyklotrasu popri Váhu. Zároveň bude „vizitkou uplatnenia dreva 
v stavebníctve“ pred vstupnou bránou do svojráznej Terchovej 
a prírodnej scenérie Malej Fatry. 

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

Foto: archív autoraObjekt z lepeného dreva projektoval 
A.R.K. ateliér, s.r.o., Žilina. Pôvodne 
mala byť investorom obec Teplička nad 
Váhom. Projekt bol však odložený a po 
rokoch investíciu zverili na realizáciu š.p. 
Vodohospodárska výstavba Bratislava. 
Stavbu realizuje ako generálny dodáva-

teľ stavebná spoločnosť STABIL, a.s., 
Žilina. Na výstavbe sa podieľa viacero 
firiem. Položenie všetkých drevených 
prvkov zabezpečila firma TECHNOMOL 
Build, s.r.o., Ružomberok. Termín do-
končenia stavebných a montážnych 
práce je september 2017. 

Cyklomost vedie ponad cestu 2. trie-
dy, ktorú po dobudovaní 2. etapy pre-
klasifikujú na cestu 1. triedy so štyrmi 
dopravnými pruhmi. Jeho využitie bude 
výlučne pre peších a cyklistov, kto-
rým zabezpečí bezbariérový prechod 
z obce na cyklotrasu a pre peších mož-
nosť dostať sa z obývanej zóny do časti 
obce za cestou, k železnici a terminálu. 
Detaily konštrukcie cyklomosta prezra-
dil stavbyvedúci Ing. Vladimír Štrbánik.

Netradičné riešenie z dreva

Cyklomost je navrhnutý ako oblúkový 
drevený most s rozponom 58 metrov. 
Nosná konštrukcia je vytvorená dvojicou 
lepených drevených nosníkov prierezu 
240/1000 mm s normovým označením 
GL32h. Spojené sú v dĺžkach 12,25 – 
15,30 – 15,30 – 13,75 m. Pomocou 
skrytých pozinkovaných spojovacích 
prvkov sú tieto štyri diely zakotvené na 

Vizuálne spracovanie projektu cyklomosta

Súčasná realita prechodu cyklistov cez frekventovanú cestu zo Žiliny do Terchovej 
nie je bezpečná
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trojicu železobetónových stĺpov. K nim 
sú pripojené drevené nosníky priere-
zu 180/80 mm, podľa normy GL28h 
v rovnakých dĺžkach ako lepené dre-
vené nosníky. Celá dĺžka cyklomosta 
začína v krajných častiach na oporných 
múroch. Šírka cyklomosta je 4,88 m 
a mostovku nesú ďalšie dva drevené 
nosníky prierezu 180/80 mm. Všetky 
štyri nosníky sú navzájom vzdialené od 
seba 1300 mm. Vzájomné prepojenie 
je pomocou profilov 140/280 mm pod-
ľa normy GL32h s dĺžkou 4,10 m, kto-
ré ich spájajú a tvoria jednoliaty základ 
konštrukcie povrchu mostovky.

Ukotvenie konštrukcie 
na betónovom pilieri

Konštrukcia cyklomosta je polože-
ná na umele vytvorenom násype z ul. 
Železničná s prijateľným sklonom stúpa-
nia, aby sa hrana cyklomosta dostala nad 
úroveň cesty 5,73 metra. Stavbári mu-
seli zabezpečiť hydroizoláciou vybudo-
vané betónové piliere z oboch strán, na 
ktorých je položená konštrukcia cyklo-
mosta. Nosné drevené prvky chránia 
hydroizolačnou MPVC fóliou v miestach 
položenia v základoch. 
Zospodu konštrukciu ukončuje dre-
vený hranol prierezu 280/140 mm 
ako základ plného spodného záklopu 
z pohľadových prvkov hrúbky 25 mm. 
Vyrobený je z hobľovaného reziva, po-
spájaného na pero a drážku. Na ňom 
sú spomenuté nosné drevené hranoly 
podlahy prierezu 180/100 mm. Fólia 
prekrýva celú konštrukciu, až pod 
oplechovanie nosných drevených lepe-
ných hranolov. Mostovku tvorí drevená 
podlaha z hranolov prierezu 180/50 
mm povrchovo upravená do exteriéru, 
s doplneným náterom proti posypovým 
soliam. Z vrchnej strany má drážky po 
celej dĺžke.

Bezpečný prechod ponad 
cestu dotvárajú pohľadové 
nosníky 

Cyklomost je ukončený oceľovým zá-
bradlím. Projektant zvýraznil drevenú 
konštrukciu doplnením o pohľadové 
nosníky s výškou 2800 mm a v dĺžke 
lepených drevených nosníkov 15,41 m 
len nad vozovkou. Každý diel je zložený 
z hranolov v tvare „N“ a vytvára ornament 
cyklomosta s tvarovaním typickým pre 
región. Pod konštrukciou sú na troch 
miestach spomenuté oválne oceľové 
stĺpy (na krajoch a v strede budúcej 
4-prúdovej cesty) ako podporné nosiče 
celého cyklomosta. 
Stavbári použili stavebné drevo pevnost-
nej triedy C24, podľa STN EN 14081. 
Nosníky KVH spĺňajú pevnostné vlast-
nosti triedy C24. Lepené lamelové drevo 

má  pevnostnú triedu GL28h a GL32h 
podľa STN EN 14080. Vlhkosť všetkých 
drevených prvkov w = 12+3 %.
Na konštrukciu cyklomosta spotrebo-
vali 40,76 m3 kvalitného ihličnatého 
reziva. Lepené nosníky boli vyrobené 
v Rakúsku, ostatné drevené doplnky 
konštrukcie pohľadových nosníkov vyro-
bila montážna firma. Všetky sú povrcho-
vo upravené do jednotného hnedého 
farebného odtieňa.

Počet Názov
Výška 
(mm)

Šírka 
(mm)

Dĺžka 
(m)

Spotreba 
dreva (m3)

2 lepený nosník GL32h 1000 240 14,61 7,57

4 lepený nosník GL32h 1000 240 15,41 15,97

2 lepený nosník GL32h 1000 240 13,12 6,80

39 nosník GL32h 140 280 4,10 6,77

4 nosník GL28h 80 180 14,61 0,91

8 nosník GL28h 80 180 15,41 1,92

4 nosník GL28h 80 180 13,12 0,82

Spolu 40,76

Využitie lepených nosníkov na konštrukcii cyklomosta

Ukotvenie nosného lepeného nosníka 
na betónovom základe

Spodný záklop cyklomosta umožňuje príjemný pohľad na celú konštrukciu
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„Jestliže právě jdete kolem nás a zajímáte se o dřevostavbu rou-
beného typu, tak přijměte pozvání do naší pro vás připravené 
roubenky. Zde se během krátké přednášky s názvem ‚Cesta k vaší 
roubence‘ můžete dozvědět vše, co vám v případě realizace, pokud 
se pro nás rozhodnete, můžeme nabídnout.“ Touto formou v podání 
Ing. Jiřího Skřípského, produktového manažera akciové společnosti 
Stavebniny DEK Praha, byli několikrát denně návštěvníci letošního 
jarního veletrhu Cesty dřeva na pražském výstavišti v Letňanech 
zváni do expozice firemní divize DEKWOOD s.r.o. Ta se kromě pa-
tentované výroby dřevěných konstrukčních panelů DEKPANEL D 
(viz DM 1-2/2015) zabývá také projekcí roubených staveb a kom-
pletní výrobou jejich konstrukčních prvků, v případě obvodových 
stěn ve třech způsobech roubení.

Vaše cesta k roubence 
může začínat právě u nás

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

Na pražském veletrhu Cesty dřeva spo-
lečnost DEKWOOD letos širší veřejnosti 
poprvé detailněji představila svoji další 
aktivitu v oblasti dřevěného stavění, ten-
tokrát zaměřenou na roubené stavby. 
Tato prezentace probíhala ve stylové 
expozici s průčelím skutečné roubenky, 
v jejímž interiéru byly zájemcům o tento 
typ dřevostavby z řad návštěvníků k dis-
pozici lavičky a audiovizuální technika, 
kde se mohli posadit a vyslechnout 
všechny potřebné informace o celém 
procesu výběru a realizace rekreační 

roubené chalupy nebo celoročně obý-
vaného roubeného domu z produkce 
DEKWOOD. A to v rámci několikrát 
denně se opakující dvacetiminutové 
přednášky již zmíněného Ing. Jiřího 
Skřípského a firemního specialisty na 
roubenky Ing. Jana Stacha.

Od architektonického 
návrhu a projektu…

Tyto přednášky pak pokaždé začínaly 
tím, že obraz venkova v českých zemích 

vždy spoluvytvářela roubená architek-
tura, která se stala pojítkem mezi sou-
časností a světem našich předků. Poté 
pokračovaly tím, že s ohledem na to by 
tedy prvním krokem na cestě k vysněné 
roubence mělo být zpracování architek-
tonického návrhu, který si potenciální 
zákazník buď zajistí sám nebo mu jej 
pomůže zajistit firma DEKWOOD přes 
vlastní projekční divizi. Tento návrh by 
měl respektovat architektonické prvky 
charakteristické pro dané území, a to 
zejména pak tvar a provedení stěnových 

K představení nabídky v oblasti roubených staveb firma DEKWOOD zvolila stylovou expozici z průčelím skutečné roubenky
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profilů, kde má firma v nabídce několik 
různých variant (viz dále), nebo způsob 
tvarového řešení střechy. Z vytvořené 
architektonické studie, jejímž obsahem 
je např. situovaní stavby na pozemek, 
její tvar, velikost, volba materiálu (rostlé 
nesušené dřevo či lepené konstrukční 
prvky) atd., pak vychází vlastní projek-
tová dokumentace, kterou včetně sta-
tických výpočtů zpracovává autorizova-
ný projektant firmy se specializací na 
oblast dřevěných staveb. Její součástí 
mimo všech řezů a konstrukčních detai-
lů je také prostorový 3D model, na jehož 
základě získá zákazník reálnou předsta-
vu o podobě svého domu a v průběhu 
řešení tak může ve spolupráci s pro-
jektantem upřesnit některé detaily, jako 
tvar rohového roubeného spoje stěno-
vých trámů (např. tzv. Tyrolský zámek, 
Bavorský zámek či překřížená dvojitá 
rohová vazba typu „Chalet“) nebo okras-
né zakončení krokví a vaznic.

…přes vlastní výrobu 
konstrukčních prvků…

Výroba konstrukčních prvků vyprojek-
tovaných roubenek, které jsou z více 

jak 90 % realizovány ze suchých lepe-
ných profilů (KVH, BSH, DUO/TRIO) 
do délky až 13 m, probíhá ve výrobních 
prostorách firmy za pomoci 5osého 
CNC obráběcího centra a čtyřstran-
né hoblovací frézky. A to na základě 
jednoho ze tří zákazníky nejčastěji 

požadovaných typů roubení obvodo-
vé stěny.

Jednoduchá stěna s mezerou (tech-
nologickou spárou) mezi prvky roube-
ní. Je zhotovená ze smrkových BSH 
hranolů o tloušťce nejčastěji 240 mm,  

Projekt roubené chalupy či celoročně obývaného domu je pro lepší představu zákazníka zpracováván jako prostorový 3D model

Detail provedení rohového roubeného spoje u jednoduché stěny s mezerou

DM 9/2017
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případně ze slabších profilů o tloušť-
ce 160 nebo 200 mm a výšce 200 
nebo 240 mm. Technologická spára 
je obvykle široká 30–50 mm a vypl-
něná tepelnou izolací z ovčí vlny nebo 
technického konopí, která je z obou 
stran zakrytá vloženým (svislým) lišto-
vým perem (v drážce) nebo speciální 
omítkovou hmotou. Stěna je používána 
bez vnitřní izolačně-instalační předstěny 
a při tloušťce 240 mm (se součinitelem 

prostupu tepla U = 0,45 W/m2K) spl-
ňuje požadavky Průkazu energetické 
náročnosti budovy pro dočasné bydlení 
či individuální rekreaci a firma ji uplatňu-
je pro obvodové konstrukce roubenek 
hlavně v oblastech Krkonoš a Orlických 
hor.

Jednoduchá stěna v provedení P+D 
(bez technologické spáry s kladením 
prvků na sraz). Je tvořená smrkovými 

BSH hranoly o šířce nejčastěji 240 mm 
(se součinitelem prostupu tepla U = 
0,48 W/m2K), případně z užších profilů 
o šířce 160 nebo 200 mm a výšce (bez 
pera) 230 mm. Výška pera je 10 mm. 
Stěna je určena k použití opět převážně 
bez vnitřní izolačně-instalační předstěny 
pro objekty sloužící k dočasnému byd-
lení nebo individuální rekreaci, nicméně 
řada zákazníků je posléze obývá celo-
ročně, podobně jako v případě roube-
nek na bázi jednoduché stěny s meze-
rou. Z estetického hlediska mohou být 
jednotlivé prvky tohoto typu stěny na 
přání zákazníků oboustranně provedeny 
tzv. bez fáze (nesražené podélné hrany) 
nebo naopak s fází, a to jak průběžnou 
(po celé délce až po rohový spoj) tak 
i neprůběžnou neboli odsazenou od 
rohového spoje.

Dvojitá roubená stěna v provedení 
P+D (zateplená) z lepených profilů s vlo-
ženou tepelnou izolací z technického 
konopí, dřevovláknité desky nebo čedi-
čové vaty. Jedná se o difúzně otevřenou 
stěnu bez parotěsné zábrany (nejčastěji 
o tloušťce 300 mm ve skladbě 2x100 
mm masiv a 100 mm tepelná izolace), 
která díky volnému prostupu vlhkosti 
a vodních par může „dýchat“ stejně jako 
jednoduché roubené stěny z plných ma-
sivních profilů. Ve výše zmíněné skladbě 

Montáž obvodové stěny se stavebními otvory s aplikací fixačních sloupků zkrácených 
konstrukčních prvků a fixační sloupky po zabudování

Rohový roubený spoj jednoduché stěny v provedení P+D a ukončení stavebních 
otvorů

Detail provedení konstrukčních prvků 
s průběžnou a neprůběžnou sraženou 
hranou
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o tloušťce 300 mm a s U = 0,26 W/m2K 
splňuje požadavky na tepelně izolační 
vlastnosti pro nízkoenergetické domy 
určené k trvalému bydlení. Z konstrukč-
ního hlediska jsou nejčastějším materiá-
lem pro dvojitou stěnu smrkové lepené 
DUO hranoly v profilech 100x190/230 
mm (bez pera) a s perem pak v profilech 
100x200/240 mm (tloušťka x výška). 
U vnějšího roubeného pláště jsou jed-
notlivé hranoly stěny spojeny klasickým 
rohovým rybinovým spojem. Hranoly 
vnitřního roubeného pláště jsou v ro-
zích stěny vzájemně sčepovány pomocí 
tzv. „slepého“ rybinového spoje (spoj 
pro ukončení trámu v roubené stěně), 
přičemž prvky jedné strany jsou přeta-
ženy až do vnějšího pláště, s nímž jsou 
opět stejným způsobem sčepovány (viz 
obr. nahoru). Mimo to jsou oba pláště 
vzájemně fixovány ještě ve směru délky 
stěny pomocí tzv. „svlaků“ (svisle ulože-
ných fošen s rybinovitě vyprofilovanými 
boky), zasunutými do rybinové drážky 
a rozmístěnými cca 150 cm od sebe. 
Z estetického hlediska mohou být hra-
noly z pohledových stran po délce opa-
třeny fází (průběžnou či neprůběžnou) 
podobně jako u jednoduché roubené 
stěny v provedení P+D.

…až ke konečné montáži 
externími partnery

Po zhotovení konstrukčních prvků 
v požadovaných délkách a opatřených 
kromě všech spojů a tvarových detailů 
i např. prostupy pro elektroinstalaci, se 
každý kus označí a takto připravený ma-
teriál je převezen na staveniště k vlastní 
montáži. Tu společnost DEKWOOD ne-
provádí sama, ale vždy prostřednictvím 
některé z proškolených specializova-
ných firem z regionu zákazníka respek-

Rohové spojení vnějšího a vnitřního konstrukčního pláště dvojité roubené stěny s vloženou tepelnou izolací bez parozábrany

Vizualizace rohového spoje s umístěním rybinovité drážky k zasunutí fixačních 
„svlaků“ pro stabilizaci dvojité stěny ve směru délky
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tive místa výstavby. Při montáži obvo-
dových stěn (na izolovanou základovou 
desku) se jednotlivé konstrukční prvky 
v závislosti na typu provedení vzájemně 
fixují v rozích či po délce dřevěnými ko-
líky, závitovými tyčemi nebo v případě 
dvojité stěny již zmíněnými „svlaky“.
Kratší konstrukční prvky, přerušené 
stavebními otvory pro okna a dveře, se 
fixují proti nežádoucímu posunutí do 
stran svislými KVH profily, u jednodu-
chých stěn zpravidla o průřezu 80x80 
mm, u dvojitých stěn v rozměrech při-
způsobených tloušťce stěnových pláš-
ťů. Tyto profily jsou s určitou vůlí zače-
povány do spodního a horního uzávěru 
a celým průřezem vsazeny do drážky 
vyfrézované svisle v čelech délkově 
přerušených hranolů.
Pro zhotovení vnitřních nosných příček 
lze použít např. jednoduchou roubenou 
stěnu ze slabších BSH profilů, v pří-
padě nenosných příček např. rámovou 
konstrukci vyplněnou zvukovou izolací 
a opláštěnou různými interiérovými ob-
klady (sádrokartonová nebo sádrovlák-
nitá deska, palubky, falešné roubení, 
případně keramické obklady apod.).

Strop, štítové stěny a podkroví
Po kompletním sestavení je obvodová 
konstrukce spodního podlaží svázá-
na stropními hoblovanými BSH trámy 
o průřezech v rozsahu 120x200 až 
160x280 mm dle statického výpočtu 
pro daný objekt. Strop je pak většinou 
dále tvořen pohledovým nadtrámovým 
záklopem z překládaných prken (shora 
potažených parotěsnou fólií), vymezo-
vacími KVH hranoly pro uložení tepelné 
a zvukové izolace a vlastní nášlapnou 
vrstvou.
Konstrukce podkroví respektive II. nad-
zemního podlaží je provedena rámovou 
technologií z KVH profilů 60x160 mm 
se zateplením z přírodní nebo minerální 
izolace, venkovním záklopem s difúzní 
fólií a různými typy opláštění jak z hle-
diska venkovního vzhledu (svislý, hori-
zontální či šikmý smrkový obklad), tak 
i interiérových úprav (dřevěný obklad, 
omítka, obkladačky apod.).

Střecha a podlahy
Zastřešení obytného podkroví případně 
II. nadzemního podlaží je na přání zá-
kazníka řešeno buď stejně jako u stropu 
pohledově (s aplikovanou nadkrokevní 
tepelnou izolací), nebo nepohledově 
s vloženou tepelnou izolací mezi krokve-
mi. U pohledového řešení je pak stře-
cha ve směru zevnitř ven zhotovena např. 
ve skladbě:

Z průběhu montáže dvojité stěny, která stejně jako u stěn jednoduchých sahá zpra-
vidla pouze do úrovně stropu…

… a konstrukce podkroví případně II. nadzemního podlaží je provedena rámovou 
technologií z KVH profilů
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 hoblované krokve a vaznice z KVH 
hranolů,

 palubkový záklop tloušťky min. 18 
mm,

 parozábrana tl. 2,2 mm,
 minimálně 160 mm silná tepelněizo-
lační vrstva (tuhé desky na bázi poly-
isokyanurátu),

 doplňková hydroizolační vrstva tl. 1,8 
mm

 kontralatě (40x60 mm),
 střešní latě (40x60 mm),
 pálená střešní krytina.

Ve druhém případě (nepohledové ře-
šení) může být střecha ve směru zevnitř 
ven složena např. z těchto vrstev:

 zavěšený (na ocelovém roštu) sádro-
kartonový podhled s tepelnou mine-
rální izolací,

 parozábrana tl. 0,3 mm,
 krokve a vaznice z KVH hranolů v prů-
myslové kvalitě s vloženou minerální 
tepelnou izolací (min. 160 mm),

 záklop z prken,
 doplňková hydroizolační vrstva tl. 0,8 
mm,

 kontralatě (40x60 mm),
 střešní latě (40x60 mm),
 betonová střešní krytina.

Podlahy v přízemí jsou zpravidla izolo-
vány vrstvou minerální vaty o tloušťce 
120 mm, uložené mezi vymezovacími 
KVH hranoly o průřezu 60x120 mm. 
Následuje parozábrana a podlaho-
vá prkna, případně OSB deska a na 
ní aplikovaná plovoucí podlaha nebo 
dlažba.

…a zastřešené roubenky po dokončení 
hrubé stavby

Různé konstrukce krovů z lepených KVH hranolů u realizovaných staveb…
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Police v H-stojkách

Pouze dva stavební prvky tvoří regál, 
který představila švýcarská skupina 
Phoenix: dřevěné police a kovové stojky 
ve tvaru položeného písmene H. V obou 
vodorovných ramenech H-stojek jsou 
vyříznuty podélné otvory pro zasunutí 
polic. Po sestavení prvního (základního) 
modulu ze dvou stojek a dvou polic se ve 
stavbě regálu směrem nahoru postupuje 
tak, že na horní polici se spodními otvo-
ry nasunou další dvě stojky a do jejich 

horních otvorů se zasune další police. 
Otvory ve stojkách mají určitou výškovou 
vůli sloužící k tomu, aby se po nasunutí 
na polici mohly mírně sklonit na stranu 
(obě stojky proti sobě nebo od sebe), 
čímž regál získá větší stabilitu.

Police „na drátkách“

Druhým příkladem je regál Moris pre-
zentovaný pod značkou SOLV. Nábytek 
SOLV je výsledkem přímé spolupráce 
mezi designérem Fabiem Rutishauserem 
a truhlářskou firmou Fehlmann AG ze 
Švýcarska. Regál Moris tvoří police 
a mezi nimi umístěné stojky z dýhované 
MDF.
Police jsou na obou plochách provrtány 
otvory o průměru 3 mm v pravidelném 

diagonálním rastru cca 15 mm. Otvory 
jsou určeny pro zasunutí speciálních 
„vymezovačů“ zhotovených z nerezové-
ho drátu o průřezu 3 mm. Vymezovače 
mají tvar vlnovky a po zasunutí do otvorů 
fungují jako pera, na něž se nasadí stoj-
ky, opatřené na spodní a hodní hraně 
drážkou. Tím dojde k vymezení polohy 
stojky vůči polici a k jejich vzájemnému 
zafixování ve vodorovném směru. Stojky 
jsou buď jednoduché – jedna deska, 
nebo zdvojené – dvě desky spojené 
vzájemně napevno dvěma konci pod 
úhlem 90°. U zdvojených  stojek jsou 
buď obě desky stejně dlouhé, nebo jed-
na z nich je o polovinu zkrácená. Jejich 
úkolem je zajištění stranové stability re-
gálu. Oba typy stojek mohou být použity 
jako boky, mezistěny i jako záda regálu.

3x na téma 
„regál s beznářaďovou montáží“

Opět se po nějakém čase vracíme k oblíbenému tématu policového nábytku – regálům. Tento typ 
úložného nábytku se pro svoji konstrukční jednoduchost a nevyčerpatelné množství různých variant 
těší stálé oblibě designérů, kteří ho pojímají nejen jako funkční prvek, ale často i jako „designový“ 
solitér. Tři různé přístupy k řešení konstrukce regálu nabízíme v tomto příspěvku. Společným pojítkem 
všech tří variant je rychlá montáž bez použití nářadí.

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

Stabilitu regálu zvyšuje šikmé uložení 
stojek střídavě proti sobě a od sebeRegál s H-stojkami (Phoenix)
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Korpusy v sobě

Do kategorie tzv. puristického designu 
bychom mohli zařadit modulový ná-
bytkový systém s názvem #22, jehož 
autorem je Danilo Olim z portugalské-
ho ateliéru DAAO Concepts. Systém 
je založen na principu jednoduchých 
modulů v podobě krychlových korpusů 
o straně 40 cm, zhotovených z přírodní-
ho javorového multiplexu (příp. dýhova-
ného nebo s pigmentovou PÚ). V každé 
straně korpusu jsou provedeny tři záře-
zy, vedené od jedné hrany do poloviny 
hloubky korpusu. Šířka zářezů odpovídá 
tloušťce multiplexu, z něhož jsou moduly 
zhotoveny. Zářezy slouží k zasouvání mo-
dulů vzájemně do sebe. Tímto rychlým 
a beznářaďovým způsobem spojování 
můžeme vytvářet sestavy o různých tva-
rech a velikostech, které mohou sloužit 
např. jako knihovny.

Regál Moris prezentovaný pod švýcarskou nábytkářskou značkou SOLV Spojování polic a stojek se provádí po-
mocí „vymezovačů“ z nerezového drátu

Modulový nábytkový systém #22 (DAAO Concepts)
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Analýza byla zaměřená na zdroje, těžbu, 
bilance spotřeby, účinnosti produkce, 
import a export dřeva dle jeho druhů, 
způsob zpracování a využití. Podstatnou 
součástí analýzy bylo také posouzení 
environmentálních dopadů dřevěných 
produktů metodou LCA ve spolupráci 
s Fakultou technologie ochrany pros-
tředí VŠCHT Praha a jejich srovnání 
s alternativními materiály.
Zvýšení spotřeby tuzemského dřeva 
v ČR je možno dosáhnout mnoha růz-
nými cestami. Na základě výsledků vý-
zkumu je možné doporučit zaměření na 
níže uvedené hlavní oblasti:

 orientace na odvětví s vyšší přidanou 
hodnotou,

 propagace dřeva mezi širokou veřej-
ností, budování vztahu k regionální 
surovině,

 propagace dřeva coby materiálu vhod-
ného pro stavby,

 program hospodářského rozvoje v bu-
doucnosti, bioekonomika,

 odstraňování bariér a podpora zpra-
cování dříví vytěženého v ČR.

O vybrané postřehy z analýz se autoři vý-
zkumu podělí v dalších částech článku.

Bilance těžby a exportu dříví

Absolutně nejvyšší objem těžeb z porov-
návaných zemí zaznamenává Německo, 
při srovnání poměru objemu těžeb k plo-
še lesa je však na prvním místě Česká 
republika s hodnotou 6 tis. m3/ha. 
Německu přísluší údaj 4,7 tis. m3/ha.
V posledních letech nabývá na svém vý-

znamu využití dříví pro energetické účely 
– v současných těžbách průměru celé 
Evropy dosahuje 55 % těžeb průmyslo-
vě využitelné kulatiny.
Při porovnání výše exportu jehličnatého 
dříví ve vztahu k produkci jsou na prvních 
místech Slovensko a Česká republika 
s hodnotou cca 42 %. Obě tyto země se 
vymykají průměru ostatních sledovaných 
států, které se nachází v okolí hodnoty 
cca 8 %. Z toho vyplývá výrazný proex-
portní charakter České republiky, která 
i přes malou rozlohu (a také menší plochu 
lesa ve srovnání s Německem, Polskem 
a Rakouskem) představuje v absolutním 
vyjádření největšího exportéra jehličnaté 
kulatiny ze sledovaných států. V oblasti 
jehličnaté kulatiny vykazují Rakousko 
a Německo zápornou bilanci produkce 
a spotřeby (spotřebují více, než vypro-
dukují), bilance ostatních zemí včetně 
České republiky je kladná. Tento trend 
lze označit za negativní zejména z pohle-
du transferu přidané hodnoty.
Vývoz základní suroviny je ze všech 
možností nejméně výhodný a je nutné 
prosazovat využití místního dřeva a vývoz 
výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Způsob zpracování dřeva, 
druhy výrob a produkce

Při pohledu na produkovanou hodnotu 
jednotlivými státy vidíme, že v mnoha ohle-
dech s ČR srovnatelné Rakousko dosa-
huje více než dvojnásobné vyprodukované 
hodnoty, a to např. i z řeziva. V absolutním 
vyjádření je celková objemová produkce 
ČR velmi nízká. Tento fakt je jednoznačný 
při porovnání s Rakouskem – zemí s jen 
o málo vyšším objemem těžeb.

Jaké jsou cesty ke zvýšení 
spotřeby dříví v ČR?

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha s.p. (VVÚD) realizoval pro státní podnik Lesy ČR roční 
výzkumný úkol, jehož cílem bylo zmapování situace v oblasti dřevozpracujícího průmyslu v České 
republice, Polsku, Slovensku, Německu, Rakousku mezi významnými státními i soukromými institu-
cemi. Součástí práce byla analýza, zhodnocení stavu spotřeby dřeva v ČR a okolních státech, včetně 
zahrnutí hlavních faktorů ochrany trhu, veřejné podpory a vládní politiky. Ze získaných informací vznikly 
návrhy opatření ke zvýšení spotřeby surového dříví a jeho následného zpracování v České republice.

Autoři: Ing. Jitka Beránková, Ph.D.
 Ing. Marek Polášek, Ph.D.
VVÚD, Praha s.p.
Kontakty: berankova@vvud.cz
 polasek@vvud.cz

Graf 1 Hodnota exportu a importu dříví ve sledovaných zemích. Zdroj: EUROSTAT 
– Zahraniční obchod
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Evidentně v ČR schází účinné dřevozpra-
cující kapacity. Lze doporučit výraznější 
zaměření České republiky na dřevařskou 
produkci s vyšší přidanou hodnotou.

Potenciál využití dřeva ve 
stavebnictví a dalším průmyslu

Velký potenciál pro širší uplatnění dřeva 
leží v oblasti stavebnictví, výroby aglo-
merovaných materiálů a nábytkářském 
průmyslu. Z hlediska strategického roz-
voje je možné uvažovat o podpoře znovu-
obnovení tradičních zpracovatelských 
technologií na moderním základě, pře-
devším překližek, výroby dýh, různých 
forem lepeného dřeva, desek na bázi 
dřeva a dalších.
Vývoj a další inovační úsilí by mohlo 
směřovat do oblastí kompozitních ma-
teriálů, kombinací dřeva s dalšími ma-
teriály, modifikacím dřeva a materiálů 
na bázi dřeva ve smyslu úpravy mecha-
nicko-fyzikálních vlastností. Takto vylep-
šené materiály najdou uplatnění i mimo 
tradiční dřevařské obory, například ve 
výrobě dopravních prostředků, výrobě 
obalů, logistice a dalších oblastech.
Značný potenciál je v oblasti dřevosta-
veb, které se vyznačují také pozitivním 
trendem růstu. Je však potřebné věno-
vat pozornost také souvisejícím oblas-
tem, jako je legislativa, procesy rozvoje 

lokalit a regionů, vývoji konstrukčních 
systémů staveb či výstavbě vícepodlaž-
ních dřevěných budov a staveb občan-
ské vybavenosti ze dřeva.

Program hospodářského 
rozvoje, energetické 
soběstačnosti a bioekonomiky

Stále větší podpora využití obnovitel-
ných zdrojů energie se logicky zaměřu-
je také do oblasti biomasy a tedy i dřeva. 
Strategické cíle v rámci energetické 
soběstačnosti, surovin a rozvoje bio-
ekonomie mají (nejen) sledované země 
na různé úrovni.
Německo dále posouvá technologický 
rozvoj směrem k zeleným technologiím. 
Například nizozemská strategie bio-
ekonomiky se opírá o sektor chemic-
kého a energetického využití biomasy. 
Švédsko směřuje k naplnění závazků 
nulové emise CO2 do roku 2050 a pod-
poruje bioekonomické cíle v oblasti 
energetiky a ekosystémových služeb. 
Nicméně Finsko je první zemí s kom-
plexní národní strategií zaměřenou na 
implementaci bioekonomiky.
V tomto ohledu je ČR prozatím na začát-
ku cesty, ovšem vzhledem k existenci 
osvědčených modelů v zahraničí je ces-
ta směrem k rozvoji principů bioekono-
miky otevřená.

Graf 2 Procentuální a absolutní rozložení výroby jednotlivých produktů ze dřeva ve 
sledovaných státech. Zdroj: UNECE/FAO Forestry and Timber Section

precizní nástroje  
na obrábění dřeva

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

mobil: +420 731 110 764
t.vala@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

• Profilové nástroje s pájenými 
DIA, HM, HSS břity nebo s 

      výměnnými profilovými noži, 
         žiletkami nebo DIA břity.

kvalita v pravý čas

• Precizní nástroje na obrábění 
masivního dřeva, materiálů

      na bázi dřeva a plastů.     
     
• Profilové nástroje s pájenými 

DIA, HM, HSS břity nebo s 
      výměnnými profilovými noži, 
         žiletkami nebo DIA břity.

• Krátká dodací lhůta zakázkově 
vyráběných nástrojů, rychlý 

      servis a ostření.

Zveme Vás 
na výstavu
WOOD-TEC

31.10. - 3.11. 2017

výstaviště BRNO

Zveme Vás na výstavu

WOOD-TEC

http://www.aigner-werkzeuge.at
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Dřevo jako stavební materiál

Oblastí s velkým potenciálem a zároveň 
oblastí, v níž má ČR prozatím značné re-
zervy, je užití dřevěného konstrukčního 
systému pro budovy většího rozsahu – 
administrativní a bytové domy, nákupní 
centra, sportoviště a další. Mezi hlavní 

příčiny tohoto stavu lze zařadit zejména 
dva faktory: nedostatek zkušených re-
alizačních firem a legislativní překážky.
Jedním z faktorů, který představuje ne-
oddiskutovatelnou přednost dřeva ve 
srovnání s dalšími materiály, je množ-
ství zabudované energie ve dřevěných 
výrobcích a také celková spotřebovaná 

energie v rámci životního cyklu výrobku, 
jež je kvantifikována v rámci tzv. LCA 
(analýza životního cyklu). 
Produkce dřeva působí pozitivně na 
problematiku globálního oteplování, což 
je způsobeno absorpcí CO2 stromy bě-
hem fáze růstu. To je také velmi často 
používaným argumentem při propagaci 
dřeva v Německu a Rakousku.
Přestože doprava nemá zásadní vliv na 
celkové environmentální dopady daného 
dřevěného prvku, podílí se na něm až 
20 % (dle vzdálenosti). Podporou užití 
regionálního dřeva je možno i tuto hod-
notu značně redukovat.
Konstrukce obvodových stěn roube-
ných, z CLT panelů, rámových difuzně 
otevřených a při využití vhodného izolan-
tu i difuzně uzavřených skladeb jsou šetr-
né k životnímu prostředí s minimem do-
padů v průběhu celého životního cyklu.

Překážky rozvoje, podpora 
a směřování

V cestě masivnějších trendů rozvoje 
uplatnění dřevní hmoty stojí několik vý-
razných limitujících faktorů, které lze roz-
dělit do několika druhů podle jejich vlivu 
na celkový proces zpracování dřeva:

 znalostní báze, přehledy, statistiky, 
databáze a další podklady pro stra-
tegické plánování,

 legislativní rámec a okrajové podmín-
ky podpory v porovnání s prostředím 
v okolních zemích,

 celkové nastavení spotřebitelského 
chování a vnímání významných ekolo-
gických, socioekonomických a racio-
nálních impulsů v protikladu s tradiční-
mi pohledy,

 procedury tržních modelů obchodo-
vání se dřevem a biomasou, export 
suroviny a zpracovatelské kapacity 
prvostupňového zpracování dřeva se 
zahraniční účastí,

 proměnlivá a negarantovaná dostup-
nost jednotlivých sortimentů dřeva na 
trhu pro české zpracovatele.

Součástí zvyšování podílu dříví vyrobené-
ho v ČR je také podpora na mikroekono-
mické úrovni, tj. poskytování dotací, na-
stavování vhodných podmínek, technická 
pomoc atp. podnikům v tomto odvětví. 
Potřebná je také specifická podpora 
zpracování tuzemské suroviny tuzemský-
mi zpracovateli, která dosud nefunguje. 
Tím se ČR odlišuje od okolních zemí, 
které vytvářejí národní modely podpory, 
v souladu s evropskou legislativou, kte-
ré ovšem umožňují cílenou a mnohem 
efektivnější podporu tuzemského zpra-
cování dříví.

Graf 3 Normalizované výsledky indikátorů kategorií dopadu 1 m2 konstrukcí obvodo-
vých stěn hodnocených metodou LCA. Zdroj – vlastní konstrukce autora (doc. Kočí)

Ilustrační foto: archiv DM
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PD PFLEIDERER
Nová kolekce BAU 2017.
V šíři 600 a 900 mm, skladem také zádové desky.

CHCETE SE ODLIŠIT?

LTD PFLEIDERER
Nová kolekce BAU 2017.
Exkluzivní kolekce unibarev, dřevodekorů a fantasy.

LTD BYSPAN
Nejlepší nosič na evropském trhu.
Bez recyklátů – bez kovů, plastů, kabelů i koberců

VYZKOUŠEJTE NAŠE LUXUSNÍ MATERIÁLY

92

66
DEKORŮ
SKLADEM

DEKORŮ
SKLADEM

DEKORŮ
SKLADEM

33

Kufřík obsahuje:
Vzorník A5 LTD Pfleiderer
Vzorník A5 PD Pfleiderer
Vzorník A5 PD Polyform
Klapkarta LTD Byspan
Katalog kování
Vzorek MFP Pfleiderer
Vzorek LTD Byspan 601PE/621PE bílá/šedá
Vzorky lišt k PD
Vzorky lišt pro osvětlení GTV
Produktové listy k výše uvedenému

KOMPLETNÍ NABÍDKU SKLADOVÝCH MATERIÁLŮ 
JSME VÁM ZABALILI DO KUFŘÍKU: 

http://www.drevomaterial.cz
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Čím nás EPIMEX na Wood-Tecu 
překvapí letos?

Mnozí účastníci minulého ročníku veletrhu WOOD-TEC 2015 mají 
ještě v živé paměti oranžovou autobusovou zastávku firmy EPIMEX. 
Řada vystavovatelů tehdy hovořila o podrazu a o neúctě vůči 
ostatním, kteří si zaplatili nemalé peníze za své stánky, zatímco 
kyvadlové autobusy pod značkou EPIMEX odváželi jejich zákazníky 
na „domácí výstavu“ pořádanou ve firemním showroomu v Blučině. 
Jelikož se blíží termín letošního ročníku veletrhu WOOD-TEC 2017, 
zajímalo nás, čím EPIMEX návštěvníky veletrhu překvapí tentokrát. 
O krátký rozhovor jsme proto požádali jednatele společnosti EPIMEX 
Ing. Lubomíra Eliáše.

DM: Svojí autobusovou zastávkou 
jste řadu vystavovatelů na předloň-
ském Wood-Tecu dost naštvali. Co 
vás tehdy vedlo k tomuto kroku?
L. E.: Naše firma se už od svého za-

ložení účastnila veletrhů pro dodava-
tele dřevoobráběcích strojů v Brně 
i v Praze. Postupem času jsme opustili 
výstavu v Praze a před dvěma lety jsme 
dlouho přemýšleli nad naší účastí na 
Wood-Tecu 2015. Důvod je naprosto 
racionální rozvaha. V 90. letech jsme 
prakticky neměli jinou možnost, jak 
a kde našim zákazníkům předvést naše 
stroje „live“. Veletrhy tedy byly důležitou 
součástí naší prodejní činnosti a nešly 

nijak nahradit, i když jejich přínos byl pro 
nás s ohledem na značné náklady vždy 
sporný. Situace se ale v posledních le-
tech výrazně změnila. 
Naše společnost od roku 2003 inves-
tovala desítky mil. Kč do našich show-
roomů v Blučině u Brna (tu jsme posta-
vili v roce 2003 a v roce 2016 prošla 
kompletní rekonstrukcí) a v Klášterci 
nad Ohří (postaveno v roce 2008). 
Máme v obou provozovnách komplet-
ně vybavené showroomy, ve kterých 
jsme schopni našim zákazníkům kdy-
koli předvést většinu námi běžně dodá-
vaných strojů pro výrobu nábytku – od 
univerzálních truhlářských strojů přes 
několik typů CNC obráběcích center, 
několik typů olepovaček, CNC velko-
plošné pily a další stroje z naší nabídky. 
Aktuálně máme v obou provozovnách 
přes 30 (!!!) strojů – všechny připoje-
né, seřízené, napojené na odsávání 
a připravené kdykoli k předvedení zá-
kazníkům.
V téhle situaci, kdy jsme schopni pro 
zákazníky z celé ČR na dvou místech 
předvést téměř cokoliv z naší nabídky, 
a to kdykoliv, pro nás naprosto nemá 
smysl se účastnit žádného veletrhu. Za 
cenu několika mil. Kč bychom našim 
zákazníkům stejně nemohli ukázat celý 
náš sortiment, který je běžně k vidění 
v obou provozovnách, protože prostě 
takto velký počet strojů nejsme schopni 
během několika dní na výstavišti nain-
stalovat.

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

„V situaci, kdy jsme schopni zákazníkům z celé ČR na dvou místech kdykoliv předvést 
téměř cokoliv z naší nabídky, pro nás nemá smysl účastnit se žádného veletrhu,“ 
říká jednatel společnosti EPIMEX Ing. Lubomír Eliáš

http://www.epimex.cz


DM 9/2017 41

profil – inzerce
Proto jsme využili toho, že naše provo-
zovna v Blučině je v dostupné vzdále-
nosti od brněnského Výstaviště a na-
bídli jsme návštěvníkům Wood-Tecu 
možnost zajet se podívat do Blučiny 
a prohlédnout si naše stroje. Mnoho 
z nich tu možnost využilo a byli velmi 
spokojeni. Na Výstavišti jsme měli stá-
nek, který asi roztrpčil naši konkuren-
ci, ale já osobně ho považuji za vtipný 
způsob, jak pozvat návštěvníky k nám.

DM: Blíží se termín letošního Wood-
Tecu a vaše konkurence si možná 
pokládá otázku, čím překvapíte 
tento krát?
L. E.: Naše strategie je dlouhodobá 
a popsal jsem ji už v předcházející od-
povědi. To znamená, že Wood-Tecu 
2017 se nebudeme účastnit, protože 
dlouhodobě investujeme do vybavení 
našich showroomů a v nich mají zákaz-
níci možnost vidět náš sortiment kdy-
koliv – po 365 dní v roce! 
Ve dnech 31.10.–3.11.2017 budeme 
v Blučině u Brna pořádat akci ABY 
VÁS PRÁCE BAVILA, zaměřenou na 
digitalizaci a aplikaci informačních tech-
nologií do praxe.

DM: HOMAG na Ligně v Hannoveru 
představil spoustu zajímavých ino-
vací a nových řešení zejména pro 
digitální automatizovanou výrobu, 
vhodných jak pro velké podniky, 
tak pro menší firmy. Co z toho Vaši 
zákazníci na podzim v Blučině uvidí? 
L. E.: Jedním z hlavních témat bude 
digitální platforma TAPIO a její využití. 
Poprvé v ČR předvedeme, jaké jsou 
výhody praktického použití této digitál-
ní platformy. Osobně za největší přínos 
považuji to, že se jedná o otevřenou 
plat formu, kterou budou postupně moci 
využívat všichni zákazníci bez ohledu 
na to, jakou značku strojů ve své vý-
robě používají. K platformě se postupně 
přidávají nejen výrobci strojů, ale i ná-
strojů, spotřebních materiálů a další. 
Dnes si ani neumíme představit, jaké 
možnosti nám tento systém nabízí.
Dalším aktuálním tématem bude auto-
matizace a robotizace ve výrobě nábyt-
ku. V Klášterci nad Ohří jsme v červnu 
představili modelové robotizované pra-
coviště pro paralelní zakládání a ode-
bírání do/z 2 strojů – klasického CNC 
centra a současně vertikálního vrtacího 
centra – a setkali jsme se s velmi pozi-
tivní reakcí ze strany zákazníků. Tomuto 
tématu se věnujeme systematicky i na-
dále a v Blučině na podzim společně 
s naším systémovým partnerem firmou 

YASKAWA představíme další robotizo-
vané pracoviště. Jaké to bude, to se 
nechte překvapit.☺

DM: Vypadá to, že se Vaše firma po-
souvá stále více směrem k složité 
technice a informatice. Jaká je prak-
tická využitelnost těchto technologií 
pro běžného výrobce nábytku, za-
kázkového truhláře a stolaře? 
L. E.: Možná to z předchozích odpovědí 
vypadá, že jsme mimo realitu. Ale ve 
skutečnosti je to naopak. Prodáváme 
a servisujeme průběžně desítky – za 
rok spíše stovky – strojů a mezi nimi 
je velké množství běžných truhlářských 
strojů – formátovací pily, olepovačky, 
CNC vrtací a obráběcí centra. Tedy 
dnes celkem běžná technika. Naší 
hlavní zákaznickou skupinou byly, jsou 
a budou menší a střední provozy pro za-
kázkovou výrobu nábytku. Ale i v téhle 
kategorii vidíme zřetelně stoupající pop-

távku po „inteligentních“ technologiích, 
zvyšující se nároky na produktivitu a kva-
litu výrobků, požadavky na procesní 
spolehlivost. Jako zastoupení HOMAG 
GROUP a dalších špičkových výrobců 
tento trend respektujeme a společně 
s našimi dodavateli a partnery se sna-
žíme přinášet řešení. Končí totiž doba, 
kdy zákazníkům stačilo prodat stroj. To 
není žádné umění. Naším úkolem je zá-
kazníkům nabízet řešení. A to je často 
třeba doporučení změny ve výrobním 
procesu, změna řízení výroby, někdy 
změna software nebo informačního sys-
tému, teprve na konci je stroj samotný.

DM: Souvisí to nějak s novým slo-
ganem HOMAG – YOUR SOLUTION, 
který HOMAG představil letos na 
Ligně? 
L. E.: Naprosto zásadní, i když k tomu 
došlo naprosto mimovolně a neplá-
novaně. Dlouho jsem přemýšlel, jaký  

Společnost EPIMEX disponuje ve svých dvou provozovnách v Blučině u Brna 
a v Klášterci nad Ohří celkovou výstavní plochou 2400 m2, na níž má trvale umístě-
no přes 30 strojů – všechny připojené, seřízené, napojené na odsávání a připravené 
kdykoli k předvedení zákazníkům

http://www.epimex.cz
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profil – inzerce
slogan použít pro stručný popis naší 
firemní strategie. Naše formulace Více 
než jen stroje se v podstatě naprosto 
protnula s novým sloganem HOMAG – 
Vaše řešení. Tahle formulace geniálně 
ve zkratce říká to samé: když nám dáte 
důvěru a informace, společně s Vámi 
vymyslíme a navrhneme řešení, které 
je pro Vaši firmu optimální.

DM: HOMAG už na jaře prošel velkou 
reorganizací. Zanikly dříve proslu-
lé značky jako HOLZMA, WEEKE, 
BRANDT a firma vše sloučila pod 
společnou značku HOMAG. Co si 
myslíte o těchto změnách? 
L. E.: Samozřejmě nemohu mluvit za 
vedení skupiny HOMAG. Ale podle mě 
jsou změny naprosto logické a legitimní. 
Umožní jednak zjednodušenou prezen-
taci skupiny navenek vůči partnerům na 
trhu a hlavně zákazníkům. A probíhající 
hluboké strukturální změny v procesech 
ve skupině budou mít v důsledku zásad-
ní pozitivní dopad pro zákazníky. Firma 
HOMAG má více než 6000 zaměstnan-
ců v mnoha závodech na celém světě 
a stávající restrukturalizace jí umožní 
moderně vyvíjet a konstruovat stroje 
modulárním způsobem, který dnes 
u výrobců dřevoobráběcích strojů není 
běžný, používá se spíš v automobilovém 
průmyslu. Důsledkem budou standar-
dizovaná technická řešení, snížení ná-
kladů a zjednodušení výrobního proce-
su, na kterém bude ve finále profitovat 
zákazník.

HOMAG je lídr celosvětového trhu dře-
voobráběcích strojů a určuje ostatním 
cestu. Dříve nebo později jej budou jiné 
významné značky následovat.

DM: HOMAG představil na Ligně 
i nový produktový obor – stroje pro 
povrchovou úpravu. Co si od toho 
slibujete u nás v Česku? 
L. E.: HOMAG už dříve vyráběl některé 
špičkové stroje pro dokončování – např. 
širokopásové brusky BÜTFERING, ka-
šírovací linky a obalovačky. Nyní ale 
přichází s ucelenou nabídkou techno-
logií pro povrchovou úpravu. Po těchto 
technologiích je na trhu značná pop-
távka a vše nasvědčuje tomu, že bude 
v následujících letech stoupat. Pro naše 
zákazníky bude určitě zajímavá kromě 
širokopásových brusek i nabídka kom-
paktních stříkacích kabin. Tyto HOMAG 
vyvinul především pro menší provozy – 
všude tam, kde dnes stříkají nábytkové 
dílce 1 až 2 pracovníci celou směnu, 
je použití této techniky ekonomicky 
smyslu plné. Ostatně, našim zákazní-
kům na podzim představíme lakovací 
kabinu HOMAG a širokopásovou brus-
ku na broušení laku přímo v naší hale 
v Blučině u Brna.

DM: Je ještě něco, co byste chtěl 
čtenářům DM vzkázat?
L. E.: Denně se přesvědčuji, že mnoho 
truhlářů a výrobců nábytku si ani neumí 
představit, co všechno mohou v obou 
našich showroomech vidět. Proto jim 

nabízím, aby se k nám prostě kdykoli 
přijeli podívat. Teprve pak si uvědomí, 
čím se naše firma liší od konkurence 
na trhu.
Na závěr: V odpovědích na Vaše otázky 
jsme se pořád bavili o technice, strojích, 
digitalizaci atd. Opomněli jsme zásad-
ní věc – všechno, co děláme, děláme 
my členové týmu Epimex, tedy lidé, pro 
jiné lidi – naše zákazníky. Baví nás to, vy-
děláváme si tím na slušné živobytí všech 
členů týmu a umožňujeme našim part-
nerům vydělávat peníze poctivou prací za 
pomoci správné techniky. Tenhle lidský 
rozměr by se z naší práce neměl vytratit. 
Možná se nám vždycky všechno nepo-
vede jak si my nebo zákazníci předsta-
vujeme, ale vždy se snažíme. Pokud nás 
ještě neznáte, přijďte se za námi podívat 
a dejte nám příležitost.

Kontakt

Epimex spol. s r.o.
Průmyslová 17
431 51 Klášterec nad Ohří
fax: +420 474 316 785
tel.: +420 474 316 780
e-mail: klasterec@epimex.cz

Epimex spol. s r.o.
č.p. 701, 664 56 Blučina
tel.: +420 547 235 630
e-mail: brno@epimex.cz
www.epimex.cz
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Společnost Kloboucká lesní působí na 
českém trhu od roku 1998. Navázala na 
tehdejší činnost v oblasti lesnictví svého 
jednatele Ing. Vojtěcha Dorňáka, který 
měl podnikavého ducha již na vysoké 
škole, kdy si na studium Lesnické fakul-
ty dnešní Mendelovy univerzity v Brně 
přivydělával trháním jmelí a jeho násled-
ným prodejem o vánocích a také drob-
nými vesměs poradenskými službami 
pro restituenty lesních porostů. V této 

činnosti pak pokračoval i po skončení 
vysoké školy v roce 1992 už jako OSVČ. 
Od roku 1994 se pak spolu s kolegou, 
v rámci společně založené veřejné ob-
chodní společnosti Lesní společnost 
Královec, zaměřili na malá města a obce 
v regionu severní a střední Moravy, kte-
rým kromě poradenství začali zajišťovat 
i různé služby spojené s kácením, přibli-
žováním, odvozem dřeva a následně 
i s jeho prodejem.

Od semínka po dopravu 
dříví k zákazníkovi

V roce 1998 se cesty společníků roz-
dělily a Ing. Vojtěch Dorňák založil 

vlastní společnost Kloboucká lesní (se 
sídlem v Brně a výrobním provozem 
v Brumově – Bylnici), kterou hned od 
jejího vzniku začal progresivně rozvíjet 
a modernizovat investicemi do nových 
technologií. V sou časné době firma 
poskytuje v lesnictví komplexní služby, 
počínaje pěstováním lesa, které se odvíjí 
na odštěpném závodě v katastru obce 
Moravský Písek. Zde firma mimo jiné dis-
ponuje moderní velkoškolkou Kladíkov 
o rozloze více jak 45 ha, odkoupenou 
v roce 2009 od v konkurzu se ocitnuvší 
zlínské akciové společnosti CE WOOD, 
kde ročně vyprodukuje kolem 150 tis. 
kusů sazenic. Další činností v tomto 
oboru je péče o les zahrnující např. úklid 

Od semínka, přes péči o les a těžbu,
až k pořezu a dalšímu zhodnocení řeziva

Když k výše uvedeným činnostem přidáme ještě výrobu elektrické energie z fotovoltaické elektrárny, 
provozování turistické ubytovny Soutok, správu vlastní honitby a v neposlední řadě zodpovědný 
přístup k zaměstnancům, kterým je mimo jiné jednou měsíčně k obědu servírována zvěřina, dostane-
me současný „obraz“ lesnicko-dřevařské firmy Kloboucká lesní s.r.o. s hlavním výrobním závodem 
v Brumově – Bylnici. Její většinový podíl patří osmačtyřicetiletému Ing. Vojtěchu Dorňákovi, který 
již v počátcích svého podnikání vsadil na progresivní vývoj. A to s vědomím, že k dosažení trvalé 
prosperity je nezbytné zajištění a stálý rozvoj odpovídající infrastruktury. Chce to ale jedno podstatné, 
nebát se investovat.

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

„Od té doby, co podnikám sám, se snažím při své práci řídit prostým selským rozumem,“ říká Ing. Vojtěch Dorňák, majitel 
lesnicko-dřevařského komplexu v Brumově – Bylnici



DM 9/2017 45

reportáž

klestu a přípravu pro zalesnění, vlastní 
zalesňování (sadba stromků), ochranu 
kultur (před zvěří, hmyzem, houbami) 
a výchovu lesních porostů (prořezávky, 
prostřihávky). V neposlední řadě pak 
nelze opomenout veškeré těžební prá-
ce spojené se zpracováním porostu od 
pokácení až po následné zpracování zís-
kané dřevní hmoty na sortimenty. A to 
buď formou tzv. motomanuální těžby 
motorovou pilou s vyklizováním koněm 
nebo traktorem či formou harvestorové 
těžby prováděné s pomocí dvou desítek 
provozních uzlů (7 harvestorů a 13 vyvá-
žecích souprav) v rozložení od mýtních 
strojů až po stroje probírkové. Firmou 
realizovaná roční těžba představuje asi 
800 tis. m3 jehličnaté a listnaté dřevní 
hmoty v sortimentech kulatina a vlákni-
na. Z toho zhruba 50 % tvoří zakázky pro 
státní podnik Lesy ČR a druhou polovinu 
zakázky pro jiné vlastníky lesů na území 
celé ČR a v poslední době stále více i na 
Slovensku. K přepravě nejen vytěžené 
a vymanipulované dřevní hmoty, ale 
i sypkých mate riálů (piliny, zelená lesní 

štěpka či papírenská odkorněná štěp-
ka) firma disponuje 45 speciálními od-
vozními soupravami. Více jak dvě třetiny 
z nich jsou tvořeny vozidlem s přívěsem 
či návěsem pro odvoz krátkého nebo 
naopak dlouhého dříví, dopravovaného 
nejen domácím či zahraničním odběrate-
lům, ale od roku 2005 také pro potřeby 
firemního pořezu.

Dnes můžeme řezat vše, 
co si přivezeme

Rok předtím (2004), který je podle Ing. 
Dorňáka v historii společnosti brán jako 
zlomový, firma odkoupila od bývalých 
Jihomoravských dřevařských závodů 
Brno v té době opuštěný a již 2 roky 
odstavený pilařský závod v Brumově – 
Bylnici, jehož činnost postupně znovu 
obnovila. „Původně jsme chtěli tento 12 
hektarový areál využít jen ke skladování 
a manipulaci kulatiny s cílem získat pro 
tuto činnost, kterou jsme dosud prováděli 
na nádraží ve Valašských Kloboukách, 
větší prostory. Shodou okolností jsme 

už v té době, ve spolupráci s okolními 
pilami tzv. pořezem ve mzdě, malou 
část jehličnaté a listnaté hmoty z našich 
zakázek dále zpracovávali na truhlářské 
řezivo, které jsme pak sami prodávali. 
No a když se nám tímto naskytla příle-
žitost zajišťovat si pořez vlastními silami, 
rozhodli jsme se provoz pilnice obnovit. 
Nicméně stávající pořezová linka se 
dvěma ruskými rámovými pilami a roz-
mítačkou byla již značně vyhospodařená 
a navíc našemu záměru (pokračovat ve 
výrobě truhlářského řeziva) nevyhovova-
la. Z tohoto důvodu jsme ji v roce 2005 
nahradili pásovkovou technologií italské 
provenience s projektovanou kapacitou 
30 tis. m3 za rok,“ objasňuje nám Ing. 
Dorňák hlavní impulz vedoucí k proměně 
jeho společnosti na lesnicko-dřevařskou 
s tím, že v prvních letech se pořez pilni-
ce, napojené na repasovaný manipulač-
ní uzel s odkorňovačem, pohyboval jen 
asi kolem 16–20 tis. kubíků jehličnaté 
a listnaté kulatiny. Následně pak firma 
investovala do technologie dalšího 
zhodnocení řeziva (hranolky na výrobu  

Výrobní areál společnosti Kloboucká lesní, připomínající v roce 2004 spíše „spící“ zámek z pohádky Šípková Růženka, se 
po celkové přestavbě všech správních a výrobních objektů stal dnes vyhledávaným místem nejen zákazníků z lesnicko-dře-
vařského oboru, ale i turistů

Počáteční a stále stěžejní činností je lesní výroba počínající pěstováním lesa a péčí o něj a končící těžbou a dopravou suroviny 
ke zpracovatelům



DM 9/201746

reportáž

spárovky či jiné přířezy a různý hoblova-
ný program) a v roce 2012 zprovoznila 
nově vybudované sušárenské komory 
s kapacitou 1000 m3 řeziva na jednu 
náplň. S rostoucí poptávkou po vyrábě-
ném sortimentu se v roce 2015 pustila 
do výstavby druhé pilnice, vybavené 
opět pásovkovou technologií, tentokrát 
však z produkce německé společnos-
ti Esterer WD (viz DM 5/2017). Tato 
v loň ském roce zprovozněná linka řeza-
la v době naší návštěvy (červen 2017) 
cca 4500 m3 kulatiny měsíčně, z toho 
asi 2000 až 2500 m3 listnaté. Spolu se 
starší pilnicí by tak letos měla zpracovat 
celkem 80 tis. m3 jehličnatého a listnaté-
ho dříví. „Od příštího roku, po dokončení 
automatizovaného třídicího uzlu v nové 
pilnici, bychom chtěli její linku rozjet 
na plný výkon a dosáhnou tak celkové 
projektované pořezové kapacity 100 tis. 
kubíků,“ upřesňuje jednatel a dodává, 
že díky pásovým pilám tak firma může 
pořezat, co se průměru týče, jakouko-

liv tzv. přesílenou kulatinu, kterou si ze 
svých lesnických zakázek přiveze nebo 
kterou v cca 50 % nakoupí od ostatních 
zpracovatelů s limitovaným průchodem 
pořezu.

Větší přidaná hodnota 
si žádá další investice

Hlavním výrobním sortimentem obou pil-
nic, jak už bylo naznačeno výše, je truh-
lářské řezivo z podstatě všech k tomuto 
účelu využitelných tuzemských jehlična-
tých a listnatých dřevin. Součástí sorti-
mentu je také řezivo stavební. Truhlářský 
sortiment se firma, s ohledem na její zatím 
stále omezenou sušárenskou kapacitu, 
snaží uplatňovat jak v nesušené, tak i su-
šené formě, přičemž hlavním odbytištěm 
pro sušené listnaté řezivo (ale i stavební) 
je v současné době slovenský trh, kam 
je dodáváno jak drobným či větším zpra-
covatelům, tak i obchodníkům. Dalšími 
exportními destinacemi jsou Rakousko, 

Německo, Itálie a díky absolvovaným 
zahraničním prezentacím v posledních 
třech letech (Šanghaj, Hanoj) také asij-
ský kontinent, kam firma směruje nemalé 
objemy sušeného listnatého řeziva. Asi 
polovina sušeného řeziva je pak firmou 
dále zhodnocována na spárovkové příře-
zy, různé hoblované fasádní profily, tera-
sové profily apod. „Specialitou našeho 
dalšího zpracování, které se věnujeme 
již 10 let, je výroba divadelních podlah, 
respektive lepených borových případně 
olšových hranolů pro jejich zhotovení. 
Ačkoliv je zatím nemáme možnost sami 
lepit, k čemuž využíváme spolupráce vý-
robců, kteří touto technologií disponují, 
jsou pro nás zajímavým sortimentem, kte-
rý nám obratově přináší 5–10 mil. Kč roč-
ně,“ pochlubil se nám Ing. Dorňák s do-
větkem, že hlavním trhem pro divadelní 
podlahy je Rusko, kde např. v loňském 
roce firma svými podlahami vybavovala 
divadla v Moskvě, Petrohradě, Surgutu 
a dalších městech. 

Od roku 2005 společnost trvale investuje také do pilařského zpracování dřevní hmoty pásovkovou technologií

Plnému výkonu loni zprovozněné a v pořadí již druhé pilnice zatím brání mechanické třídění řeziva, což se ale na přelomu roku 
stane minulostí
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„V dalším zhodnocení řeziva vidíme vel-
kou budoucnost a proto nyní veškeré 
naše aktivity směřujeme právě sem. 
Naším cílem do roku 2020 je uskutečnit 
některé další investice do jeho zpraco-
vání, konkrétně pak do výroby lepeného 
lamelového dřeva,“ prozradil jednatel 
Kloboucké lesní, která má v současné 
době 220 zaměstnanců, z nichž více jak 
stovka pracuje v lesní výrobě na pozici 
technickohospodářských pracovníků. 
Pilařskou výrobu zajišťuje 45–50 za-
městnanců a zhruba stejný počet tvoří 
řidiči nákladní automobilové dopravy 
a operátoři harvestorových a vyvážecích 
souprav. V případě zaměstnanců se fir-
ma může pochlubit dlouhodobě nízkou 
fluktuací, čemuž podle jednatele napo-
máhá jeho dlouhodobá snaha o vytvoření 
dobrého pracovního prostředí či různé 
finanční či materiálové benefity, mezi 
jinými např. každý měsíc k obědu serví-
rovaná zvěřina z vlastní honitby. Kromě již 
představených výrobních i nevýrobních 

činností firma v oddělené části svého 
areálu (za okrasnými keři) provozuje 
foto voltaickou elektrárnu a dále pak nad-
standardně vybavenou turistickou uby-
tovnu Soutok s 13 dvojlůžkovými pokoji 
s vlastním sociálním zázemím. Nachází 
se přímo na okraji výrobního areálu spo-
lečnosti vedle její administrativní budovy 
v blízkosti soutoku řek Bylničky a Vláry. 
Mimo vlastních aktivit společnosti se 
v areálu našlo místo ještě pro společnost 
Eurocorp, zpracovávající jí vyproduko-
vané piliny do podoby lisovaných pelet 
s roční kapacitou 20 tis. tun. 
„Ve svých začátcích jsem podnikal se 
společníky, ale kdybych mohl vše vrátit 
zpět a začít znovu, už bych žádné spojení 
nehledal. Dnes už vím, že když se člověk 
musí rozhodovat sám, tak lépe vstřebává 
své myšlenky, může více ovlivňovat své 
okolí a pokud se mu tak jako mně podaří 
obklopit se schopnými lidmi, tak ti mu 
určitě pomohou jeho myšlenky naplnit,“ 
svěřil se nám v závěru naší návštěvy jed-

natel Kloboucké lesní, jejíž roční obrat se 
pohybuje kolem 2,5 mld. Kč, z čehož 
cca 500 mil. připadá na dřevozpracující 
výrobu.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Kloboucká lesní s.r.o.
Místo: Brumov – Bylnice
Rok založení: 1998 (1992)
Počet zaměstnanců: 220
Obrat: 2,5 mld. Kč
Web: www.klobouckalesni.cz

Brumov – Bylnice ●

Hlavním sortimentem dřevozpracující výroby je sušené truhlářské řezivo, jehož část je dále zhodnocována na nejrůznější 
hoblované profily

Pilnicemi vyprodukované piliny jsou přímo v areálu lisovány společností Eurocorp do podoby pelet
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Společnost ANTIK & STIL CZ, založená 
počátkem listopadu 2004 se sídlem ve 
Zvoli na Šumpersku, navázala na čin-
nost svého někdejšího majitele a jed-
natele – italského podnikatele Edyho 
Livona a současné obchodní ředitelky 
Martiny Šilhavé, kteří se v roce 2000 
v nedalekém Zábřehu začali zabývat 
výkupem starožitného nábytku, který 
byl následně restaurován či přesněji 
řečeno repasován a směrován přede-
vším ke klientele v Itálii. V již zmíněném 
roce 2004 (po přemístění firmy do Zvole 
a její transformaci na s.r.o.) společnost 
rozšířila svůj záběr o obchod se starým 

Dříve lidé staré dřevo pálili, 
dnes za něj mnohdy chtějí víc než za nové

Ne vždy, když se rozpadne rodina, jsou bývalí manželé k sobě nevraživí, ale někteří naopak, a to 
hlavně kvůli dětem, nadále zůstávají přáteli, jeden k druhému je tolerantní a vzájemně si pomáhají. 
Že podobný vztah je možný i v podnikání ukázala loni na pražském veletrhu For Interior zde pravi-
delně se prezentující firma J.W. VÝROBA NÁBYTKU Antonína Johna a Jaroslava Weinlicha ze Zvole 
u Zábřehu na Moravě (našim pravidelným čtenářům známá z DM 4/2017). A to společnou expozicí 
se společností ANTIK & STIL CZ s.r.o. z Jindřichova Hradce – Otína, u níž byli majitelé J.W. v době, 
kdy ještě působila na severní Moravě, zaměstnáni a která s nimi i po více jak osmi letech od rozchodu 
stále spolupracuje kvůli společné lásce ke starému dřevu a z něj zhotoveným výrobkům.

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

Mezi materiálové zdroje firmy patří vedle tesaných a řezaných krovových trámů z demolic také např. sluncem opálená prkna 
ze vrat či opláštění stěn starých stodol

„Dříve se lidé starého dřeva zbavovali pálením, ale když zjistili, že pro mnohé má vel-
kou cenu, tak dnes často neví, co by si za něj řekli,“ říkají Martina Šilhavá s Tomášem 
Strnadem z ANTIK & STILL CZ s.r.o.
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použitým dřevem (tesané i řezané trámy 
z krovů, prošlapaná prkna z podlah, prk-
na s antickou patinou z podbití střech, 
opláštění stodol apod.), které vykupovala 
od občanů a demoličních firem z oblasti 
severní Moravy a po očištění a zbavení 
hřebíků expedovala ke zpracovatelům 
do Itálie, Švýcarska a Rakouska. Kromě 
obchodu postupně začala staré dřevo 
i sama zpracovávat při výrobě replik sta-
rožitného nábytku, na čemž se svého 
času podílelo celkem 8 zaměstnanců. 
Mezi nimi byli i v úvodu jmenovaní truhláři 
Antonín John a Jaroslav Weinlich, kterým 
se v roce 2008, poté co italský majitel 
začal zvažovat, že svoji činnost v ČR 
ukončí, dostalo možnosti se osamostat-
nit respektive odkoupit veškeré strojní 
vybavení a technickou dokumentaci ke 
všem tehdy vyráběným typům komod, 
knihoven, skleníků, kredenců, skříní, 
postelí, stolů, lavic atd. Spolu s tím jim 
majitel postoupil i svého italského od-
běratele, pro kterého v pronajaté dílně 
vyráběli až do prvního čtvrtletí 2011, kdy 

se z důvodu nerentability byli nuceni pře-
orientovat ze sériové výroby nábytku na 
zakázkovou a zaměřit se na repliky nejen 
ze starého, ale i nového dřeva pro po-
třeby domácího trhu.

Po zeštíhlení nový sortiment

Zbylí zaměstnanci společnosti se dál 
věnovali obchodu se starým dřevem 
a zejména pak v té době jeho nově za-
vedenému zpracování do podoby třívrs-
tvých lepených panelů (biodesek), ur-
čených pro výrobce replik starožitného 
nábytku nebo obklady stěn, které byly 
produkovány v rámci externí spoluprá-
ce s jistou italskou firmou. „V té době 
jsme mimo vlastního nákupu starého 
dřeva prováděli pouze přípravu základ-
ního materiálu (očištění, odhřebíkování) 
a nařezání lamel pro horní pohledovou 
plochu. Tyto lamely, složené do balíků, 
se pak převezly do Itálie, kde je naše 
tehdy spolupracující firma mimo vlast-
ního slepení doplnila středovou a spod-

ní vrstvou, a poté se 
zhotovené panely opět 
vracely do Čech, kde po 
úpravě povrchu, jako je vy-
spravení vad, vykartáčování 
apod., dostaly finální podobu. 
Hotové výrobky pak znovu putovaly pře-
devším do Itálie,“ objasňuje nám tehdej-
ší stav výroby Tomáš Strnad, současný 
jednatel společnosti ANTIK & STIL CZ, 
kterou společně s M. Šilhavou v roce 
2011 převzali a následně přestěhovali 
do průmyslové zóny v Jindřichově Hradci 
– Otíně.

Ve výrobě panelů dnes již 
soběstační

I v novém působišti se firma při výrobě 
lepených panelů, které se postupně sta-
ly její hlavní činností, zpočátku ne obešla 
bez kooperace, ale kvůli značné pře-
pravní vzdálenosti se rozhodla vyměnit 
svého dosavadního italského partnera 
za rakouského sídlícího v blízkosti našich 

Součástí výroby jsou také mozaikové obkladové panely z krátkých lamel lepených na překližku a dále 40 mm silné oboustranně 
pohledové třívrstvé panely pro výrobu dveří s 20 mm silnou středovou spárovkou z nového dřeva

Hlavním vyráběným sortimentem jsou třívrstvé obkladové a nábyt-
kové panely dodávané vcelku nebo formátované na podlahové vlysy 
v různých variantách povrchu
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hranic, s cílem snížit celkové výrobní ná-
klady, neboť cena starého dřeva je čím 
dál vyšší. „Když jsme v roce 2004 s pa-
nem Livonem začínali se starým dřevem 
obchodovat, bylo ho všude dostatek, je-
likož lidé si vůbec neuvědomovali, že by 
se mohlo nějakým způsobem využít, a že 
má tudíž svoji hodnotu, a proto ho větši-
nou pálili. Nezřídka se stávalo, že jsme 
přijeli na místo demolice a ten nejlepší 
materiál z našeho pohledu už byl spá-
lený. S tím, jak nám rostla konkurence, 
je dnes stále těžší se o něm dozvědět, 
nehledě na to, že lidé už mnohdy ani 
neví, co by si za něj měli říct. Například 
kvalitní staré smrkové dřevo se dnes vy-
kupuje nezřídka i za 10 tis. Kč/m3, což 
se svým způsobem dá pochopit, ale 
hlavní problém je v tom, že lidé nedo-

káží rozeznat hodnotu takového dřeva 
a mnohdy požadují stejnou cenu i za oby-
čejné červotočem prožrané kůly někde 
ze zahrady,“ konstatuje Martina Šilhavá 
s tím, že naštěstí je po tomto sortimentu 
v zahraničí, zejména pak v Rakousku, 
Itálii a Německu, pořád hodně vysoká 
poptávka, díky čemuž je možné se zatím 
s odběrateli vždy dohodnout na takových 
cenách, aby jeho export byl i přesto ren-
tabilní. K tomu však bylo třeba dalšího 
snížení výrobních nákladů a se zvyšují-
cím se objemem zakázek se proto firma 
postupně začala vybavovat potřebnou 
technologií (sušárna, lisy, formátovací 
pila apod.) a rozšiřovat své výrobní pros-
tory tak, aby se stala pokud možno téměř 
soběstačnou. V současné době dispo-
nuje šesti dílnami a zaměstnává 17 lidí, 

z toho 13 ve výrobě a 4 v administrativě 
a obchodu.

Ze starého dřeva 
v kombinaci s novým

Základním materiálem pro horní a spodní 
vrstvu lepených panelů, produkovaných 
ve formátech 1220x1500–3500 mm 
a v tloušťkách 20–26 mm v závislosti na 
specifikaci horní pohledové vrstvy, jsou 
i nadále tesané a řezané trámy, stará 
podlahová prkna či sluncem opálená 
prkna opláštění stodol (převážně ze smr-
ku a nárazově z borovice modřínu, dubu 
a olše), které dnes firma vykupuje od 
sou kromníků nebo specializovaných do-
davatelů nejen v ČR, ale i na Slovensku 
a v Polsku (olše) a v případě dubu také 
v Rumunsku. Středovou vrstvu tvoří buď 
8 mm silná smrková spárovka ze skan-
dinávského dřeva, vyráběná děčínskou 
firmou Ing. Štefan Madaj, nebo překliž-
ka, z níž slepené panely jsou podle jed-
natele v současné době žádány zejména 
italskými výrobci replik starožitného ná-
bytku pro jejich velkou tvarovou stálost. 
Materiál ve formě starého dřeva je po 
přivezení do výrobního areálu nejprve 
zbaven viditelných hřebíků, šroubů či ji-
ných kovových prvků a očištěn od bláta, 
písku, zabodnutých kamenů apod., a to 
buď mechanicky kleštěmi a kartáči nebo 
v případě trámů vysokotlakým proudem 
vody. Poté se z trámů a prken nejprve 
pomocí kmenové pásové pily odřežou 
nejcennější povrchové lamely pro horní 
pohledové plochy panelů. Zbylé středo-
vé části materiálu se rozmítnou na lamely 
spodních vrstev a následně se všechny 
lamely v sušárně vysuší na 8–10 % vlh-
kosti. 

Při výrobě panelů se ze starého dřeva nejprve odřežou nej-
cennější povrchové lamely, které se dále suší na nábytkářskou 
vlhkost

Před lepením se pohledové lamely shora čistí (kartáčují) a ze-
spodu kalibrují (brousí) na jednotnou tloušťku

Nejen v případě prezentace, ale také u poptávek po hotovém nábytku nebo dveřích 
se výrobce spojuje s firmou svých bývalých zaměstnanců
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„Před vlastním lepením horní pohledové 
vrstvy nejprve povrch jednotlivých lamel 
upravujeme převážně kartáčováním, 
ale dle specifikace zákazníka i třeba 
ručním hoblováním či broušením. Poté 
tyto lamely přebroušením z opačné stra-
ny zkalibrujeme na jednotnou tloušť ku. 
Nutnou kalibrací pochopitelně projdou 
i lamely spodní vrstvy panelů,“ upřes-
nil jednatel s tím, že část panelů firma 
následně formátuje a dále zpracová-
vá na podlahové profily v provedení 
P+D. Hlavním odbytištěm tohoto sorti-
mentu je Itálie, Rakousko, Německo, 
Švýcarsko a Skandinávie, kam směřuje 
99 % produkce hlavně k obchodníkům 
a v případě Itálie i přímo k některým re-
alizačním firmám. „Mimo tohoto hlavního 
sortimentu, jehož roční produkce se po-
hybuje kolem 15 tis. m2, vyrábíme ještě 
mozaikové obkladové panely, vytvořené 
z krátkých vodorovných a příčných lamel 
lepených na překližku a také speciální 
40 mm silné oboustranně pohledové pa-
nely pro výrobu dveřních křídel. Jejich 
základ tvoří středová spárovka z 20 mm 
silných smrkových lamel opláštěná la-
melami v provedení z tesaných trámů, 
opálených prken či z antických prken 
s patinou. Tyto panely stejně jako nábyt-
kové nebo obkladové začínáme postup-
ně uplatňovat i na domácím trhu, kde 
občas zákazníci z řad majitelů starých 
chalup či stylových hospod nepoptávají 
jen např. podlahy, které sami i realizuje-
me, ale i kompletní vybavení nábytkem 
včetně dveří. V takových případech se 
obracíme na naše dřívější zaměstnance 
ve Zvoli A. Johna a J. Weinlicha, kteří 
i po odchodu z firmy zůstali našimi kole-
gy a tyto výrobky nám zhotoví,“ doplňuje 
jednatele Martina Šilhavá s tím, že na 

domácím trhu firma kromě vlastních vý-
robků nabízí i zajímavý produkt jednoho 
ze svých italských odběratelů prezen-
tovaný pod obchodní značkou Lebric 
Briccola Veneziana, který loni v Praze 
ve společné expozici s firmou J.W. zau-
jal nejednoho z návštěvníků podzimního 
veletrhu For Interior.

Staré dřevo z Benátek

Základem výrobků prodávaných pod 
značkou Lebric je 20 a více let staré dře-
vo pocházející z Benátské laguny. Jeho 
zdrojem jsou dubové sloupy tzv. „bricco-
le“, které jsou od nepaměti jedním z cha-
rakteristických rysů Benátek společně 
s kanály, mosty a gondolami. Představují 
soubor dvou až čtyř vzájemně spojených 
kůlů (zpravidla z dubu evropského), které 
vystupují zčásti z vody a slouží jako druh 
plavebního znaku pro navigaci plavidel 
a dnes také ke kotvení lodí. Mimo to plní 
i funkci vlnolamů upozorňujících obyva-
tele Benátek na zvýšení mořské hladiny 
a tím i hladiny vody v kanálech. 
„Životnost těchto sloupů závisí na půso-
bení dřevokazného mořského mlže zva-
ného Šášeň lodní (Teredo navalis), který 
žije na ponořeném dřevě a velmi dobře 
se mu daří právě v Benátské laguně. 
Jedná se o hnědého až načervenalé-
ho podlouhlého mlže, připomínajícího 
červa o průměru 1 cm a délce kolem 
20 cm, který má na hlavě 2 trojúhelníko-
vé destičky o velikosti asi 2 cm. Těmito 
destičkami dokáže ve dřevě vyvrtat až 
60 cm dlouhé chodby o průměru 1 cm, 
kterými dřevo sloupů po letech působení 
poškodí natolik, že se začne rozpadávat 
a sloupy musí být vyměněny. Nicméně 
takto poškozené dřevo firma Lebric, 

podobně jako my v případě materiálu 
z demolic, dále využívá právě pro tyto 
chodbičky, které po podélném případ-
ně příčném rozřezání kůlů vytváří jedi-
nečné tvary a obrazce, z nichž každý 
je originál,“ upřesňuje M. Šilhavá s tím, 
že při pravidelných opravách „briccole“ 
jsou více či méně poškozené kůly opa-
trně vyzvednuty z moře. Po vysušení se 
z nich na pásové pile odřežou několik 
milimetrů silné švartny nebo 20–60 mm 
silná prkna či fošny. Poté se švartny lepí 
do podoby třívrstvých podlahových nebo 
obkladových vlysů či desek, kde tvoří 
horní pohledovou vrstvu, a nebo se stej-
ně jako prkna či fošny zalévají do speciál-
ní epoxidové pryskyřice. Takto vytvořené 
slabší či silnější desky pak slouží jako 
dekorační obrazy, dělicí příčky, stolové 
desky, sedáky židlí a lavic či schodišťové 
stupně apod.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: ANTIK & STIL CZ s.r.o.
Místo: Jindřichův Hradec – Otín
Rok založení: 2004 (2000)
Počet zaměstnanců: 17
Obrat: 20 mil. Kč
Web: www.antikstil.com

Jindřichův Hradec – Otín
●

Surovinovým zdrojem doplňkového sortimentu značky Lebric jsou tzv. „briccole“ z Benátské laguny, více či méně poškozené 
Šášní lodní, zpracovávané mimo jiné v kombinaci s epoxidovou pryskyřicí do podoby originálních obrazů, stolových desek, 
dělících příček, sedáků židlí a lavic, schodišťových stupňů apod.
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Za životním rozhodnutím do 
Jižní Ameriky a na Nový Zéland

Lukáš s Petrem se poprvé potkali po 
skončení střední školy na noční směně 

v jednom supermarketu, kde byli jako 
studenti na brigádě. Zjistili, že bydlí ve 
stejné pražské čtvrti a že chodí na stej-
nou jazykovou školu, akorát jeden do-
poledne a druhý odpoledne. Pak se na 
nějaký čas rozešli a později oba zhruba 
ve stejnou dobu a nezávisle na sobě od-
jeli na půl roku do ciziny. Lukáš do Jižní 
Ameriky a Petr na Nový Zéland. A tady 
se začíná odvíjet jejich příběh.
„Já jsem pomalu končil vysokou školu 
a nevěděl jsem co budu dělat, ale nějak 
mě to netížilo, protože jsem se soustředil 
na diplomku, na kterou jsem potřeboval 
nasbírat podklady. Na své cestě napříč 
Jižní Amerikou jsem potkal nějakého 
truhláře z Anglie, který mi hrozně hez-
ky vyprávěl o své práci a já si přitom 
vzpomněl, že můj děda měl doma truh-
lářskou dílnu, v níž jsem jako malý kluk 
se dřevem také pracoval. Ještě ten večer 
mně došlo, že chci být truhlář,“ vzpomíná 
Lukáš Lédl.
První, koho po svém návratu do vlas-
ti potkal, byl Petr, který se zrovna vrátil 
z Nového Zélandu. Stavěl tam dřevostav-
by a díky tomu i on pojal touhu uplatnit se 

DEVOTO – dětský nábytek s příběhem

Truhlářské studio DEVOTO založili v roce 2008 v Libčicích nad Vltavou dva kamarádi – vysokoškoláci, 
jejichž původní profesní zaměření nemělo se dřevem a s řemeslem nic společného. Lukáš Lédl vystu-
doval iberoameristiku, což jsou dějiny Latinské Ameriky, a Petr Porta andragogiku, tedy vzdělávání 
dospělých. K truhlařině a ke společnému podnikání se dostali díky neuvěřitelné shodě okolností.

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

V roce 2014 se z původní malé řemeslné dílny přestěhovali do větších prostor, které postupně upravují a vybavují

Lukáš Lédl (vlevo) a Petr Porta, zakladatelé nábytkového studia DEVOTO, si profesní 
dráhu truhlářů zvolili na svých cestách po Jižní Americe a Novém Zélandu
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po svém návratu do ČR na poli zpracování 
dřeva. Společně se tedy rozhodli, že si 
své vysokoškolské diplomy doplní ještě 
výučním listem v oboru truhlář a v září 
2007 nastoupili na zkrácené studium do 
odborného učiliště v Kladně. Ještě před 
ukončením studia přišel Petr s myšlenkou 
na založení vlastní dílny. „Jeden náš kama-
rád měl tady v areálu bývalých Šroubáren 
v Libčicích nad Vltavou truhlářskou dílnu. 
Zajeli jsme se sem podívat, v areálu jsme 
si vyhlídli menší prostor a v září 2008, 
poté, co jsme dostali výuční listy, jsme si 
otevřeli dílnu. Než jsme ale zahájili výrobu, 
musel značně zdevastovaný a vyhospo-
dařený objekt projít rozsáhlou obnovou, 
zejména jsme museli položit kompletně 
novou podlahu, což nás stálo hodně 
času, úsilí a finančních prostředků. Padly 
na to naše úspory ze stavebního spoření, 
ale naštěstí jsme se domluvili se správ-
cem areálu, že nám tyto investice odečte 
od nájmu. Koupili jsme si starší formátova-
cí pilu a prakticky bez jakýchkoliv dalších 
prostředků a zkušeností jsme zahájili pro-
voz,“ pokračuje ve svém vyprávění Lukáš 
Lédl s tím, že jejich prvními zákazníky byli 
blízcí známí a rodina.

Jak přežít krizi

Po počátečním nadšení ale přišla tvrdá 
realita tržní ekonomiky. „Do zimy 2008 
jsme nějakou práci měli, ale naše zkuše-
nosti byly nulové, všechno nám strašně 
dlouho trvalo, protože jsme postupovali 
metodou pokus – omyl. A do toho přišla 
krize. Měli jsme ale štěstí v tom, že jsme 
byli sami dva a neměli jsme žádné závaz-
ky vůči bankám, zaměstnancům apod. 
První zima byla dost krušná. Zakázek 

jsme měli málo a tehdy nás poprvé na-
padlo, že bychom měli mít nějaký stálý 
výrobní program. V dílně se nám hroma-
dily zbytky materiálu, a tak nás napadlo 
zkusit z něj vyrábět dětské hračky, de-
korace a doplňky,“ posouvá Lukáš Lédl 
svůj příběh pomalu dál.
V tu chvíli ale ještě netušili, že právě to 
nakonec ovlivní celkové budoucí zaměře-
ní jejich výroby. Díky vyprávění svých 
kamarádů vrstevníků – čerstvých otců 
a maminek – se setkali s jejich zkuše- 

V jedné z bývalých výrobních hal Šroubáren v Libčicích nad Vltavou s původní in-
dustriální architekturou plánují otevřít vlastní showroom

Modulový nábytek do dětských a studentských pokojů NIMBO a MOODY představuje stálý typový sortiment firmy

Svůj současný výrobní sortiment – dětský a studentský modulový nábytek – založili na několika úspěšných kusech dřívější 
zakázkové výroby, jakou je např. postel NIMBO



DM 9/201754

reportáž

nostmi se zařizováním pokojíků pro malé 
ratolesti. Malý výběr pěkného dětského 
nábytku na trhu byl impulsem, který je 
přiměl zaměřit se tímto směrem. A právě 
tehdy se také začala formulovala součas-
ná filozofie studia DEVOTO – navrhovat 
a vyrábět dobře promyšlený, vysoce kva-
litní, pro děti bezpečný nábytek, který má 
svůj příběh a který s nimi poroste. Avšak 
nepředbíhejme. Cesta k současnému 
úspěchu byla ještě dlouhá a trnitá. Lukáš 
Lédl na ni vzpomíná takto: „Ve spoluprá-
ci s naší kamarádkou designérkou jsme 
vytvořili první návrhy, vyrobili prototypy, 
nafotili a ukázali je známým. Nábytek 
nám sice pochválili, ale ohledně fotek 
nám decentně doporučili, abychom se 
raději obrátili na profesionálního foto-
grafa. Profesionální fotky byly tentokrát 
super a my jsme předpokládali, že když 
je e-mailem rozešleme známým, že bu-
deme mít o práci postaráno. Jenže to se 
samozřejmě nestalo, takže i následující 
zima 2009 byla ještě krušná. Pak ale 
konečně přišla naše první zakázka na 
dětský pokoj. Klienti byli spokojení a to 
nám dodalo další impulz k rozhodnutí, že 
se nadále budeme specializovat už jen 
na dětský nábytek.“

Kvalitní propagace 
něco stojí

Neměli však žádné zkušenosti s jeho 
prezentací a prodejem, a tak se obrátili 
na reklamní agenturu. „V té době to pro 
nás byly extrémní náklady – desítky tisíc 
měsíčně. Navíc výsledky oproti naše-
mu očekávání nebyly hned vidět. Své 
ovoce to ale nakonec přineslo. Objevili 
jsme se v mnoha časopisech, lidé nás 
začali pomalu vnímat a výroba se po-
stupně rozjela. Narazili jsme však na jiný 
problém. Zákazníci se začali ozývat na 
zakázkovou výrobu dětského nábytku, 
což se úplně neslučovalo s naší před-
stavou o malosériové výrobě typového 
nábytku. Nicméně jak se říká, všechno 
zlé je k něčemu dobré. Na atypické za-
kázkové výrobě jsme se hodně naučili, 
jako ohýbané prvky apod. Tyto realizace 
jsme si nechávali profesionálně nafotit 
a pouštěli jsme je do médií, která se za-
čala sama ozývat, a tím jsme si pomalu 
v rámci ČR začali budovat jméno,“ po-
pisuje další etapu ve vývoji firmy Lukáš 
Lédl a zároveň dodává: „Naším velkým 
štěstím bylo, že máme příběh. Když 
máte příběh, tak vám to mnohé usnadní. 

Firma s příběhem je mediálně zajímavá, 
a tím se dostává do povědomí veřejnosti, 
tedy potenciálních zákazníků. Zajímavý 
příběh vám otevírá cestu na stránky pre-
stižních společenských časopisů, které 
mají na trhu velký vliv.“

Na rozcestí

V roce 2014 se ocitli před zásadním 
rozhodnutím – zda ukončit činnost ane-
bo se podnikání začít věnovat skutečně 
naplno a se všemi riziky s tím spojenými. 
„Šlo o to,“ navazuje Lukáš na předchozí 
téma, „že další pokračování by vyžado-
valo nemalé investice. Stará formátovací 
pila nám již dosluhovala, jiné stroje jsme 
neměli a v dílně, kde jsme byli, jsme na 
ně ani neměli prostor. Takže jsme řešili 
dilema, zda si vzít půjčky a jít do nových 
prostor a do nových technologií. V té 
době jsme se zúčastnili veletrhu interié-
rového designu Ambiente ve Frankfurtu 
nad Mohanem s naší patrovou postelí 
NIMBO a sklidili jsme tam s ní úspěch. 
To nám dodalo energii pokračovat. Takže 
jsme si v areálu vyhlídli nový větší prostor, 
který postupně upravujeme, zvětšujeme 
a vybavujeme.“

Realizace dětského pokoje v Dobřichovicích

Realizace dětského pokoje Na Hanspaulce
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Z bláta do louže?

Přechod z malé řemeslné dílny na prů-
myslovou výrobu pro DEVOTO na jedné 
straně znamenal skokové nárůsty obra-
tu, na druhé straně ale přinesl řadu no-
vých problémů. „Kvůli nárůstu zakázek 
jsme museli zaměstnat další lidi, jenže 
jsme s nimi neuměli pracovat,“ konkre-
tizuje naznačené problémy Lukáš Lédl. 
„Totiž, pouze dva z nich byli truhláři, kteří 
věděli, co mají dělat, ostatní byli větši-
nou amatéři, nadšenci, kteří se chtěli 
naučit dělat se dřevem. Jenže my jsme 
neměli čas na to, abychom je učili ře-
meslo. Navíc jsme byli pod obrovskou 
finanční zátěží a neustálým tlakem na 
kvalitu a produktivitu. Takže jsme se do-
stali z bláta do louže, přesněji řečeno do 
jakéhosi začarovaného kruhu, z něhož 
nebylo možné se vymanit. Nakonec jsme 
přestali zaměstnávat kohokoliv a začali 
jsme hledat výhradně truhláře. Ale hlavně 
jsme si nastavili úplně nový výrobní mo-
del. Naše truhláře vedeme k větší zod-
povědnosti za jednotlivé zakázky. My jim 
pouze zajišťujeme technickou podporu, 
tzn. výkresovou dokumentaci, materiál, 

strojní opracování atd. Oni také předem 
ví, jakou částku za zakázku dostanou a je 
jen na nich, jak to časově zvládnou. Na 
druhé straně ale také sami ve vlastní režii 
řeší případné reklamace.“

Od zakázek k typové výrobě

Firma výrazně zredukovala dřívější široké 
portfolio a dnes se specializuje hlavně 
na opakovanou typovou výrobu dětských 
a studentských pokojů. „Zakázkovou aty-
pickou výrobu jsme se kvůli její nároč-
nosti rozhodli omezit a částečně nahradit 
typovou výrobou, kdy máme vlastní sor-
timent s vlastní technologií jeho výroby,“ 
vrací se Lukáš Lédl k tématu sortimentu. 
„Zpočátku jsme výrobní program tvořili ze 
zakázkových produktů, které se nám líbi-
ly. Jenže takto vytvořené portfolio výrobků 
bylo poněkud chaotické. A tak jsme se 
rozhodli vytvořit ucelené modulové řady, 
z nichž si zákazníci budou moct vybírat. 
Tentokrát jsme se ale již obrátili na pro-
fesionálního designéra s tím, že chceme 
náš sortiment postavit na několika úspěš-
ných kusech nábytku, které již máme 
v nabídce. A opět se nám potvrdilo to, na 

co jsme přicházeli postupem času, že na 
všechno je dobré mít profesionála. Nemá 
cenu snažit se za každou cenu ušetřit 
třeba tím, že si budu dělat všechno sám. 
Ať už to bylo naše počáteční fotografo-
vání nebo návrhy. Samozřejmě to něco 
stojí, ale pokud chceme vůči zákazníkům 
vystupovat jako profesionálové a nabízet 
kvalitní profesionální nábytek a servis, tak 
se nemůžeme chovat jako amatéři.“

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: DEVOTO SE
Místo: Libčice nad Vltavou
Rok založení: 2008
Web: www.devoto.cz

● 
Libčice nad Vltavou 

Ukázka realizace zakázkové výroby – kuchyně

Ukázka realizace zakázkového interiéru
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VZOR

Značka VZOR vznikla díky velké vášni 
pro design a snu o vytvoření kolekce 
založené na ikonách polského desig-
nu, která v budoucnu bude obsahovat 
i návrhy současných mladých tvůrců. 
Značku vytvořil Jakub Sobiepanek na 
Varšavské akademii výtvarných umění 
v rámci své diplomové práce připravené 
v ateliéru Tomasze Rygalika. Jeho práce 
byla oceněna cenou Varšavské akade-
mie výtvarných umění „Coming Out“ jako 
jeden ze čtyř nejvýznamnějších návrhů 
roku 2012. Vytvoření značky, zahrnující 
tvorbu konzistentní sériové produkce 

Ikonický design: 
Polská moderna Romana Modzelewského

Retro-vlna pokračuje a přináší do současných obytných i veřejných prostor atmosféru interiérů z po-
loviny minulého století. Většina evropských výrobců, kteří na tento trend vsadili, sahá po známých 
„ikonických“ modelech, což jim mj. usnadňuje jejich propagaci. Najdou se ale i výrobky realizované 
zcela nově podle dochovaných historických návrhů. Takto vznikly např. židle a křesla Romana 
Modzelewského, vyráběné na základě jeho nikdy nerealizovaných návrhů z 50. let. Pro tehdejší režim 
byly příliš avantgardní. O jejich premiéru se zasloužila skupina nadšenců vystupující pod značkou VZOR.

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

Prezentace polské retro moderny z poloviny minulého století na stánku VZOR na 
imm cologne 2017

RM58 je nejvěrnější verzí průkopnic-
kého křesla navrženého Romanem 
Modzelewskim. Vyrábí se za použití mo-
derních kompozitů, které jsou současný-
mi ekvivalenty polyester a sklolaminátů 
původně používaných Modzelewskim 
v roce 1958. Analogicky k historické 
verzi je kompozit vyroben s použitím mo-
derních technologií používaných při vý-
robě jachet. Za účelem dosažení vysoce 
kvalitní povrchové úpravy a trvanlivosti 
je povrch sedadla pokryt barevným ge-
lovým povlakem (epoxidovou pryskyřicí)

Roman Modzelewski sedící na jedné 
z prvních verzí křesla RM58, které sám 
navrhnul a vyrobil

56

design
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polského designu, trvalo téměř dva roky. 
Díky projektu byly vytvořeny podmínky 
pro to, aby produkty, o nichž vědělo 
jen málo lidí a které dosud zdobily pou-
ze muzejní sbírky, mohly být vyráběny 
průmyslově a mohly tak být dostupné 
pro spotřebitele – milovníky designu. 
Všechno probíhá v souladu s patento-
vými a autorskými právy při používání 
nejmodernějších výrobních technologií.

Dobrý design je nadčasový

Roman Modzelewski se narodil v roce 
1912 v Lazdijai (Litva) a zemřel v roce 
1997 v polské Lodži. Byl malířem, de-
signérem a učitelem. Avantgardní tvůr-
ce, interdisciplinární umělec. Vystudoval 
Vysokou školu výtvarných umění ve 
Varšavě a svou kariéru sdílel s akademií 
výtvarných umění Lodž od jejího založe-
ní v roce 1945. Byl dlouholetým profe-
sorem a rektorem Akademie Lodž, kde 
byl zároveň prvním zvoleným rektorem. 
Zpočátku byl ovlivňován impresionismem, 
poté experimentoval s formou a barvou, 
pohyboval se směrem k „solarismu“ a po-
zději ke kubismu. Důležitými tématy jeho 
obrazů byla řeč abstrakce, geometrie 
tvaru, symbolika barvy a význam textury. 
Jeho návrhy nábytku byly uznávány pro 
svou inovativní podobu a použití moder-
ních materiálů. Křeslo ze sklolaminátu 
(RM58), dokončené v roce 1958, bylo 
průkopnickou aplikací tohoto materiálu 
v Polsku. Po formální stránce je to celo-
světově unikátní příklad plně tvarované, 
homogenní organické skořepiny sedadla.

Originální historický design

Křeslo RM58 bylo prvním kusem ve 
sbírce „Roman Modzelewski“ realizo-
vané značkou VZOR a jeho výroba je 
příkladem toho, jak chce značka fun-
govat. Židle je moderní verzí průkopnic-
kého křesla Romana Modzelewského, 
které, ručně vyrobené v roce 1958, 
bylo jedním z prvních polských příkladů 
laminátového nábytku z polyesterového 
skla. Ale jeho inovativnost nespočívala 
jen v materiálech použitých při jeho vý-
robě. Plně uzavřená organická skořepi-
na sedadla neměla ve své době obdoby 
ani v Polsku ani jinde ve světě.
Jeden z prvních prototypů (v bílé barvě) 
byl zakoupen pro stálou sbírku designu 
ve Victoria & Albert Museum v Londýně. 
Křeslo bylo muzeem V&A představeno 
na výstavě „Moderna studené války: 
Design 1945–1970“ věnované mo-
dernímu designu, architektuře, filmu 
a popové kultuře vytvořené během stu-

dené války na obou stranách železné 
opony. Křeslo bylo též mezi předměty 
na výstavě Národního muzea ve Varšavě 
s názvem „Chceme být moderní. Polský 
design 1955–1968“, která představila 
polské ikony designu. Dvě originální 
křesla RM58 jsou také součástí stálé 
sbírky Moderního designového centra 
Národního muzea ve Varšavě.
Využití nových materiálů a průmyslových 
technologií při výrobě křesla RM58 pod 
značkou VZOR umožnilo překonat ome-
zení řemeslné výroby a nabídnout výro-
bek trvale vysoké kvality, který lze vyrá-
bět rychle a relativně levně ve velkých 
dávkách průmyslovým způsobem. To 
také umožnilo rozšířit původní lesklou 
verzi křesla o matnou variantu a o nové 
moderní barvy, které byly speciálně zvo-
leny po konzultaci s držitelkou patentu, 
vdovou po Romanu Modzelewském, 
Werou Modzelewskou.

Každé jiné – obě unikátní

Klasické (lesklé) a matné provedení 
RM58 jsou moderní verze historické-

ho křesla Romana Modzelewského. 
RM58 CLASSIC je verze křesla, která 
věrně kopíruje historický návrh z roku 
1958, vyrobená technologií rotačního 
tvarování, s polyethylenovým sedákem 
lakovaným na vysoký lesk. 
RM58 MATTE je současná verze histo-
rického křesla se sedákem z probarve-
ného polyetylenu. Kromě své nové es-
tetické kvality je tato verze také vhodná 
pro venkovní použití.

Jednoduchá dokonalost 
v jediném uměleckém kusu

RM56 WOOD je obchodní název židle 
ze sbírky nábytku navrženého profeso-
rem Romanem Modzelewskim, kterou 
VZOR do svého portfolia zařadil jako 
druhou v pořadí.
Práce na tvaru sedadla vedla k zavede-
ní mnoha modifikací neviditelných pro 
oko, ale důležitých z hlediska ergono-
mie a funkčnosti. Použití průmyslových 
výrobních technologií umožnilo vyhnout 
se omezením spojeným s řemeslnou 
výrobou a nabídnout produkt s pevnými 

Zcela novou podobu klasického polské-
ho designu od profesora Romana Modze-
lewského představuje čalouněná verze 
RM58 v koženém nebo textilním provedení

RM58 CLASSIC v lesklém provedení věrně sleduje historický design z roku 1958. 
RM58 MATTE je současná verze historického křesla se sedákem z probarveného 
polyetylenu s matným povrchem
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kvalitativními parametry, který lze vyrá-
bět průmyslovým způsobem. Kompletně 
nově navržená technologie výroby kře-
sel umožnila spojit kovovou podnož se 
skořepinou sedadla trvanlivým způso-
bem, aniž by bylo nutné vrtat do sedad-

la, což výrazně zlepšilo jeho estetickou 
hodnotu.
Skořepina sedadla židle je vyrobena 
z překližky ohnuté ve dvou rovinách. 
Proces implementace, zejména výběr 
výrobních technologií a materiálů, umož-
nil přepracovat technické parametry, aby 
se zlepšila funkčnost židle.
Původní prototyp sedadla byl vytvořen 
v padesátých letech minulého století 
a byl vyroben z překližky. Organické 
sedadlo bylo umístěno na kovové kon-
strukci abstraktního tvaru. Byl to jeden 
z prvních případů, kdy byly v polském ná-
bytku využity plastické vlastnosti překliž-
ky. V roce 1956 Roman Modzelewski 
zopakoval návrh ve viniduru (neměkčený 
PVC). Křeslo v této materiálové verzi zís-
kalo v roce 1957 druhou cenu v katego-
rii individuálního nábytku na 2. ročníku 
Národní výstavy interiérového designu 
ve Varšavě. V roce 2012 se uskutečnila 
první testovací realizace křesla pod znač-
kou VZOR.

Geometrický tvar měkký 
na dotek

Jediný prototyp modelu RM57 byl vyro-
ben v roce 1957. Židle je výrazem vášně 
pro abstraktní tvary, klíčem k umění a de-
signu Romana Modzelewského. Z nábyt-
ku vyčnívá autorovo zkoumání kompozi-
ce s upřednostněním geometrie tvarů 
pomocí jednoduchých diagonálních linií.
První testování židle provedené pod znač-
kou VZOR se uskutečnilo v roce 2012. 
Proces přemýšlení nad designem vyústil 
v tvarově atraktivní a přesto pohodlné jed-
noduché čalouněné sedadlo. Kompletně 
nově navržená technologie výroby seda-
del, zejména její vnitřní struktury, umožni-
la nabídnout výrobek věrný originálu, kte-
rý zároveň zaručuje překvapivý komfort.
Proces implementace RM57 do sériové 
výroby trval 4 roky. Výběrem výrobních 
technologií a materiálů, jakož i rede-
signem technických parametrů s cílem 
zlepšit funkční a estetickou hodnotu 
židle, je ukázkovým příkladem přístupu 
značky VZOR k budování sbírky.

Zdroj: Tiskové materiály VZOR

Kompletně nově navržená technologie 
výroby křesla RM56 WOOD umožnila 
spojit podnož se skořepinou, aniž by bylo 
nutné do sedadla vrtat

Židle RM57 se vyznačuje geometrickými tvary s jednoduchými diagonálními liniemi

Hranatý tvar čalouněného sedadla nabí-
zí překvapivý komfort

Křeslo RM56 WOOD se sedadlovou skořepinou zhotovenou z tvarované překližky
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Mezi časté obavy zájemců o dřevostavbu patří teploty inte-
riéru, kterých je možné dosáhnout v zimě i v létě. Díky malé 
akumulační schopnosti dřeva, tedy i dřevostaveb, se dům na 
rozdíl od jiných typů konstrukcí rychle vyhřeje, ale zároveň 
velmi rychle vychladne. To šetří majitelům finanční prostředky 
na vytápění v zimních měsících a zpříjemňuje jim život v hor-
kém létě.  

Cihlové nebo betonové konstrukce v horkých letních dnech 
akumulují teplo. Tohoto naakumulovaného tepla nejsou díky 
svým fyzikálním vlastnostem schopné se zbavit v chladněj-

ších nocích. U dřevěných domů tento nepříjemný jev ale díky 
nízké akumulační schopnosti dřeva odpadá. Již po několika 
hodinách dochází k příjemnému zchlazení celé stavby, a tím 
i interiéru.

Pokud chtějí majitelé dřevostaveb před případným vyhřívá-
ním nemovitost ještě lépe zabezpečit, je potřeba instalovat 
předokenní stínicí techniku nebo skleněné plochy chránit 
před přímým sluncem stavebními úpravami jako je například 
přesah střechy či horního patra přes spodní. Největším pro-
blémem jsou zvláště velkorozměrové okenní plochy, kterou 
jsou orientované na jih, nebo jihozápad.

Ani dřevostavba, která má ze všech stavebních materiálů nej-
lepší vlastnosti obvodových materiálů, nedokáže zcela odolat 
extrémně dlouhým teplotám, které neklesají na příjemné hod-
noty ani v noci. V takovém případě je nutné zabezpečit dům 
klimatizací. 

Více informací poskytnout zájemcům o dřevostavbu společ-
ností, které budou své stavby, jako každý rok, prezentovat na 
mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH ve dnech 19. 
až 23. září 2017 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.  

19.–23. 9. 2017

V dřevostavbách
panuje v létě příjemné klima

Generálním partnerem mezinárodního stavebního veletrhu 
FOR ARCH 2017 je Skupina ČEZ.
ČEKEJTE VÍC NEŽ JEN ELEKTŘINU NEBO PLYN

Že ČEZ vstoupil se svými zákazníky do 21. století, dokazují jeho inova-
tivní produkty a služby. Ať si zákazníci vyberou jakkoli velké vylepšení 
domácnosti, vždy dostanou řešení, které ohleduplněji využívají energie, 
zvyšují komfort zákazníků a snižují chytře výdaje. Na kompletní nabídku 
produktů se můžete podívat na www.cez.cz/sluzby. 
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BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ:

STAVEBNÍ PORADENSKÉ CENTRUM
 ČKAIT – HALA 1

určeno pro odbornou i širokou veřejnost v oblasti výstavby

PORADENSKÉ CENTRUM
 STÍNICÍ TECHNIKY 

A OTVOROVÝCH VÝPLNÍ – HALA 3

PORADENSKÉ CENTRUM
 M

INISTERSTVA VNITRA ČR – HALA 4 
ochrana m

ajetku a osob (ve spolupráci s Policií ČR 
a Cechem

 m
echanických zám

kových systém
ů ČR)

PORADENSKÉ CENTRUM
 ASOCIACE BAZÉNŮ A SAUN 

ČESKÉ REPUBLIKY – HALA 5

PORADENSKÉ CENTRUM
 DŘEVOSTAVEB – HALA 5

PORADENSKÉ CENTRUM
 VYTÁPĚNÍ – HALA 7
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délka
šířka
tloušťka
Na míru!

Ostermann dodává vhodné hrany k deskám 
od více než 70 výrobců, již od 1m a zasílá 
zboží v den objednání.

www.ostermann.eu
Rudolf Ostermann GmbH
VOLEJTE ZDARMA: 800 143 142
sales.cz@ostermann.eu

 Služby, rozmanitost a tempo

n a  v š e c h n y  h r a n y

ANZG-PerfServ_Vielfalt_Pfleiderer_103x297-DrevarskyMagazin_17_07_CZ.indd   1 11.08.17   10:34

>  Cena přístroje: 9 149 Kč 
Spotřební materiál v ceně 
2 024 Kč zdarma: 
celkem 4 000 ks hřebíků    
D34–31 × 90 mm, 
4 plynové náplně

>  Akční cena 9 149 Kč platí v ČR, 
do 30. 9.  2017 nebo 
do vyprodání zásob

> Ceny jsou uvedeny bez DPH  

Plynová hřebíkovačka 
KMR 3890

+ 2 plastové boxy s hřebíky
+ 4 plynové náplně

hřebíky a plyn v ceně

2 024 Kč zdarma

www.kmr-cs.cz
>  Více informací:

http://www.ostermann.eu
http://www.kmr-cs.cz
http://www.okentes.cz
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Mobilní prostory na Interzumu 2017

Mobilita je nedílnou součástí našeho života a nedílnou součástí 
mobilních prostor aut a všech dalších dopravních prostředků, je 
čalounění. A to nejen sedadel či lůžek, ale, z důvodu exkluzivity 
a bezpečnosti, celých interiérů. Talentovaný český automobilový 
designér Jaromír Čech, který mj. 13 let (do dubna 2017 – v po-
sledních letech ve funkci vedoucího designéra) navrhoval auta 
v designcentru Toyoty v Nice, říká: „Exteriér zákazníka přiláká, ale 
interiér auto prodává“. Proto se mobilní interiéry umně krášlí vzác-
nými dřevinami a švy potahů vyšívají a prošívají dlouhými stehy bez 
ohledu na praktičnost. A sportovní vozy nevyjímaje – vždyť Porsche 
s okrasným vyšíváním autosedaček před několika lety začal.

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

Foto: autorka

Způsobům střihu, šití a zdobnému pro-
šívání a vyšívání potahů čalounění seda-
del exkluzivních osobních automobilů se 
již věnovaly předchozí veletrhy Interzum 
2013 a 2015. Aby návštěvník viděl vý-
sledek, byla mezi šicími stroji a dělicími 
katry usní a potahových textilií umístěna 
sportovní kupé s dokonale zpracovaný-
mi usněmi nebo Alkantarou a vzácnými 
dřevinami dokončeným interiérem. Ale 
letos poprvé se na Interzumu 2017 na 
speciální akci: „Mobilní prostory“ v hale 
10.1 představily různé dopravní prostřed-
ky. V jejich interiérech výrobci představili 

nové trendy, které vycházejí z náročných 
požadavků zákazníků. A změny charak-
teru těchto interiérů způsobené uplatně-
ním nových materiálů a jejich inovativním 
zpracováním.
Výrobci nábytku jsou často také výrobci 
mobilních interiérů. Bytové a mobilní inte-
riéry se navzájem inspirují, nové nápady, 
produkty a zpracování používané v ná-
bytku nacházejí uplatnění v interiérech 
aut, letadel, lodí i karavanů a opačně.
Kvalitativní požadavky na použité mate-
riály a luxusní zpracování do mobilních 
prostor jsou stále vyšší, náročnost zá-

kazníků stoupá. Kromě požadavků na 
nepraktickou exkluzivitu má řada po-
žadavků praktický význam. Pro mobilní 
interiéry je požadovaná nízká hmotnost, 
což vyžaduje specifická řešení využitelná 
i v konstrukci nábytku. Snížení hmotnosti 
nábytku je ekologické a snižuje náklady 
na dopravu. Nebo bezpečnostní poža-
davky se mohou s požadavkem na výluč-
nost ve tvaru sedadla a opěradla prolnout. 
Ergonomické tvarování a správně zvolená 
tuhost a pružnost sedadla a opěradla za-
jistí zachování fyziologického tvaru páteře 
při sezení jak v mobilním tak standard-
ním sedadle, správně nastavená hlavová 
opěrka ochrání při prudkém zabrzdění 
krční páteř (a u sklopných opěradel se-
dacího nábytku odlehčí těžkou hlavu), 
nadzvednuté ladně tvarované tužší okraje 
sedadla a opěradla stabilizují a drží tělo 
v zatáčkách. Měkké polyuretanové pěny 
mají nižší hmotnost než dříve používaná 
pěnová pryž a současně umožňují realizo-
vat vyhřívání sedadel, vložení individuálně 
nastavitelné bederní opěrky i monitorovat 
životní funkce, což se využívá v závodních 
vozech, přepravních kojeneckých bo-
xech a nemocničních lůžkách.

Zdánlivě totéž, není totéž

Čalounění mobilních interiérů a čalouně-
ný bytový i nebytový nábytek mají sice 
mnoho společného, ale některé zdánlivě 
shodné materiály a technologie nejsou 
shodné.

Interzum 2013 – tvarovka opěradla autosedačky do sportovního vozu z měkké 
polyuretanové pěny
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V čalounění mobilních interiérů se uplat-
ňují suché montážní technologie, vtaho-
vé a spojovací OKE a další prvky. V za-
hraničí, např. v německé firmě Himolla, 
se takové a obdobné systémy běžně 
používají, u nás výjimečně, například 
ve firmě Dýhy Večeřa a spol., s. r. o., 
VESPERA®, na křesle Ovo (design MgA. 
Martin Surman, ArtD.).
Lehkým výplňovým materiálem v čalou-
nění mobilních interiérů a v čalouněném 
nábytku jsou měkké polyuretanové pěny. 
V mobilních interiérech výplně pro se-
dadla a opěradla jsou vyráběny s výho-
dou při opakované výrobě shodných 
tvarů vypěňováním do tvaru v nevyhříva-
ných formách. Do forem lze před vypě-
ňováním upevnit různé zálisky, jako jsou 
nosné nebo pružicí systémy, a tyto zapě-
nit do tvarovky. Z nábytkářských výrobců 
v ČR používá nakupované tvarovky TON 
a. s. v sedadlech křesel Moritz. Vlastní 
výrobu tvarovek má LD seating s. r. o., 
výrobce zejména kancelářských židlí. 
Ale historicky první výrobní linka tvarovek 
z měkké polyuretanové pěny, tehdy ještě 
s vyhřívanými formami (kromě jedné, kte-
rá byla tak velká, že se nedala na unášecí 

systém linky upevnit), byla instalována 
před asi 40 lety na Slovensku v podni-
ku Tatra nábytok, závod Kamenec pod 
Vtáčnikom.
V současné době lze zhotovovat složité 
tvary čalounických výplní z kontinuálně 
pěněných blokových pěn díky mnoha 
různým strojům na rovné nebo tvaro-
vé dělení a perforování (v čalouněném 
nábytku pěn převážně éterového typu) 
a kvalitním zdraví neohrožujícím lepid-
lům. (Pozn. autorky: Na Interzumu 2017 
byly nové dělicí stroje na zpracování 
blokových měkkých polyuretanových 
pěn hojně zastoupeny, připravujeme 
samostatný článek.)
Z blokových měkkých polyuretanových 
pěn se v automobilovém průmyslu použí-
vají náviny fólií loupané pěny esterového 
typu tl. 5–20 mm, 2 m širokých a až 
60 metrů dlouhých. Esterová pěna se 
následně natavuje a laminuje textiliemi 
nebo povrstvenými textiliemi (koženkou).
Všechny materiály pro mobilní interiéry 
musí být samozhášivé se sníženou hořla-
vostí. Samozhášivost a snížená hořlavost 
čalouněného nábytku a vybavení je po-
vinná do shromažďovacích a dalších 

prostor veřejných interiérů, v ČR dle 
Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany staveb 
v platném znění. 
V mobilních interiérech je dalším důleži-
tým požadavkem, aby pěny obsahovaly 
emise látek zabraňující zamlžení oken. 
Potahovým materiálem luxusních mo-
bilních interiérů jsou často hovězí usně, 
zhotovené z kůží zvířat. Kůže by, nezpra-
cována na usně, byla na jatkách odpa-
dem. Je rozdíl mezi usněmi nábytkovými 
a automobilními. Na usně automobilní 
jsou kladeny vyšší požadavky než na 
usně nábytkové, procházejí náročnějším 
zpracováním, a proto jsou dražší.

Interzum 2015 – zdobné šití a vyšívání

Interzum 2017 – šití potahu hlavové opěrky se záměrným řa-
sením

Interzum 2017 – zdobné prošívání na dvoujehlovém šicím 
stroji – vázaný steh
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O designérské činnosti Josefa Macho-
lána se ví méně, přestože některé z jím 
navržených systémů (Alfa, Intertekta) 
se vyráběly v obrovských počtech kusů 
a svého času patřily k nejrozšířenějším 
nábytkovým typům. Totéž platí o interié-
rových návrzích významných veřejných 
budov a institucí v Československu 
i v zahraničí – podílel se například na 
vybavení hotelu Praha; mobiliář hotelu 
byl naštěstí při nedávné destrukci budo-
vy z velké části zachráněn a druhotně 
využit při rekonstrukci jiného historické-
ho objektu. Zatímco ve volném čase se 
intenzivně věnoval autorské tvorbě, ve 
svém zaměstnání pracoval na státních 
úkolech, na vývoji nábytku pro průmys-

lovou výrobu a společensky důležitých 
interiérových zakázkách. Zabýval se 
navrhováním výrobních programů pro 
nábytkářské podniky, spolupracoval 
s UP závody Bučovice, národním pod-
nikem Interier Praha a Dyha Brno. K jeho 
nejúspěšnějším návrhům, vyráběným 
dlouhá léta ve velkých sériích, patřil již 
zmíněný kancelářský nábytek Alfa, díl-
cová sestava Intertekta, ložnice Koryna 
a Sekona. Vypracoval rovněž řadu ar-
chitektonických studií na zařízení repre-
zentačních místností, veřejných prostor 
i soukromých objektů.

Po absolutoriu Vyšší školy uměleckého 
průmyslu v Brně (nejprve se vyučil ve sto-
lařské dílně svého otce) pracoval zpočát-
ku jako návrhář ve Výzkumném ústavu 
místního hospodářství, v Krajském kon-
strukčním středisku a v Dřevopodniku 
města Brna. V roce 1962 nastoupil do 
Výzkumného a vývojového ústavu nábyt-
kářského, v němž prožil téměř tři desítky 
let (do zániku ústavu v roce 1991) po 
boku Františka Vrány, s nímž se přátelil, 
a dalších osobností. Stejně jako F. Vrána 
si velmi cenil příkladu svého učitele J. A. 
Šálka, který mu dal vynikající školení pře-

Josef Macholán: nejen židle…

Architekt Josef Macholán je veřejnosti znám především svými židlemi 
– objekty; v rozmezí let 1985–2004 ve své dílně v Sudicích navrhl 
a sám zhotovil 93 kusů solitérů odlišných konstrukcí, materiálem, 
povrchovou úpravou. Vedle výroby židlí měl i další koníčky: výborně 
kreslil a maloval, zabýval se užitkovými objekty a šperky, knižní ilu-
strací a tvorbou betlémů ze dřeva, papíru, plátna, přírodnin a dalších 
materiálů. Byl také dobrým znalcem historického nábytku, porcelánu, 
poučeným sběratelem a především zručným řemeslníkem – pro své 
objekty například vlastnoručně opracovával nerosty, které nacházel 
nejen v okolí svého bydliště. Jeho volná tvorba, prezentovaná na men-
ších výstavách, svědčí o obdivuhodně širokých zájmech, všestranné 
orientaci, o praktických znalostech řemesla i teoretickém poučení.

Autor: PhDr. Dagmar Koudelková
Národní centrum nábytkového designu o.p.s.

Kontakt: koudelkova.dag@gmail.com
Foto: archiv autorky

Architekt Josef Macholán (*20. 6. 1932 
– †9. 11. 2007)

Obývací sektorová sestava Intertekta byla v roce 1979 oceněná jako nejlepší výrobek 
oboru, výrobce Interier Praha, n.p.
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devším v oblasti navrhování interiérů.  
Svou tvorbu představil Josef Macholán 
poprvé souborně na výstavě v Umělecko-
průmyslovém muzeu Moravské galerie 
v Brně v roce 1997; úspěch vystavené 
kolekce židlí vedl k reprízám v Horácké ga-
lerii v Novém Městě na Moravě a v Galerii 
výtvarného umění v Hodoníně. O několik 
let později se výstava přesunula na zámek 
Nové zámky u Nesovic a do Muzea vý-
chodních Čech v Hradci Králové. První 
úspěch však architekt zaznamenal již na 
konci roku 1989 v Kabinetu designu na 
Starobrněnské ulici v Brně – za kolekci 
„tyčkových“ židlí získal ocenění Dobrý 
design od Design centra ČR a tři modely 
byly vybrány do sbírek Moravské galerie 
v Brně. Další výstavy pak byly zaměřeny 
převážně na betlémy. Macholánovy origi-
nální, vtipné a provokující betlémy získaly 
opakovaně díky aktivitě Muzea v Třebíči 
a jeho ředitele Ing. Martínka ocenění na 
mezinárodní výstavě betlémů v Římě.
Zkušený designér a současně zručný 
řemeslník Josef Macholán pracoval nej-
častěji se dřevem, které doplňoval další-
mi materiály – kovem (železným řetězem, 
drátěným pletivem, mosaznými patkami), 
nerosty (jaspisem, serpentinem) i dalšími 
předměty (starými smalty, válečkem na 
nudle, kloboukem), využil také neopra-
covaného pařezu nebo větví. Některé 
objekty zůstaly v přírodním stavu, větši-
na je však barevně pojednána – natřena, 
nastříkána nebo pomalována. V souboru 
více než devadesáti kusů najdeme „ob-
jekty“, židle z hranolových profilů, s ko-
líkovou konstrukcí, s kameny, malovaný 
nábytek... Mezi tvarově rozmanité „objek-
ty“ řadíme rozměrná křesla s malovaným 

povrchem: křeslo ve tvaru mrakodrapu, 
křeslo s obrazovým výjevem, židle v po-
době stožáru, vysoký stromeček, objek-
ty sestavené z dřevěných špalíků nebo 
židle svázaná těžkým řetězem. Druhou 
velkou skupinu reprezentuje nábytek zho-
tovený z dubových hranolků s barevnou 
povrchovou úpravou – vysoké objekty 
jednoduchých geometrických tvarů a ně-
kolik typů drobných sedaček ze silnějších 
profilů. Zajímavou podstavou ze svazků 
tenkých pružných tyček se vyznačují níz-
ké sedačky, některé doplněné opěrnou 
vysunovací hůlkou. Výraznou povrchovou 
úpravou zaujmou „malované“ židle – jed-
ná se převážně o obyčejné sériové židle, 
upravené, doplněné a barevně pomalo-
vané. Řemeslně mistrovské jsou židle 
vykládané kameny. Tyto židle – objekty 
– jsou svědectvím architektova osobitého 
přístupu k nejnáročnějšímu designérské-
mu úkolu a jeho řemeslné zručnosti.

K nedožitým osmdesátým pátým naro-
zeninám architekta Josefa Macholána 
připravila obecně prospěšná společnost 
Národní centrum nábytkového designu 
výstavu symbolicky nazvanou „nejen 
židle…“. Záměrem organizátorů bylo 
ukázat zejména volnou tvorbu v oblasti 
nábytku, tedy Macholánovy židle, které 
jsou vizuálně poutavé a divácky vděč-
né, ale prostřednictvím dokumentačních 
materiálů (letáků, katalogů, kreseb, fo-
tografií) připomenout také jeho práci 
designérskou, která na podrobnější 
zpracování teprve čeká. 
Výstava „Josef Macholán: nejen židle…“ 
je v prostorách zámku v Bystřici pod 
Hostýnem přístupna do 1. října t. r. 
V jejím závěru na samém konci září se 
uskuteční konference, která připomene 
Macholánovu tvorbu v kontextu činnosti 
brněnského výzkumného a vývojového 
ústavu, v němž byl zaměstnán.

Křeslo ManhattanŽidle, 1987

Univerzální kancelářský program Alfa, výrobce Interier Praha, n.p.

Židle, 1993
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IKEA vlani otvorila 12 nových obchod-
ných domov a na výsledkoch sa podie-
ľalo 325 obchodných centier v 28 kraji-
nách (regiónoch) celého sveta. Celkový 
obrat IKEA Group tvorí 34,2 mld. € (ná-
rast o 7,1 %), keď zaznamenali 783 mil. 
návštevníkov. Najrýchlejšie rozvíjajúce 
trhy sú Čína, Austrália, Kanada a Poľsko. 
Najväčšie trhy sú Nemecko a USA.
Pre obchodné domy IKEA vyrábajú ná-
bytok v 55 krajinách. Najväčší podiel 
majú Čína (23,8 %) a Poľsko (18,4 %). 
Presadzujú sa výrobcovia aj v Taliansku 
(7,8 %), Švédsku (5,4 %) a v Nemecku  
(3,9 %). Dodávateľmi sú aj výrobcovia zo 
Slovenska (2,1 %) a z Českej republiky 
(1,3 %).

Podniky IKEA na Slovensku

Dobré výrobné meno slovenských ná-
bytkárov vyústilo do založenia dvoch 
spoločných podnikov v ČSFR: spolo-
čenskou zmluvou zo 7. 9. 1989 vznikli 
výrobný podnik SPARTAN, a.s., Trnava 
a obchodný podnik DUNAVIA, a.s., 
Bratislava. Nábytok výlučne pre IKEA 
začali v Trnave vyrábať 1. júla 1991. 
Ďalšou investíciou bolo odkúpenie skla-
dov a areálu LINAPO v Závažnej Porube 
pri Liptovskom Mikuláši (1993), s vý-
robou v závode JASNÁ začali 1. júna 
1994.
Výrobná dcéra globálneho predajcu 
IKEA začala v roku 1999 pri Malackách 
budovať hneď tri závody. Na ploche 
4 ha postavili závod na výrobu DTD do-

siek BOARDS s kapacitou 125 tis. m2. 
Kolmo na výrobnú halu pribudol ďalší 
nábytkársky závod FLATLINE s produk-
ciou kuchýň (FAKTUM). Samostatným 
bol závod MODUL Servis, zameraný na 
kompletovanie nábytkového kovania.
Do koncernu IKEA pribudol v roku 
2006 závod IKEA Industry Majcichov 
pri Trnave s produkciou dyhy a dyho-
vých zosadeniek.
Slovenská IKEA je v Bratislave od 
1. júna 1992 s plochou 2000 m2 na 
Gagarinovej ul. Nový obchodný dom 
otvorili v Bratislave na Tomášikovej 
ul. 1. júna 1995 s plochou 9000 m2. 
V ďalších rokoch bol potrebný externý 
sklad. Nové priestory na rozmach zís-
kali v roku 2002 v obchodnom centre 
Avion s plochou 21 500 m2. Rastúci 
záujem zákazníkov ukázal, že ani táto 

plocha nestačí. Rozsiahlou rekonštruk-
ciou v roku 2012 počas plnej prevádzky 
obchodného domu rozšírili celkovú pre-
vádzkovú plochu na 36 700 m2. Zväčšili 
plochu samoobslužnej haly o 4000 m2, 
rozšírili reštauráciu o 565 miest. Pribudol 
parkovací dom so štyrmi nadzemnými 
a jednou podzemnou plochou, ktorý má 
1295 parkovacích miest.
V jubilejnom 25. roku pôsobnosti IKEA 
na Slovensku každý deň predajú prie-
merne 15 nových kuchýň, 38 jedálen-
ských stolov a 180 stoličiek. Vlani pre-
dali ako novinku 154 tisíc LED-žiaroviek. 
Sortiment rozšírili o 3 tisíc produktov. 
Zákazníkom predĺžili lehotu na rozmysle-
nie s možnosťou vrátenia tovaru do 365 
dní. Klub IKEA Family má v SR 351 tisíc 
členov (na celom svete prekročil 100 
miliónov). Slovenská solventnosť sa od-
zrkadlila aj vo zvýšení priemernej ceny za 
nákup o 6 % na 58,60 €. Najvýraznejšie 
vzrástol obrat v kategórii kuchynské do-
plnky o 32 %.
Súčasťou moderného Nákupu on-line 
sú od 15. februára 2017 služby „Klikni 
a vyzdvihni“ a „Klikni a dovezieme“. Za 
tri mesiace sa prihlásilo 1500 zákaz-
níkov a tovar im expedovali po celom 
území Slovenska.
Líderskú pozíciu v oblasti nábytku a by-
tového zariadenia potvrdili víťazstvom 
v súťaži MasterCard „Obchodník roka 
2015“ s nábytkom a bytovými doplnka-
mi v SR.
Obchodný dom IKEA Bratislava má 380 
pracovníkov. Vedenie podporuje ich ta-
lent a osobnostný rozvoj. Má postoj filan-
tropa k zamestnancom. Každý dostáva 
od 1. januára 2017 nad rámec zákona 
5 dní dovolenky navyše a do penzijného 
fondu vloží zamestnávateľ pre nich 211 
tis. €.

Štvrťstoročie IKEA na Slovensku

Celosvetový fenomén IKEA – obchodné domy pre zariaďovanie bývania, ponuky nábytku a širokej 
dostupnosti rovnakého dizajnu na celom svete každoročne dosahuje neuveriteľné čísla ekonomických 
bilancií. V uplynulom hospodárskom roku (od 1. septembra 2015 do 31. augusta 2016) dosiahla 
IKEA Bratislava obrat 97,6 mil. €. Nárast bol o 10 % oproti predchádzajúcemu roku. Jediný obchodný 
dom v SR navštívilo 3 mil. ľudí. Slovenský trh potvrdil svoju pozíciu medzi najrýchlejšie rastúcimi 
trhmi v rámci IKEA Group. Slovensko patrí do regiónu CZ/HU/SK, kde je 7 obchodných domov IKEA.

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

Soňa Knaiflová – riaditeľka IKEA Brati-
slava (od júna 2016, predtým pôsobila 
v OD IKEA Brno)
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výber aktualít

Vážení čitatelia,

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

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

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

Mezi oceněnými podnikateli Roku venkova 2017 zazářil i „náčelník“ Tomáš Lázecký
Uverejnené: streda, 30. august 2017
Pátek 25. srpna byl na Zemi živitelce v Českých Budějovicích v barvách Roku venkova 2017. Za 
účasti tisícovky diváků připravila Asociace malých a středních podniků ČR (AMSP) velkolepou 
podívanou, v rámci které ocenila nejlepší profesní spolky a podnikatele, kteří dlouhodobě přispívají 
k rozvoji podnikání na venkově.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Septembrové normy v SR: nové normy, zmeny, opravy
Uverejnené: utorok, 29. august 2017
Vestník pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, ktorý vydáva ÚNM SR, prináša 128 nových 
noriem, ktoré vstúpili do platnosti v SR. Uvádzajú aj 7 zmien a 5 opráv noriem, ktoré boli doteraz 
v platnosti.

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

Kůrovec by měl zajímat všechny vlastníky lesů
Uverejnené: utorok, 29. august 2017
Lesy na Třebíčsku, Znojemsku i severozápadně od Náměště nad Oslavou jsou v důsledku dlouho-
dobého sucha a následného rozvoje podkorního hmyzu postiženy rozsáhlou kůrovcovou kalamitou. 
Státní lesníci z podniku Lesy ČR vyzývají všechny vlastníky – obce, města, církve i soukromé osoby 
k zodpovědné péči o lesy. Zasaženy jsou smrky i borovice bez rozdílu vlastnictví.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Platební morálka firem v Česku je lepší než v Evropě
Uverejnené: pondelok, 28. august 2017
Platební morálka firem v Česku byla loni ve srovnání s Evropou lepší. V roce 2016 včas faktury 
zaplatilo 44,7 % tuzemských firem, zatímco v Evropě to bylo 39,1 % společností.

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

Česko chce dát 600 milionů korun na podporu průmyslu 4.0
Uverejnené: piatok, 25. august 2017
Hospodářské noviny dne 17. 8. 2017 informovaly o záměru českého ministerstva průmyslu a ob-
chodu podpořit zavádění moderních technologií ve firmách v rámci Průmyslu 4.0.

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

Nízky záujem o duálne vzdelávanie, zatiaľ nezískali ani 8 budúcich čalúnnikov
Uverejnené: štvrtok, 24. august 2017
Výrobný závod Lind Mobler Slovakia s.r.o. Krupina produkuje týždenne 3 tisíc čalúnených seda-
čiek. Pociťuje nedostatok pracovníkov, keďže medziročne plánuje zvýšiť výrobu o 15 %.

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

Čpavkování dřeva: Jak vyrobit z dubu ořech?
Uverejnené: utorok, 22. august 2017
Dřevěný nábytek a dekorace v tmavém, jemně nafialovělém odstínu dodá interiéru luxusní vzhled. 
Není proto divu, že ořechové dřevo je dražší, je těžké ho sehnat a nemůže si ho dovolit každý. 
Pokud se vám ale tento design líbí, můžete vsadit na techniku čpavkování, která dokáže dodat 
dubovému dřevu ořechový vzhled.
Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis
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Snižme si obchodní náklady v cizině 
včas podanou žádostí o vrácení DPH

Daň z přidané hodnoty zaplacenou v členských státech Evropské unie a některých dalších zemích 
mohou tuzemští plátci získat zpět. A to na základě žádosti o vrácení DPH, kterou lze podat vždy 
následující rok přes Finanční správu ČR (FS) nejpozději do 30. září. Pospíšit by si tak měli zejména 
ti z podnikatelů, kteří nejsou na FS k těmto vratkám zaregistrováni.

Daň z přidané hodnoty, kterou zástup-
ci tuzemských firem uhradí v jiném 
členském státě EU, nemohou uplatnit 
v českém daňovém přiznání. O daň (pří-
padně její část) zaplacenou v zahraničí 
přesto nemusí přijít. Kromě členských 
států osmadvacítky vrací českým fir-
mám DPH u vybraných položek např. 
i Kanada nebo Norsko. Přestože tato 
možnost existuje již léta, menší firmy 
a OSVČ o ní podle daňových poradců 
často moc nevědí a tudíž ji ani nevyužívají 
a pokud platí výdaje v jiné zemi včetně 
DPH a nepožadují její vrácení, tak se ne-
zřídka připravují o nemalé peníze.

Kdo má na vrácení DPH 
nárok?

Nárok na vrácení DPH má každá čes-
ká firma, která není k DPH v příslušné 
zemi registrována, nemá tam sídlo ani 
pobočku a na území cizího státu nepod-
niká. Tato možnost je výhodná např. pro 
exportéry, neboť vývoz jako takový se 
totiž za podnikání na území země, jejíž 
trh zásobují, nepovažuje.
Podmínkou pro vrácení DPH je to, aby 
žadatel měl v pořádku všechny doklady 
a účtenky, které dokazují, že DPH v ci-
zině zaplatil (např. při nákupu benzínu 
či za ubytování v hotelu) a následně je 
přikládá k žádosti.

Částka požadované vrácené daně musí 
být minimálně 50 EUR a předpokla-
dem nároku na vrácení DPH z jiného 
státu pak je to, aby žadatel:

 byl v období, za které žádá, registro-
ván jako plátce DPH v ČR,

 byl osobou usazenou v tuzemsku, tj. 
měl zde sídlo, místo podnikání nebo 
provozovnu,

 neuskutečňoval pouze plnění osvobo-
zená od daně bez nároku na odpočet,

 měl zaručený elektronický podpis.

Kde a jak o vrácení DPH 
zažádat?

Nejzazším termínem pro možnost požá-
dat konkrétní stát, kde byla daň zapla-
cena, o její vrácení, je poslední zářio-
vý den, což je v letošním roce sobota 
30. 9. 2017. Žádost se podává výhrad-
ně elektronicky přes portál Finanční 
správy ČR (http://www.financnispra-
va.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-
-hodnoty/vraceni-dph), kde žadatel 
vedle pří slušných formulářů najde 
i informace, jak při podání žádosti po-
stupovat. Pokud již odeslaná žádost 
obsahuje chyby, je nutné je opravit 
respektive podat tzv. opravnou žádost, 
kterou lze rovněž nalézt na výše zmíně-
ném webu FS. Před podáním žádosti 
je nutné se do elektronického systému 
vracení DPH registrovat. Tato registrace 
v případě nových žadatelů může trvat až 
15 dní a proto se jim doporučuje, aby 
si veškeré náležitosti vyřídili nejpozději 
do poloviny měsíce září.
Jestliže podnikatel v určeném období 
platil DPH ve více zemích, pak musí 
pro každou z nich vyplnit samostatnou 
žádost. Pokud základ daně převyšuje 
hodnotu 250 EUR v případě pohon-
ných hmot nebo 1000 EUR v případě 
ostatních druhů pořízeného zboží nebo 
přijatých služeb, je podnikatel povinen, 
pokud to daný stát požaduje, každou 
žádost doplnit elektronickými kopie-
mi dokladů ve formátu pdf, jpg nebo 

tif, přičemž uplatňované doklady musí 
splňovat náležitosti daňového dokladu 
v daném státě (viz níže). Výjimkou v tom-
to směru je Itálie, kam jsou žadatelé od 
16. 2. 2017 povinni přikládat k žádos-
tem o vrácení DPH elektronické kopie 
všech faktur a zjednodušených daňo-
vých dokladů bez ohledu na limitní výši 
základu daně. Žádost, která musí být 
opatřena elektronickým podpisem, se 
zpravidla podává jednou za rok. Pokud 
je ale částka nárokované daně vyšší 
než 400 EUR (případně odpovídající 
částka v jiné měně), lze ji podávat také 
v průběhu roku, a to jednou za čtvrtletí. 
Podanou žádost pak místně příslušný 
finanční úřad nejpozději do 15. pracov-
ních dnů zpracuje pro přístup do apli-
kace. O její úspěšnosti či neúspěšnosti 
následně rozhoduje ten který stát a to 
zhruba do tří měsíců od podání žádosti.

Komu se žádost vyplatí?

Vrácení daně ze zahraničí se podle 
odborníků vyplatí především podnika-
telům a firmám se zaměstnanci, kteří 
často cestují do zemí EU, aktivně zde 
obchodují bez zázemí mateřské pro-
vozovny a využívají hotelových služeb. 
Nezanedbatelné částky tvoří DPH také 
např. při účasti firem na zahraničních ve-
letrzích, seminářích konferencích apod. 
či u dopravců, kde je vrácení DPH mož-
né uplatnit jak při vlastním nákupu po-
honných hmot, tak i na mýtném, silniční 
dani apod. Nicméně každá země má pro 
vracení DPH svá vlastní pravidla. Žádný 
ze států např. nevrací daň z výdajů za 
zábavu, alkohol a dárky, starožitnosti či 
užité umění. Někteří členové EU posky-
tují pouze část DPH ze služeb, které jsou 
využitelné i pro osobní spotřebu (např. 
taxislužby). V řadě členských zemí není 
součástí zmíněného bonusu daň z jídla 

Autor: z informací publikovaných na 
Businessinfo.cz a webu FS ČR zpracoval 
Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
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či nápojů. Jiné (Německo či Rakousko) 
požadují, aby byli na dokladu identifiko-
váni příjemci občerstvení. Některé země 
dokonce nevrací ani daň z pohonných 
hmot, jiné ji poskytnou jedině doprav-
cům. Konkrétně se pak DPH z vybraných 
členských zemí EU, Kanady a Norska 
vrací či nevrací z následujícího plnění 
a za podmínek:

 Belgie – DPH se vrací pouze z řád-
ných daňových dokladů obsahujících 
název a adresu odběratele, nikoliv 
z účtenek a paragonů. Nevrací se 
z ubytování, jídla, pití. Vratka z nákupu 
nafty je možná jen tehdy, má-li žada-
tel řádný daňový doklad nebo přílohu 
k účtence.

 Bulharsko – daň se vrací pouze z řád-
ných daňových dokladů obsahujících 
název, adresu a DIČ odběratele, na 
kterých DPH musí být uvedeno v LEVA 
(BGN). Nevrací se z výdajů za ubyto-
vání, stravování a osobní automobily. 
Limit pro podání žádosti o vratku na 
celý rok je 100 BGN, pro část roku 
800 BGN.

 Dánsko – DPH se vrací ze všeho 
včetně nafty. U restaurací a hotelů se 
redukuje na 25 %. U pronájmu aut 
se vrací, pokud nájem trvá déle než 
6 měsíců. DPH se nevrací za dlouho-
dobé ubytování zaměstnanců a maji-
telů firmy. Nevrací se z nákupu zboží, 
včetně dopravních prostředků, které 
se vyveze do jiného státu EU. Limit pro 
podání žádosti o vratku na celý rok je 
400 DKK, pro část roku 3000 DKK.

 Estonsko – DPH se vrací u všech 
nákupů včetně nafty, krátkodobého 
ubytování a stravování (u stravování 
pouze placeného převodem).

 Finsko – daň se vrací včetně po-
honných hmot a ubytování. Nevrací 
se z obchodního pohoštění, reklamy, 
nájmu a oprav aut a karavanů, moto-
rových kol a soukromých letadel.

 Francie – DPH se nevrací z ubytování, 
restaurací, nákupu benzínu, osobní 
dopravy a z výdajů za dopravní pros-
tředky pro přepravu osob.

 Holandsko – daň se vrací za vše, 
z restaurací ovšem jen při dlouho-
dobém pobytu. Nájem osobních vo-
zidel se redukuje na 84 %.

 Chorvatsko – vrací se jen z řádných 
daňových dokladů. Nevrací se z poří-
zení nebo pronájmu aut, letadel, lodí 
nebo jiných prostředků osobní dopra-
vy. Limit pro podání žádosti o vratku 
na celý rok je 400 HRK, pro část roku 
3100 HRK.

 Irsko – nevrací se z ubytování, restau-
rací, benzínu, koupě a pronájmu mo-

torových vozidel pro osobní dopravu, 
z nákupů zboží pro realizaci dodávky 
v Irsku.

 Itálie – DPH se vrací kromě plateb 
za ubytování, v restauracích, nákupu 
a pronájmu prostředků osobní dopra-
vy a i jejich přepravu(např. odtahy). 
Nevrací se z účtenek a paragonů, ale 
pouze z řádných daňových dokladů. 
Specifický je limit pro podání žádosti 
25 a 200 EUR.

 Kanada – žádost je nutné podávat 
pololetně a daň se vrací jen u ubyto-
vání a jen federální daně. Limit je 100 
kanadských dolarů (CAD), žádost lze 
podat jen s účty, které jsou vyšší než 
50 CAD.

 Kypr – vrací se bez omezení.
 Litva – vrací se DPH kromě výdajů za 
osobní automobily, telefony, dopravní 
služby, jídlo, pití a předměty, u kterých 

není zřejmé, že byly výlučně užity pro 
činnosti na území Litvy.

 Lotyšsko – DPH se nevrací z výdajů 
na pořízení nové nemovitosti a ani 
z rekonstrukcí a oprav nemovitostí. 
Výdaje za zboží a služby včetně jídla, 
které souvisejí s reprezentací (konfe-
rence, recepce) se redukují o 40 %. 
Daň spojená s osobními automobily se 
vrací pouze při prokázání komerčních 
účelů.

 Lucembursko – daň se vrací vždy, 
u účtů nad 150 EUR musí být uveden 
název a adresa žadatele.

 Maďarsko – DPH se nevrací při náku-
pu benzínu, z výdajů za osobní vozidla 
(nájem, taxi, odtah, opravy), za nákupy 
v restauraci, potravin a nápojů, parko-
vání, mýtné. Limit pro podání žádosti 
o vratku na celý rok je 15 tis. HUF, pro 
část roku 120 tis. HUF.

Členský
stát

Kód
země

Základní
sazba

Snížená
sazba

Supersnížená
sazba

Parkovací
sazba

Rakousko AT 20 10 / 13 - 13

Belgie BE 21 6 / 12 - 12

Bulharsko BG 20 9 - -

Kypr CY 19 5 / 9 - -

Česká republika CZ 21 10 / 15 - -

Německo DE 19 7 - -

Dánsko DK 25 - - -

Estonsko EE 20 9 - -

Řecko EL 24 6 / 13 - -

Španělsko ES 21 10 4 -

Finsko FI 24 10 / 14 - -

Francie FR 20 5,5 / 10 2,1 -

Chorvatsko HR 25 5 / 13 - -

Maďarsko HU 27 5 / 18 - -

Irsko IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5

Itálie IT 22 5 / 10 4 -

Litva LT 21 5 / 9 - -

Lucembursko LU 17 8 3 14

Lotyšsko LV 21 12 - -

Malta MT 18 5 / 7 - -

Nizozemsko NL 21 6 - -

Polsko PL 23 5 / 8 - -

Portugalsko PT 23 6 / 13 - 13

Rumunsko RO 19 5 / 9 - -

Švédsko SE 25 6 / 12 - -

Slovinsko SI 22 9,5 - -

Slovensko SK 20 10 - -

Spojené království VB UK 20 5 - -

Tabulka 1 Aktuální sazby DPH používané ve státech EU
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 Malta – DPH se nevrací v případě vý-
dajů za osobní dopravu, lodě i letadla.

 Německo – daň se vrací vždy včetně 
nákupů nafty a ubytování. U osobní do-
pravy může být vratka snížena o 50 %. 
Údaje o příjemci zboží či služeb musí 
vystavovatel účtu vystavit přímo na účet. 
Některé účty mají pro tyto účely zave-
deny speciální kolonky nebo se píší 
na zadní stranu účtu. Zjednodušené 
daňové doklady se uznávají do výše 
150 EUR včetně.

 Norsko – nečlenská země EU se 
specifickým termínem podání žádosti 
(do konce června následujícího roku). 
DPH se vrací mimo hotelů, restaura-
cí, pronájmu nemovitostí, nájmu aut, 
osobní dopravy, právních, bankovních 
a finančních služeb, zdravotní služby, 
konzultační a poradenské služby. Limit 
pro podání žádosti o vratku na celý rok 
je 200 NOK, pro část roku 2000 NOK.

 Polsko – DPH se nevrací v případě 
ubytování a stravování a z pohonných 
hmot do osobních a dodávkových au-
tomobilů s nosností do 0,5 t. Vrací se 
z nafty pro nákladní vozidla, pokud je 
na řádném daňovém dokladu uvede-
na jejich registrační značka. Nevrací 
se z paragonů a účtenek. Limit pro 

podání žádosti o vratku na celý rok je 
200 PLN, pro část roku 1700 PLN.

 Portugalsko – DPH se vrací vždy 
kromě ubytování, benzínu, osobní do-
pravy a nákupu a pronájmu prostředků 
osobní dopravy. Při hromadné dopra-
vě osob se vratka redukuje o 50 %. 
Uznávají se pouze řádné daňové do-
klady, nikoliv paragony a účtenky.

 Rakousko – DPH se nevrací z výdajů 
spojených s osobními automobily 
(nájem, taxi, odtah, benzín, opravy). 
Zjednodušené daňové doklady se 
uznávají do výše 400 EUR včetně.

 Rumunsko – nárok na vrácení DPH 
nelze uplatnit u výdajů za jídlo, pití 
a ubytování. Limit pro podání žádosti 
o vratku na celý rok je 212 RON, pro 
část roku 1692 RON.

 Řecko – daň se vrací mimo výdajů za 
ubytování, restaurace, osobní dopra-
vu, nájmu a oprav prostředků osobní 
dopravy (auta do 9. míst, lodě letadla).

 Slovensko – DPH se vrací s výjim-
kou pronájmu věcí movitých a indivi-
duálního stravování. Zjednodušené 
daňové doklady se uznávají do výše 
1600 EUR.

 Slovinsko – daň se vrací mimo DPH 
z jídla, pití a ubytování a z výdajů za 

jachty a lodě pro sport a rekreaci, sou-
kromá letadla, osobní vozidla a moto-
cykly a nevrací se ani ze služeb s nimi 
spojených.

 Španělsko – daň se vrací vždy s výj-
imkou výdajů za ubytování, restaurace 
a výdajů spojených s osobní dopra-
vou (autobus, osobní auto, taxisluž-
ba). Zjednodušené daňové doklady 
se uznávají do výše 80 EUR.

 Švédsko – DPH se vrací vždy, u pro-
nájmu auta může být vratka snížena 
o 50 %. Limit pro podání žádosti 
o vratku na celý rok je 500 SEK, pro 
část roku 4000 SEK.

 Velká Británie – Vratka za pronájem 
aut může být snížena o 50 %. Nevrací 
se DPH z nákupu použitých věcí (oje-
tá auta, starožitnosti) a veřejné dopra-
vy. Zjednodušené daňové doklady se 
uznávají do výše 250 GBP. Limit pro 
podání žádosti o vratku na celý rok je 
35 GBP, pro část roku 295 GBP.

(Upozornění: S ohledem na občasné 
změny požadavků na vracení DPH jed-
notlivých států se doporučuje, zejména 
začínajícím žadatelům, ověřit si své ná-
roky u některého z daňových poradců 
nebo na webu FS, kde jsou dostupné 
i podrobnější informace.)

Optimismus mezi manažery středních 
a velkých firem ve světě nikdy nebyl 
silnější. Celosvětově vidí budoucnost 
byznysu pozitivně 51 % manažerů. 
Očekávají větší tržby i zisky. Vyplývá 
to ze studie International Business 
Report, kterou poradenská firma 
Grant Thornton vydává každý kvartál. 
Průzkum mezi 2500 manažery z 36 
zemí ukázal ale i na rostoucí znepoko-
jení manažerů ohledně nedostatku kva-
lifikovaných pracovníků coby ohrožení 
ekonomického růstu. „V ČR máme nej-
nižší míru nezaměstnanosti z celé EU, 

nedostatek kvalifikovaných pracovníků 
tlačí na růst mezd, ale ještě více na po-
třebu vzdělávat své zaměstnance a blíže 
spolu pracovat se vzdělávacími institu-
cemi,“ uvedl výkonný partner české 
pobočky Grant Thornton David Pirner.
Globální optimismus firem vzrostl již 5. 
kvartál v řadě. Důvěra v budoucnost 
byla obzvláště patrná ve Spojených 
státech, kde optimismus dosáhl nej-
vyšší hodnoty 81 %. V EU optimismus 
stoupl na dvouleté maximum 50 %, 
v Číně zůstal na úrovni 48 %, což je 
nejvíce za poslední tři roky. S tím sou-

visí fakt, že globální očekávání nárůstu 
tržeb dosáhlo historického maxima 
56 %, stejně jako očekávání směrem 
k ziskovosti firem. Celkem 35 % dotá-
zaných označilo za výraznou překážku 
nedostatek kvalifikovaných pracovní-
ků, což je rovněž historické maximum. 
Rekordních 36 % podniků uvedlo, že 
v příštích 12 měsících plánují nábor 
nových zaměstnanců. 
Navzdory napjaté situaci na trhu práce 
pouze pětina dotázaných firem plánuje 
navyšovat mzdy více než o míru infla-
ce. To je dokonce méně než v prvním 
čtvrtletí.

Zdroj: ČTK, HN

Optimismus firem je nejvyšší v historii

Hospodářské noviny dne 17. 8. 2017 
informovaly o záměru českého minis-
terstva průmyslu a obchodu podpořit 
zavádění moderních technologií ve fir-
mách v rámci Průmyslu 4.0. „Průmysl 
4.0 je trend, kterému se jako exportní 
průmyslová ekonomika nemůžeme a ani 
nechceme vyhnout,“ citují HN náměstka 
ministra průmyslu a obchodu Eduarda 

Muřického. Podle něj ale širšímu vyu-
žívání nových technologií brání mimo 
jiné finanční překážky. Průmyslovým 
firmám by tak měl stát na jejich inves-
tice přispět. Ministerstvo chce po vzo-
ru Německa podporovat hlavně malé 
a střední podniky, ty velké si musí s tem-
pem doby poradit spíše samy. Úředníci 
připravují program, v němž plánují mezi 

inovující podniky rozdělit zatím 600 mi-
lionů korun. „Připravujeme výzvu s ná-
zvem Technologie − Průmysl 4.0, která 
bude určena na pořízení nových strojů, 
technologických zařízení a vybavení,“ in-
formuje v HN Muřický. Schválení progra-
mu by mělo proběhnout v listopadu a do 
konce roku by měl být vyhlášen.

Zdroj: ihned.cz

Česko chce dát 600 milionů korun na podporu průmyslu 4.0



DM 9/2017 71

legislativa v čr

Živnostníky potěší možnost větších odečtů na děti. Špatnou zprávou pro ně je snížení daňových 
paušálů z původních dvou milionů jen na jeden milion. Stát rovněž zavedl další opatření proti daňo-
vým únikům. Daně budou pro podnikatele jednodušší, zároveň se sníží možnosti daňových úniků. 
To si slibuje ministerstvo financí od daňového balíčku s účinností od 1. července 2017.

Daňové změny od července

Daňový balíček navyšuje také již pro rok 
2017 daňové zvýhodnění na druhé, 
třetí a další vyživované dítě. Konkrétně je 
to o 200 Kč měsíčně více na druhé dítě, 
tedy 2400 Kč ročně, a na třetí a každé 
další dítě o 300 korun měsíčně více, 
tedy o 3600 Kč ročně, než v roce 2016.
Zaměstnancům uplatňujícím daňové 
zvýhodnění na dvě a více dětí vznikne 
po provedení ročního zúčtování daně za 
rok 2017 nárok na daňový přeplatek, 
protože v prvních měsících roku 2017 
se uplatnilo nižší daňové zvýhodnění. 
Vyšší měsíční daňové zvýhodnění na 
druhé a další dítě se poprvé uplatní při 
výpočtu čisté červencové měsíční mzdy. 
Zaměstnanci se třemi dětmi tak po pro-
vedení ročního zúčtování za rok 2017 
vznikne nárok na daňový přeplatek ve 
výši 3000 Kč, tedy po 500 Kč za měsíce 
leden až červen.
Zvýhodnění na dítě uplatňuje jeden z ro-
dičů, a to buď u zaměstnavatele, nebo 
v daňovém přiznání. Slevy je možné při 
více dětech kombinovat tak, že slevu na 
jedno dítě uplatňuje jeden rodič a sle-
vu na druhé dítě uplatňuje druhý rodič. 
I u jednoho dítěte je možné, aby slevu 
uplatnili oba rodiče, musí se ale střídat – 
například v jednom měsíci může uplatnit 
slevu matka, v dalším otec.
Současně dochází k zpřísnění podmí-
nek pro vyplácení daňového bonu-
su na vyživované děti. Nově se do limitu 
příjmů, který je nutný splnit pro získání 
bonusu, nebudou započítávat příjmy 
z nájmu a kapitálového majetku. V ně-
kterých případech může dojít k tomu, že 
bonus již nebude možné přiznat. Bonus 
je vyplácen tehdy, když daňové zvýhod-
nění na vyživované dítě nelze pro příliš 
nízký základ daně a daň uplatnit. Tato 
změna se použije až pro zdaňovací ob-
dobí roku 2018.
Zjednodušení daní umožní nový daňový 
systém pro podnikatele, kteří mají zaměst-
nance nebo mají vedle příjmů z podni-

kání i příjmy ze zaměstnání. Rozšiřuje 
totiž významným způsobem možnost 
využití institutu takzvané paušální daně. 
Podnikatelům uplatňujícím výdaje „paušá-
lem“ navíc opětovně vrací možnost uplat-
nit daňové zvýhodnění na vyživované děti 
nebo slevu na druhého z manželů.
Daňoví poradci však upozorňují, že spolu 
se zjednodušením přinesla novela další 
snížení výdajových paušálů pro pod-
nikající fyzické osoby. Při snaze minima-
lizovat základ daně se bez účetnictví či 
daňové evidence obejdou už jen živnost-
níci, jejichž příjmy nepřekročí 1 milion 
Kč. Jen k této částce totiž bude možno 
uplatnit odpovídající výdaje ve výši 30 %, 
40 %, 60 % nebo 80 % bez omezení. 
Přesněji řečeno maximální výše paušál-
ně uplatnitelných výdajů se novelou sni-
žuje na 300 000, 400 000, 600 000 
nebo 800 000 Kč, podle druhu příj-
mu, k příjmům dosahujícím 1 milion Kč 
a výše. Podnikatelům majícím reálné vý-
daje vyšší se podle daňových poradců 
paušální výdaje na této úrovni nevyplatí.
Další zjednodušení systému přináší zda-
nění příjmů ze závislé činnosti malého 
rozsahu, do 2500 Kč ročně, srážkovou 
daní. Poplatníci již díky tomu nebudou 
muset podávat daňové přiznání v situaci, 
kdy získají vedle příjmů od zaměstnava-
tele současně i jiný typ příjmů ze závislé 
činnosti, který představuje zanedbatel-
ný příjem, například za účast ve volební 
komisi. Zároveň však dochází k rozšíře-
ní okruhu příjmů podléhajících srážkové 
dani. Pro příjmy ze závislé činnosti malé-
ho rozsahu do 2500 Kč se nově stano-
vuje obdobný daňový režim, který platí 
pro dohody o provedení práce. Tedy při 
nepodepsaném prohlášení budou pod-
léhat srážkové dani ve výši 15 %. Tato 
úprava se uplatní prvně až v roce 2018.
Další změny daňového systému se týkají 
ztížení daňových úniků. Dochází napří-
klad k zavedení institutu nespolehlivé 
osoby. Pokud se za dřívější úpravy sta-

la osoba povinná k dani nespolehlivým 
plátcem a v dalším období jí poklesl obrat 
pod registrační limit, zmizela z registru 
nespolehlivých plátců a mohla v budou-
cnu s čistým štítem podnikat dál. Dnes 
se nově v dané situaci nálepky nespo-
lehlivosti nezbaví a stane se ihned po 
zrušení registrace nespolehlivou osobou 
se všemi právními důsledky. Změna platí 
od 1. 7. 2017.
Úprava také omezuje daňové úniky 
v sou vislosti s používáním virtuálních 
měn. Příjemce zdanitelného plnění, 
pokud je úplata za toto plnění poskyt-
nuta zcela nebo zčásti virtuální měnou, 
ručí nově za nezaplacenou daň. Tedy 
z hlediska ručení za neodvedenou daň 
se platba v bitcoinech staví na roveň plat-
bě na nezveřejněný účet.
Daňový balíček rovněž rozšiřuje režim 
přenesení daňové povinnosti, takzva-
ný reverse charge, na poslední skupiny 
komodit, u kterých to směrnice EU v ob-
lasti DPH výslovně umožňuje. Jedná se 
o poskytnutí pracovníků pro prove-
dení stavebních nebo montážních 
prací, dále o dodání zboží poskyto-
vaného jako záruka při realizaci této 
záruky, zboží po postoupení výhrady 
vlastnictví nabyvateli a rovněž dodání 
nemovité věci prodávané dlužníkem 
z rozhodnutí soudu.
Nové se také vymezuje obchodní maje-
tek pro účely DPH. Doposud byl pro po-
třeby DPH definován obchodní majetek 
jako souhrn majetkových hodnot, který 
slouží osobě povinné k dani k uskuteč-
ňování ekonomické činnosti, čili pokud 
daný majetek dotyčný užíval k podnikání 
nebo jiné soustavné činnosti. Jednalo se 
o obchodní majetek a vztahovaly se na 
něj veškerá ustanovení tohoto zákona, 
jako úpravy odpočtu a podobně. Nově 
od účinnosti novely ale nestačí jeho po-
užití k ekonomické činnosti, ale musí být 
i určen k ekonomické činnosti.
Zdroj: BusinessInfo.cz
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DŘEVO A ŘEZIVO

 Prodám vzduchosuché BR řezivo tl. 32 mm a řezivo olše tl. 32, 
50 mm. Možnost dopravy.
Kontakt: tel.: +420 724 891 591, e-mail: pila.orlicky@centrum.cz

 Prodáme truhlářské řezivo DB – 25, 32, 40, 50, 60 mm, MD 
– 50, 60 mm, délky 3 m nebo 4 m, OL – 32 mm, BR – 32 mm.
Kontakt: mobil: +420 604 868 471, 605 860 354, e-mail: starha.
pila@seznam.cz

 Predám kvalitné vzduchosuché jaseňové rezivo 30 mm (cena 
330 €) a 50 mm (cena 360 €).
Kontakt: mobil: +421 918 982 686

 Prodám ze skladových zásob JV řezivo tl. 50 mm. Cena 3800 
Kč/m3 bez DPH. Možnost dopravy.
Kontakt: tel.: +420 724 891 591, e-mail: pila.orlicky@centrum.cz

 Prodám ze skladových zásob JS řezivo 50, 40 mm. Cena 5800 
Kč/m3 bez DPH. Možnost dopravy.
Kontakt: tel.: +420 724 891 591, e-mail: pila.orlicky@centrum.cz

 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

 Vyrábíme, prodáváme stavební jehl. řezivo, prkna, fošny, hra-
noly, střešní latě, vazby, provádíme sušení řeziva. Dále vyrábíme 
palubky obkladové i podlahové, hoblované přířezy, zahradní náby-
tek. Měsíční akce na vybrané sortimenty viz www.pilatetcice.cz.
Kontakt: Pila Tetčice, a.s., mobil: +420 602 690 041, e-mail: mi-
roslav.jasek@pilatetcice.cz

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Vyrábíme a nabízíme průběžnou spárovku a cinkovanou spá-
rovku z buku a dalších listnatých dřevin, lepené desky v rozměru 
max. 4000x1100x120 mm (DxŠxT). Dále spárovkové dílce dle za-
daného kusovníku, spárovkové dílce pro nábytek, schody, dveře, 
stoly, včetně CNC opracování dílců. Tloušťky 20 – 120 mm, kvalita 
A/B, A/C, B/C, egalizované, broušené.
Kontakt: RAMIA s r.o., Zátaví 58, 3978 01 Písek, Ing. Václav 
Hynouš, tel.: +420 775 330 170, e-mail: hynous@ramia.cz

 Vyrábíme a prodáváme 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: mobil: +420 724 254 702, frantisek.drobek@volny.cz

 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

 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,

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodáme širokopásovou egalizační brusku, výrobce Paul Ott KG, 
model SO-110, šířka pásu 1100 mm, rok výroby 1976, zachovalá, 
možnost předvedení v chodu. Cena dohodou.
Kontakt: tel.: +420 732 576 432, e-mail: jscentrum@jscentrum.cz

 Predám korpusový lis Gazelle MPH 10. Lis je plne funkčný a pri-
pravený na používanie. Cena lisu je 3800 eur. V prípade vážneho 
záujmu prosím kontaktujte ma na roman.krupka@gmail.com.
Kontakt: mobil: +421 917 711 517, e-mail: roman.krupka90@gmail.com

 Prodám Blue Max MINI Hettich za 8000 Kč s DPH. Plně funkční, 
málo používaný, spolehlivý stroj. Nebo včetně vrtáků za 9500 Kč s DPH.
Kontakt: mobil: +420 602 724 666, e-mail: c-i@c-i.cz

 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

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

 Nabízíme k prodeji truhlářský vzduchový lis na lepení hranolů 
a spárovek. Rozměr 6000x1000x86 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. Nominální zá-
těž 4000 kg. 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. Standardní výška zdvihu 3550 mm. Technický stav velmi 
dobrý – bez jakýchkoliv nutných oprav. Rok výroby 1996. 
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 okna a dveře pro obyčejné lidi, s láskou a úctou k na-
šemu hlavnímu dodavateli – přírodě.
Kontakt: MASKOP 99, spol. s r.o., Na Zelené 2351, 272 01 Kladno, 
tel.: +420 312 662 050, e-mail: maskop99@seznam.cz

 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
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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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VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Společnost Dr. Pendl & Dr. Piswanger InterSearch, vyhledává pro 
svého klienta, leadera v oboru dřevozpracování pro produkty orien-
tované na domácnost, která má svůj výrobní závod v CZ v okolí Brna, 
motivované kandidáty na pozici: Strategický nákupčí dřeva. Tato 
příležitost je vhodná pro zkušené profesionály v oboru dřevozpracování 
a nákupu dřeva, příp. pro absolventy univerzity v oboru dřevařství – 
lesnictví nebo technologie zpracování dřeva s velmi dobrou anglič-
tinou a obchodním duchem. V pozici budete mít na starosti nákup 
strategické suroviny po celé Evropě – tvrdých druhů dřeva, především 
pro výrobní závod na jižní Moravě. Pozice je součástí strategického 
nákupu v rámci centrály společnosti v zahraničí a zároveň součástí 
managementu lokálního výrobního závodu. Hledáme odborníka na 
dřevo a dřevěné materiály nebo mladého inženýra, nadšeného pro 
tento obor. Náš klient – zaměstnavatel nabízí možnost pracovat v mezi-
národním prostření na zajímavých projektech, ve spolupráci s výrobními 
závody po celém světě, práci v hlavním pracovním poměru a atraktivní 
benefity jako jsou 5 týdnů dovolené, služební auto, podpora bydlení 
a v neposlední řadě podrobné zaškolení se zkušenými profesionály 
v oboru zpracování dřeva. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.
Kontakt: Mgr. František Hejlík, P&P Intersearch Praha, e-mail: f.hejlik 
@pendlpiswanger.cz, tel.: +420 736 509 367

 Chcete se osamostatnit? Hledáte stabilní práci v již fungujícím týmu? 
Do našeho realizačního týmu hledáme samostatnou tesařskou 
partu nebo samostatné tesaře pro začlenění do již fungujícího 
týmu. U tesařské party očekáváme samostatnost a spolehlivost, flexi-
bilitu. U jednotlivců preferujeme zručnost a chuť pracovat. Hledáme 
i další řemeslníky se zkušenostmi (truhláře, fasádníky, podlaháře...). 
Znáte-li někoho takového, budeme rádi, když mu o nás řeknete.
Kontakt: tel.: +420 774 221 682, e-mail: v.pindak@3ae.cz

 Spoločnosť Bras, s.r.o. pôsobiaca na slovenskom a českom trhu 
v oblasti dodávok technológií, strojov a zariadení pre drevospracujúci 
a nábytkársky priemysel hľadá predajcu drevoobrábacích strojov 
pre Českú republiku. Požiadavky: český jazyk slovom i písmom – 
materinský jazyk, drevárske alebo strojárenské vzdelanie, anglický 
alebo taliansky jazyk slovom a písmom, práca s PC (MS Word, MS 
Excel, Outlook), VP sk. B, prax v riadení auta, časová a miestna 
flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, výborné prezentačné, ko-
munikačné a organizačné zručnosti, znalosť drevoobrábacej tech-
niky výhodou, prax na pozícii predajcu výhodou. Ponúkame: hlavný 
pracovný pomer, bonusový mzdový systém, zodpovedajúce mzdové 
ohodnotenie, všetky prostriedky nutné pre výkon činnosti, ďalšie 
vzdelávanie a odborné školenia. V prípade záujmu zašlite, prosím, 
svoj životopis na e-mail: bras@bras.sk.
Kontakt: tel.: +421 41 381 6049, e-mail: bras@bras.sk

 Spoločnosť Bras, s.r.o. pôsobiaca na slovenskom a českom trhu 
v oblasti dodávok technológií, strojov a zariadení pre drevospracu-
júci a nábytkársky priemysel hľadá predajcu drevoobrábacích 
strojov pre západné Slovensko. Požiadavky: drevárske vzdelanie 
– SŠ alebo VŠ, práca s PC (MS Word, MS Excel, Outlook), VP sk. 
B, prax v riadení auta, časová a miestna flexibilita, zodpovednosť, 
samostatnosť, výborné prezentačné, komunikačné a organizačné 
zručnosti, znalosť drevoobrábacej techniky výhodou, anglický jazyk 
výhodou, prax na pozícii predajcu výhodou. Ponúkame: hlavný pra-
covný pomer, bonusový mzdový systém, zodpovedajúce mzdové 
ohodnotenie, všetky prostriedky nutné pre výkon činnosti, ďalšie 
vzdelávanie a odborné školenia. V prípade záujmu zašlite, prosím, 
svoj životopis na e-mail: bras@bras.sk.
Kontakt: tel.: +421 41 381 6049, e-mail: bras@bras.sk

 Spoločnosť Bras, s.r.o. pôsobiaca na slovenskom a českom trhu 
v oblasti dodávok technológií, strojov a zariadení pre drevospracu-
júci a nábytkársky priemysel hľadá technika drevoobrábacích 
strojov. Požiadavky: strojárenské alebo elektrotechnické vzdelanie, 
anglický alebo taliansky jazyk slovom a písmom, práca s PC (MS 
Word, MS Excel, Outlook), osvedčenie o odbornej spôsobilos-
ti (vyhláška 508/2009), prax v odbore výhodou, VP sk. B, prax 
v riadení auta, časová a miestna flexibilita, zodpovednosť, samostat-
nosť. Ponúkame: hlavný pracovný pomer, bonusový mzdový systém, 
zodpovedajúce mzdové ohodnotenie, všetky prostriedky nutné pre 

výkon činnosti, ďalšie vzdelávanie a odborné školenia. V prípade 
záujmu zašlite, prosím, svoj životopis na e-mail: bras@bras.sk.
Kontakt: tel.: +421 41 381 6049, e-mail: bras@bras.sk

 Silvi Nova CS a.s. – distributor of Akzo Nobel, Sikkens and 
Zweihorn industrial coatings products is looking for a sales repre-
sentative/manager of the assortment to the Czech Republic. 
Please, see our web http://www.silvinova.eu/novinky.
Kontakt: Silvi Nova CS, a.s., Květnová 492/II, 392 01 Soběslav, 
tel.: +420 381 523 400, e-mail: silvinova@silvinova.cz

 SOŠ stavební a zahradnická hledá učitel(ka) odborných 
předmětů pro obory Truhlář, Tesař a Dřevostavby – zástup za 
mateřskou dovolenou. Požadujeme: odborné a pedagogické vyso-
koškolské vzdělání (pedagogické je možné dodělat formou 10 mě-
síčního kurzu), znalost práce na PC (AutoCad), trestní bezúhonnost, 
velmi dobré komunikační a prezenční dovednosti, praxe na střední 
škole vítána (není podmínkou). Nabízíme: pracoviště na Praze 9, plat 
podle platových tabulek – 12. třída, osobní ohodnocení odměny 
dle vykonané práce, dovolená 8 týdnů, služební notebook, kantýna, 
obědy ve školním stravovacím zařízení, možnost využití tělovýchov-
ných zařízení včetně bazénu, příspěvek na důchodové pojištění (po 
odpracovaném roce), příspěvky FKSP. Nástup: dle dohody. Úvazek 
bude předán včetně kompletních podkladů k výuce a zaškolení.
Kontakt: Hana Navrátilová, tel.: +420 266 106 254, e-mail: personalni 
@skolajarov.cz

 PRONAP s.r.o. nabízí volné kapacity ve výrobě nábytkových dílců 
z velkoplošných materiálů (LTD, DTD, MDF, PDJ-P apod.). Opracování 
probíhá na moderních technologiích při dodržení vysokých kvalita-
tivních standardů, a to jak pro malo tak i vysokosériovou produkci.
Kontakt: tel.: +420 724 007 915, e-mail: silovsky@pronap.eu, 

 Nabízíme volnou kapacitu CNC obráběcího centra Homag 
Venture 316L – obrábění lamina a masívu.
Kontakt: tel.: +420 603 309 400, e-mail: kahavo@seznam.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 vyrábí-
me 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

RŮZNÉ

 Nabízíme pronájem vybavené truhlářské dílny (295 m2) v centru 
Brna, 60 tis. Kč/měsíc, nebo pronájem prostor bez vybavení za cenu 
30 tis. Kč/měsíc + záloha na energie a služby je 7000 Kč/měsíc.
Kontakt: e-mail: mw@romill.cz

Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 FOR ARCH 19. – 23. 9.
 Mezinárodní stavební veletrh – 28 ročník. Souběžné výstavy: FOR 

WOOD – veletrh dřevostaveb a využití dřeva pro stavbu – 12. roč-
ník, FOR STAV – veletrh stavební chemie, spojovacích materiálů 
a ochranných pomůcek – 2. ročník, FOR THERM – veletrh vytá-
pění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky, BAZÉNY, 
SAUNY & SPA – veletrh bazénů, koupacích jezírek, technologií 
a saun. Doprovodný program: Soutěžní přehlídka řemesel 
SUSO, 21. ročník, finále, 19. – 22. 9. • Praha – PVA Letňany • 
ABF, a.s., www.abf.cz, pvaexpo.cz, forarch.cz, for-wood.cz

 ZAHRADA VĚŽKY – PODZIM 2017 28. 9. – 1. 10.
 Zahrádkářská a hobby prodejní výstava s účastí výrobců zahradní-

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

 FLORIA PODZIM 2017 28. 9. – 1. 10.
 Podzimní část celostátní výstavy pro zahrádkáře s účastí výrobců za-

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

 FOR INTERIOR 5. – 8. 10.
 Veletrh nábytku, interiérů, designu a bytových doplňků – 8. roč-

ník. Souběžná výstava: FOR GASTRO & HOTEL – mezinárodní 
veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gas-
tronomie – 7. ročník • Praha – PVA Letňany • ABF, a.s., www.
abf.cz, pvaexpo.cz, forinterior.cz

 MSV  9. – 13. 10.
 Mezinárodní strojírenský veletrh. Souběžné výstavy: TRANSPORT 

A LOGISTIKA – mezinárodní veletrh dopravy a logistiky, 
AUTOMATIZACE – mezinárodní veletrh měřící, řídící, automa-
tizační a regulační techniky, ENVITECH – mezinárodní veletrh 
technologií pro ochranu životního prostředí, INTERPROTEC – 
veletrh o ochranných pracovních prostředků a bezpečnosti práce 
• Brno – výstaviště • Veletrhy Brno, a.s., www.bvv.cz/msv

 PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA – PODZIM 12. – 14. 10.
 Výstava pro stavbu, rekonstrukce a zařizování bytů, domů 

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

 PODZIMNÍ SLAVNOSTI  13. – 15. 10.
 Prezentační a prodejní výstava potřeb pro dům a zahradu, cho-

vatelství, kutilství a ruční práce, sběratelství, interiéry, sportovní 
vyžití a vybavení – 19. ročník • České Budějovice – výstaviště • 
Výstaviště České Budějovice, a.s., www.vcb.cz

 MODERNÍ DŮM A BYT PLZEŇ 13. – 15. 10.
 Veletrh bydlení a stavebnictví – 11. ročník. Souběžná výstava: 

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

 FOR TOYS 19. – 22. 10.
 Veletrh hraček a her – 8. ročník. Souběžné výstavy: FOR BABIES 

– veletrh potřeb pro děti a kojence – 8. ročník, FOR GAMES – 
veletrh videoher a interaktivní zábavy – 6. ročník • Praha – PVA 
Letňany • ABF, a.s., www.abf.cz, pvaexpo.cz, fortoys.cz

 DŮM A BYDLENÍ Liberec 20. – 22. 10.
 Prodejní a kontraktační výstava zaměřená na úpravu a zařízení 

interiérových a exteriérových částí obydlí. Souběžná výstava: 
AUTOSALON Liberec – výstava osobních, užitkových, nákladních 
automobilů, motocyklů a autopotřeb • Liberec – Home Credit 
Arena • Diamant Expo, spol. s r.o., www.vystavydiamantexpo.cz

 DESIGNBLOK 2017 26. – 30. 10.
 Mezinárodní přehlídka současného designu nábytku, průmyslo-

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

 WOOD-TEC 31. 10. – 3. 11.
 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevoz-

pracující a nábytkářský průmysl. Souběžná výstava: GAUDEAMUS 
– evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání • Brno 
– výstaviště • Veletrhy Brno, a.s., www.eumabois.com, www.bvv.
cz/wood-tec

Slovenská republika

 GAUDEAMUS SLOVAKIA 2017 27. – 28. 9.
 Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania – 5. 

ročník • Nitra – výstavisko Agrokomplex • MP-SOFT, a.s., agro-
komplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, www.agrokomplex.sk

 MODDOM 18. – 22. 10.
 Medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov a interiérového 

designu. Súbežná výstava: ART – výstava výtvarného umenia ve-
novaná voľnému a úžitkovému umeniu – 16. ročník • Bratislava 
– areál Incheba Expo • Incheba, a.s., www.incheba.sk

Zahraničí

 DREMA 12. – 15. 9.
 Mezinárodní veletrh strojů a nářadí pro dřevozpracující a nábyt-

kářský průmysl. Souběžné výstavy: FURNICA – mezinárodní výsta-
va komponentů pro výrobu nábytku, SOFAB – mezinárodní veletrh 
potahových látek a komponentů pro čalouněný nábytek • Poznaň, 
Polsko • Miedzynarodowe Targi Poznaňskie sp. z o.o., www.eu-
mabois.com, www.drema.pl, www.furnica.pl, www.sofab.pl

 HABITARE 13. – 17. 9.
 Veletrh nábytku, designu a interiérových dekorací. Souběžné vý-

stavy: ANTIIKKI – výstava starého antického umění, SHOWROOM 
– výstava prostorového designu a osvětlení (13.–15. 9.) • Helsinky, 
Finsko • Messukeskus, www.messukeskus.com

 FERIA HÁBITAT VALENCIA 19. – 22. 9.
 Mezinárodní veletrh nábytku. • Valencie, Španělsko • Feria 

Valencia, www.feriavalencia.com, www.feriahabitatvalencia.com
 BAUEN + WOHNEN  21. – 24. 9.

 Odborná výstava pro stavbu, bydlení a zahradu. Souběžná vý-
stava: BAU+ENERGIE MESSE – veletrh a konference pro ener-
geticky efektivní výstavbu, rekonstrukci a obnovitelnou energii • 
Bern, Švýcarsko • ZT FACHMESSEN, www.baumesse-bern.ch, 
www.bau-energie.ch

 LISDEREVMASH 26. – 29. 9.
 Mezinárodní veletrh pro lesnictví, dřevozpracující a nábytkářský 

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

 ADANA FURNITURE DECORATION FAIR 26. 9. – 1. 10.
 Veletrh bytového a kancelářského nábytku, dekorací, osvětle-

ní a zahradního nábytku • Adana, Turecko • Tüyap Fair and 
Exhibitions Organization Inc., www.tuyap.com.tr

 ARCHITECT@WORK GERMANY 27. – 28. 9.
 Speciální kontaktní dny pro architekty, interiérové architekty, projek-

tanty a další konzultanty zaměřené na inovace • München, Německo 
• Headquarters Kortrijk XPOen AG, www.architectatwork.de

 IFMAC & WOODMAC 27. – 30. 9.
 Mezinárodní veletrh pro nábytkářský a dřevozpracující průmysl • 

Jakarta, Indonesia • WAKENI, www.ifmac.net, www.eumabois.com
 DESIGN LIVING TENDENCY 27. – 30. 9.

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

 HOMEDEC 28. 9. – 1. 10.
 Veletrh bytových dekorací a designu • Tangerang, Indonésie • 

PT. Citra Inovasi Strategi Exhibition,  homedec.co.id
 INTERIOR DESIGN SHOW 28. 9. – 1. 10.

 Severoamerická přehlídka mezinárodního a kanadského bytového 
a průmyslového designu • Vancouver, Kanada • IDS & Informa 
Exhibitions, www.interiordesignshow.com

 CASA MODERNA  30. 9. – 8. 10.
 Výstava interiérového vybavení, nábytku, osvětlení • Udine, Itálie 

• Udine e Gorizia Fiere SpA, www.casamoderna.web-wall.it
 ST. PETERSBURG INTERNATIONAL FORESTRY FORUM  3. – 4. 10.

 19. mezinárodní lesnické fórum • St. Petersburg, Rusko • Restec 
Exhibition Company, restec-expo.ru

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.



   

Konference Okna & fasády 
Rosenheim 2017
    

Ovládněte budoucnost

11. – 13. října, Rosenheim, Německo Registrace + další informace:
www.fenstertage.de

Můžete se těšit na:

 Otázky a řešení pro průmysl

 Detailní pohled na fasádu 
Labské �lharmonie v Hamburku 
(Elbphilharmonie Hamburg)

 Hlavního přednášejícího, jímž 
bude Dr. Jens-Uwe Meyer 
(Innolytics GmbH) “Digitální 
narušení”

 Výkonný workshop pro výrobce 
oken ve středu 11. října

   

Témata
    

Čtvrtek 12. října a 
pátek 13. října

 Fasády

 Pokyny a praxe

 Výzkum

 Přizpůsobivé zasklení

 Okna

 Udržitelnost

 Stavební fyzika

 Trh s okny

 Odolnost proti vloupání

 Stavební zákon

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

Organizátor 
ift Rosenheim  |  Theodor-Gietl-Straße 7 - 9  |  83026 Rosenheim, 
Německo  |  www.ift-rosenheim.de

http://www.fenstertage.de
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Dynamické internetové portály, digita-
lizace, Průmysl 4.0, migrační pohyby, 
demografie – to vše rychle ovlivňuje 
rozhodování o nákupu – a tedy i o vý-
robcích. Ti, kteří včas nerozpoznají 
trendy a nevyvinou vhodná řešení, na 
trhu nepřežijí. Z tohoto důvodu budou 
na letošní Konferenci o oknech a fa-
sádách v Rosenheimu od 11. do 13. 
října 2017 analyzovány nejdůležitější 
technologické trendy a jejich dopady 
na společenský vývoj.
Okenní a fasádní průmysl stále více 
cítí dopad internetu a „digitalizační 
vlny“. Internetové portály, automatiza-
ce stavebních komponentů, chytrá do-
mácnost a nové aplikace jsou jasným 
znamením, že technologie a nákupní 
chování procházejí zásadními změna-
mi. Podobně i výrobky se rychle mění. 
Okna nahrazují fasády, vstupní dveře 
se stávají průmyslovými dveřmi, vnější 
dveře se stávají vnitřními dveřmi a dveře 
výtahů se stávají vchodovými dveřmi. 
Aplikace se stávají zaměnitelnými 
a nabízejí mnoho nových příležitostí. 
Aby bylo zajištěno, že se tyto „vlny“ 
nezmění v záplavu pro společnosti, 
bude 45. konference Okna a fasády 
analyzovat nejdůležitější trendy v 29 
přednáškách a 4 workshopech.
Ve své přednášce „Řízení budouc-
nosti – čelte výzvě digitalizace a spo-
lečenské změně se znalostí a odva-
hou“ představí ředitel ift prof. Ulrich 
Sieberath analýzu a řešení pro výrobce 
oken a fasád.
Další hlavní přednášející, Dr. Jens-
Uwe Meyer (Innolytics GmbH), bude 
mít příspěvek s názvem „Vemte na 
vědomí – digitální narušení v oken-
ním průmyslu“, ve kterém bude de-
monstrovat, jak mohou být digitální 

technologie použity k posílení inovací 
bez rizika, že se společnosti stanou 
oběťmi digitalizace a selhání na trhu. 
Dalším vrcholem bude detailní po-
hled na fasádu Labské filharmonie 
(Elbphilharmonie) v Hamburku v podání 
Michaela Elstnera (AGC Interpane), 
Stefana Goeddertze (Herzog & de 
Meuron) a Karla Lindenmaiera (Josef 
Gartner).
Následující přednášky poskytnou in-
formace o nedávných inovacích:

 „Přepínatelné sklo z tekutých krys-
talů – chemie potkává sklo“, doktor 
Johannes Canisius (Merck KGaA)

 „Trend směřující k přepínatelné-
mu zasklení – současný stav techni-
ky, výzkumu a vývoje“, Lukas Niklaus 
(Fraunhoferův institut pro silikátový 
výzkum ISC)

 „Okenní stroj – prefabrikovaná okna 
pro rekonstrukce s integrovanými 
mechanismy“, Vesna Pungercar 
(Mnichovská vysoká škola technická)

 „E-komerce na trhu s okny, bezed-
ná jáma nebo ovladač příjmů?“, Dr. 
Frederik Lehner (Interconnection 
Consulting)

Praktické přednášky s přímým pří-
nosem pro obchodní operace:

 „T-výztuhy s ochranou proti pádu 
pro PVC okna – nová ift-směrnice 
FE 06/2“, Torsten Voigt (ift)

 „Každá fasáda je jiná! Nutnost zkou-
mání jednotlivých projektů a mož-
ných přístupů“, Rolf Schnitzler (ift)

 „Nové pokyny pro montáž zá-
věsných fasád – zpráva předsedy 
Technického výboru VFF“, Christiana 
Anderse (Anders Metallbau GmbH)

 „Katalog stavebních prvků pro zá-
věsné fasády – výzkumný projekt ift 
o izolaci proti šíření zvuku a lineárního 
šíření zvuku“, Bernd Saß (ift)

 „ift produktový pas pro udržitelný 
rozvoj (NHPP) – certifikace výrob-
ků pro DGNB, LEED a BREEAM“, 
Florian Stich (ift)

 „Instalace stavebních prvků odol-
ných proti vloupání ve vysoce 
výkonných tepelně izolovaných zdi-
vech – průběžný popis aktuálního vý-
zkumného projektu“, Fabian Kutscher 
(ift)

Ve středu 11.10. odpoledne se usku-
teční ift Power Workshop, který vý-
robcům oken nabídne zasvěcené tipy 
ohledně instalace zvedacích/posuv-
ných prvků, vizuálního posouzení skla, 
ift plánovače instalací, a také pohledů 
na odbornou práci expertů ift.

Podrobné informace a registrační údaje 
najdete na www.fenstertage.de.

Autor: Radomír Čapka

45. konference Okna a fasády bude analyzovat nejdůležitější trendy

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.,  
zve své členy a příznivce na jubilejní 
20. Mezinárodní konferenci čalouní-
ků a dekoratérů pořádanou ve dnech 
13. –14. 11. 2017, oba dny začátek 
v 9:00 hod., pod záštitou Veletrhů, 
a.s., v Brně na Výstavišti, ve Výškové 
budově Veletrhů Brno. Přednášky bu-
dou zaměřeny převážně na novinky 
materiálů, technologií, strojů a zařízení 
z Interzum 2017. Dále 14. 11. 2017, 

po přednáškách novinek ze světo-
vých veletrhů 2017, doc. Ing. arch. 
L. Kanické, CSc. a Ing. H. Prokopové, 
bude exkurze v novém, plně funkč-
ním prefabrikačním centru BPP Brno. 
V pondělí, 13. 11. 2017 večer, bude 
již tradičně pracovní setkání u cimbálu 
ve Vinárně u Královny Elišky. Odborné 
přednášky v sále 102 doprovodí vý-
stavky funkčních šicích strojů, mate-
riálů, technologií v sále 103. Vložné na 

konfrenci na osobu pro členy Cechu 
čalouníků a dekoratérů, z. s. 1100 Kč, 
pro nečleny 1300 Kč, pro studenty 
a novináře zdarma, večerní setkání 
600 Kč/osoba.
Více informací na www.cech-cal.eu 
nebo u Ing. Prokopové, e-mail: cech_
cal@volny.cz, mobil: +420 602 558 
554.

Autor: Ing. Helena Prokopová

20. Mezinárodní konference čalouníků a dekoratérů
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Asociace dodavatelů montovaných 
domů bude v říjnu letošního roku pořá-
dat pro všechny příznivce dřevostaveb, 
zejména však pro ty, kteří se pro výstav-
bu svého nového dřevěného domu te-
prve rozhodují, již čtvrtý ročník zajímavé 
marketingové akce pod názvem „Den 
dřevostaveb 2017“, jejímž cílem bude 
propagovat u široké veřejnosti kvalitní 
dřevostavby, a to nejenom vzorové a re-
ferenční domy, ale i rozestavěné stavby 
členských firem ADMD.
„Den dřevostaveb 2017“ se bude 
konat v sobotu dne 7. 10. 2017 od 
10:00 do 17:00 hodin, kdy budou 
otevřeny a zpřístupněny vybrané vzo-
rové, referenční a rozestavěné stavby 
členských firem ADMD na území celé 
České republiky.
Akce, kterou pořádá Asociace do-
davatelů montovaných domů, bude 
mít moto: Dřevostavby od ADMD = 
kvalita, jistota a spokojenost zákaz-
níka. Smyslem akce je poskytnout 
komplexní a kompetentní informace 
o dřevěných montovaných domech, co 
nejvíce prezentovat a přiblížit moderní 

dřevostavby, jejich konstrukci, vlast-
nosti a samotnou technologii výstavby.
Den dřevostaveb 2017 umožní si 
domy nejenom prohlédnout na vlastní 
oči, ale i osahat, prozkoumat všech-
ny detaily konstrukce a dozvědět se 
od kvalifikovaných odborníků z jed-
notlivých firem všechny potřebné in-
formace, které při svém rozhodování 
potřebujete – např. o aktuálních ce-
nách a slevových akcích, možnostech 
financování, průběhu stavebního říze-
ní a časovém harmonogramu zakázky, 
záruce, vybavení domů domácí tech-
nikou apod. Jinými slovy se dá říci, že 
se jedná o Den otevřených dveří ve 
vybraných dřevostavbách v ČR.
Do akce se svými vzorovými domy zapo-
jí většina členů ADMD a počet staveb, 
které budou moci zájemci dne 7. 10. 
2017 navštívit se bude pohybovat ko-
lem třiceti. Detailní přehled a charak-
teristiky staveb, včetně adres a kon-
taktů na stavební poradce, kteří budou 
ve vzorových domech k dispozici, je 
zveřejněn na webových stránkách www.
DenDrevostaveb.cz, kde se také do-

zvíte podrobnosti o soutěži, která bude 
probíhat na Facebooku Asociace doda-
vatelů montovaných domů.
Jedním z míst, kde si budete moci 
prohlédnout více domů najednou, je 
Centrum vzorových domů EDEN 3000 
na Bauerově ulici č. 10 v Brně (vedle 
areálu výstaviště BVV u brány č. 10), 
kde bude připraven bohatý doprovodný 
program včetně občerstvení. Většina 
firem, které budou v rámci akce své 
vzorové domy prezentovat, připraví 
pro návštěvníky různá milá překva-
pení, např. slevové akce nebo různé 
soutěže.
Věřím, že akce přinese všem zájem-
cům, resp. návštěvníkům nejenom 
zkvalitnění a prohloubení informací, ale 
přispěje k dalšímu posílení pozitivního 
vnímání a povědomí o dřevostavbách. 
Den dřevostaveb 2017 jistě také zvýší 
již dnes kladné vnímání o dřevěných 
montovaných domech realizovaných 
členy Asociace dodavatelů montova-
ných domů.

Autor: Ing. Vratislav Blaha, CSc.

Den dřevostaveb – vyberte si svoji novou dřevostavbu v sobotu 7. 10. 2017

http://www.zsdsr.sk
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Prof. Mag. Art., Dipl. Innenarch. 
Wolfgang Haipl. Dr. h. c. bol viac ako 
štvrťstoročie poradcom, pedagógom, 
odborníkom a priateľom Drevárskej fa-
kulty TU Zvolen a desaťročie s Fakultou 
architektúry STU Bratislava. Pravidelne 
sa zúčastňoval na podujatiach, konfe-
renciách, prezentáciách, worksho-
poch. Takto nezištne pomáhal a odo-
vzdával cenné skúsenosti a vedomosti. 
Tvorivých osemdesiatin sa už nedožil. 
Posledná rozlúčka s ním bola 6. júla 
2017 na viedenskom cintoríne v Sim-
meringu. 
Wolfgang Haipl sa narodil 15. augusta 
1937 v St. Pölten. Ako stolársky to-
variš absolvoval odbornú školu BGS 
v Mödlingu, na oddelení stavebné-
ho stolárstva a nábytku (1951–54), 
stolársku prax vykonával vo Viedni 
(1954–56). Základy pre bytovú archi-
tektúru získal na Vysokej škole úžitko-
vého umenia vo Viedni. Postgraduálne 
študoval na Ekonomickej univerzite – 
reklamu a predaj; na Reinhardtovom 
seminári problematiku filmu, televízie, 
scénografie. 
Talent, získané vedomosti a dostatok 
remeselnej zručnosti využil v projekč-
nej kancelárii pre bytovú architektúru 
a dizajn (1965–82), potom založil so 
spoločníkom Gerhardom Haumerom 
súkromnú spoločnosť pre interiérovú 

architektúru. Založil a viedol Školu inte-
riérového poradenstva v Kuchli (1979) 
a v Pöchlarne (1988). A práve tieto po-
znatky a vedomosti ochotne prednášal 
zvolenským študentom dizajnu nábytku 
a interiéru. Pedagogickú činnosť vyko-
nával celé polstoročie – od roku 1966, 
keď začal viesť kurzy stolárskych a die-
lenských majstrov. Je autorom štyroch 
kníh.

So zvolenskými študentmi sa zoznámil 
v roku 1990, keď prišli s prof. Jánom 
Zemiarom na výstavu Wiener – Interieur 
a Wolfgang Haipl ich sprevádzal expozí-
ciami. V roku 1993 externe vyučoval na 
Drevárskej fakulte TU vo Zvolene v od-
bore „Priemyselný dizajn“, bez nárokov 
na odmenu a s podporou rakúskeho 
ministerstva školstva. Svoje skúsenosti 
odovzdal pri koncipovaní bakalárske-
ho štúdia „Interiérová tvorba a pora-
denstvo“, ktoré na Drevárskej fakulte 
realizujú od školského roku 1994/95. 
Absolvoval množstvo prednášok, kon-
zultácií a cvičení nielen na Drevárskej 
fakulte, ale od roku 2008 aj na 
Fakulte architektúry STU v Bratislave. 
Spolupracoval aj na Design Akadémii 
v Lučenci (od roku 1991), vo Zvolene 
a Spišskej Novej Vsi.
Zväz spracovateľov dreva SR spolu 
s našou redakciou ho pozvali na veľtrh 
Nábytok a bývanie 2002 v Nitre ako 
prvého Čestného hosťa veľtrhu. 
Výsledky svojej tvorby prezentoval na 
výstave „Materiál je nevinný – dizajnér 
nikdy“, ktorá mala premiéru vo vie-
denskom Hoffmobiliendepot (2013). 
Potom Haiplove vzácne exponáty pre-
niesli do Bratislavy a do Zvolena (2014).
Česť jeho pamiatke! 

Autor: Dr. Anton Mrník

Wolfgang Haipl: dizajnér – remeselník – pedagóg – teoretik 

Nový katalóg IKEA 2018 prináša množ-
stvo tipov a nápadov na zariaďovanie 
domácností formou multifunkčných 
a modulárnych riešení interiéru. Prináša 
aj 14 príbehov produktov, poučných pre 
zariaďovanie. Slovenská verzia je dopl-
nená o 12 strán, ktoré približujú výrobky 
dostupné iba v obchodnom dome IKEA 
Bratislava. Ceny v katalógu platia do 
31. júla 2018, dovtedy sa môžu len zní-
žiť, rozhodne nie zvýšiť! Stredobodom 
tém katalógu je obývacia izba.
Tohtoročná tlačená verzia má 326 
strán. Preložený je do 35 jazykov. Vydá-
vajú ho pre 52 krajín v náklade 203 
miliónov výtlačkov. Aplikácia Katalóg 
IKEA rozširuje tlačenú verziu o interak-
tívny obsah vo forme filmov, nápadov, 
tipov a informácií k riešeniam, ktoré 
sú umiestnené v klasickom katalógu. 
Katalóg IKEA 2018 pre zákazníkov 

obchodného domu IKEA Bratislava vy-
chádza v slovenčine v náklade 450 ti-
síc výtlačkov. Oficiálne sa prvé výtlač-
ky dostali na verejnosť 22. augusta 
2017. Zákazníci ho majú k dispozícii 
v tlačenej a digitálnej verzii od 24. 
augusta 2017. Výtlačky priamo 
v obchodnom dome si môžu vy-
zdvihnúť od 7. septembra 2017. 
Prezentácie katalógu sa zúčast-
nila aj riaditeľka IKEA Bratislava 
Soňa Knaiflová s tímom, ktorý 
pripravoval slovenskú verziu. 
Katalóg je predovšetkým 
o nápadoch, ako si zariadiť 
bývanie. Za účelom lepšej orientácie 
v produktoch zariadili 14 kójí s reálny-
mi rozmermi izieb, umiestnením okien 
a dverí a rozmiestnením nábytku a za-
riaďovacích prvkov. Zákazníkom takou-
to formou ponúkajú nielen riešenie, 

ale chcú 
splniť funkčné po-
žiadavky budúcich užívateľov. 

Autor: Dr. Anton Mrník

Katalóg zariaďovania bývania pre rok 2018

obchodného domu IKEA Bratislava vy-
chádza v slovenčine v náklade 450 ti-
síc výtlačkov. Oficiálne sa prvé výtlač-
ky dostali na verejnosť 22. augusta 
2017. Zákazníci ho majú k dispozícii 
v tlačenej a digitálnej verzii od 24. 
augusta 2017. Výtlačky priamo 

-

bývanie. Za účelom lepšej orientácie 
reálny-

mi rozmermi izieb, umiestnením okien 
ale chcú 
splniť funkčné po-

Prof. Mag. Art., Dipl. Innenarch. Wolfgang 
Haipl. Dr. h. c. (*1937 – †2017)
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Do současného trendu užívání mate riálů 
rostlinného a živočišného původu při 
výrobě čalouněného nábytku, zejména 
lůžek, výborně zapadá výstava „Od nitě 
ke košili“, která se koná v Praze, blízko 
Staroměstského náměstí, v Týnské ulici 
č. 6, v Domě u Zlatého prstenu. A až do 
29. 10. 2017 si zde lze doplnit informa-
ce pomocí dobře zvolených exponátů 
a krátkých filmů od vzhledu a zpracování 
rostlin, vlny, hedvábí až po výrobu, barve-
ní a využití různých druhů textilií. Jádrem 
výstavy jsou restaurované nálezy kousků 
výrobků z tkanin a usní z pražských sme-
tištních jam ze 14.–15. století. Textilie 
a usně byly již tehdy kromě oděvů a obu-
vi součástí slamníků, lůžkovin, čalounění, 
závěsů a domácích dekorací. 

Pro výrobu tkanin mělo a v některých 
zemích, např. v Indii, dosud má, dře-
vo své nezastupitelné místo. Všechny 
tkalcovské stavy byly od svého vzniku 
v 7. tisíciletí před naším letopočtem, 
konstruovány ze dřeva. Na výstavě jsou 
historické tkalcovské stavy vertikální, 
horizontální a pozemní představeny 
kresbami i několika exponáty. 
Do nedávné doby jsme měli možnost 
i v Brně, ve Střední průmyslové škole 
a Vyšší odborné škole textilní, obdivo-
vat plně funkční tkalcovské dřevěné 
stavy, a to více než 150 let od vzniku 
školy. Myšlenka založit samostatnou 
vyšší tkalcovskou školu v Brně jako 
první vyšší textilní školu v Rakousku – 
Uhersku, vznikla na základě velkých 

úspěchů vyspělého brněnského tex-
tilního průmyslu na světové výstavě 
v Londýně roku 1851. V roce 1852 
Obchodní a živnostenská komora zří-
dila řemeslnickou školu s přádelnickým 
a tkalcovským oddělením pro výchovu 
odborných dělníků a dílovedoucích. 
Následně výnosem Ministerstva kultury 
a vyučování byla k 17. 7. 1860 založena 
Vyšší tkalcovská škola. Hlavním úko-
lem školy bylo zajistit kvalitní odborné 
vzdělání, které by plně uspokojilo poža-
davky vyspělého vlnařského průmyslu 
celé monarchie. Škola připravovala 
pracovníky pro vyšší funkce, zejména 
ředitele a majitele podniků.

Autor: Ing. Helena Prokopová

S materiály přírodního původu seznámí výstava „Od nitě ke košili“

Národní zemědělské muzeum právě 
vydalo publikaci „České lesy v datech 
a číslech“ profesora Vladimíra Simanova. 
Kniha určená odborné i laické veřejnosti 
pojednává o minulosti, vývoji a součas-
nosti lesnictví ČR a základních vlivech, 
jež na ně působí. Akcent je kladen jak na 
produkční, tak na mimoprodukční funk-
ce lesa a obor lesnictví je zde představen 
ve své mnohovrstvé komplexnosti. 
Publikace čtenáři nabízí pestrou škálu 
údajů, vytěžených z mnoha rozptýle-
ných informačních i statistických zdrojů. 
Zjištěná data jsou analyzována, vyhodno-
cena a přehlednou a názornou formou 

prezentována prostřednictvím tabulek 
a grafů. Sledováním dílčích součástí 
lesnictví z dlouhodobé časové perspek-
tivy a zasazením problematiky do širší-
ho ekonomického i sociálního kontextu 
přináší kniha řadu koncepčních závěrů, 
důležitých pro budoucí vývoj lesního hos-
podářství, potažmo pro tvorbu lesnické 
politiky v ČR. Odborná fundovanost je 
vyvážena obecnou srozumitelností a čti-
vostí. Publikace, nemající v této kvalitativ-
ní úrovni v současné době konkurenci, 
může být velmi dobrým podkladem pro 
další vzdělávání pedagogů a studentů 
lesnictví na všech stupních.

Autorem knihy je Ing. Vladimír Simanov, 
CSc., emeritní profesor Ústavu lesnické 
a dřevařské techniky LDF MENDELU 
a přední renomovaný odborník v oblas-
ti lesního hospodářství. Ve spolupráci 
s Národním zemědělským muzeem vy-
dal v roce 2015 publikaci Vývoj lesnic-
ké techniky v českých zemích v letech 
1945–1992. 
Zmíněná publikace je v prodeji v Národ-
ním zemědělském muzeu v Praze na 
Letné, Kostelní 44, Praha 7, případně 
lze objednat e-mailem: jana.kubelko-
va@nzm.cz. Více informací o publika-
cích na www.nzm.cz.

Nová publikace: České lesy v datech a číslech

http://www.kontaktni-lepidlo.cz
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DREVINA NZ, s. r. o.
Budovateľská 2, Nové Zámky

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

tel.: 031/780 5144

veľkosklad veľkoplošných 
stolárskych materiálov 
a nábytkového kovania

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

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

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

importér prípravkov na 
povrchovú úpravu dreva

INTERIÉR ŠTÚDIO, s. r. o.
Elektrárenská 1

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

e-mail: info@interierstudio.sk

predaj nábytkového kovania 
a materiálov na výrobu 

nábytku

APKO – stolársky majster
Bojnická cesta 1A
971 01 Prievidza

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

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

predajňa pre stolárov 
a remeselníkov

HAUS Seman, s. r. o.
Levočská 20

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

železiarstvo, spojovací 
materiál a potreby do 

domácnosti

FABA SLOVAKIA
spol. s r. o.

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

www.faba.pl

výroba a predaj
profesionálnych nástrojov 

na obrábanie dreva

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

80

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.
Ulica priemyselná 1958/7

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

www.hranipex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán, 
lepidiel a čističov

IW TREND, s. r. o.
Rybničná 38

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

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

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

ul. k cintorínu 51
010 04 Žilina – Bánová

tel.: 041/7234 799

Lieskovská 20
960 01 Zvolen

tel.: 045/5325 278

predaj drevných materiálov a výroba zosadeniek

RK-LINE spol. s r.o.
Kamenná 3607/5

010 01 Žilina
tel./fax: 041/500 6324

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

predaj produktov značky 
Remmers

Remmers Logo – positiv

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

Hausfarbe Rot:
CMYK:        0 / 96 / 90 / 2
Pantone:   1795
RAL:           3020
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SEZAM, s. r. o.
Kvačalova 1, Žilina

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

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

776 7615

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

677 0104

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

Račianska 182, 
Bratislava - Krasňany

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

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

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

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

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

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

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

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

predaj drevárskych výrobkov

Zväz spracovateľov
dreva SR

T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

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

www.zsdsr.sk

zamestnávateľský zväz
z odvetvia spracovania dreva 

a výroby nábytku

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

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

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

výroba certifikovaných
eurohranolov, tatranského

profilu, palubovky

VAREX SLOVAKIA, s. r. o.
Partizánska 1580

971 01 Bánovce nad 
Bebravou

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

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

výroba a predaj 
nábytkových hrán

81

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
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příště, redakční servis

Výrobní závod společnosti SERAFIN 
CAMPESTRINI ve východočeském 
Borohrádku začal v průběhu měsíce 
června spolu se stávajícími obkladový-
mi palubkami vyrábět i dřevěné podlahy, 
které byly pod značkou FEEL WOOD do 
letošního roku produkovány v rakouském 
Wernersdorfu. Díky třem možným způ-
sobům pokládky (lepením, šroubováním 
či plovoucím způsobem) je lze umístit na 
různý a různě vysoký podklad.

Na letošním veletrhu Interzum v Kolíně 
nad Rýnem se objevilo několik nových 
systémů pro spojování nábytkových 
dílců, spadajících do kategorie roze-
bíratelných spojů. Většinou se jednalo 
o systémy nevyžadující pro montáž jaké-
koliv nářadí. Tyto systémy v Dřevařském 
magazínu postupně podrobně předsta-
víme. Začneme tím nejjednodušším, kte-
rý do Evropy přicestoval až ze Severní 
Ameriky.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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