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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.



DM 9/2017 49

reportáž

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.


