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výstavy

Mezi domácím takříkajíc 
„pel-mel“…

Účast na výstavě UMĚNÍ DŘEVA přija-
lo celkem 48 subjektů z řad firem, živ-
nostníků a sběratelů z celé České re-
publiky a také ze Slovenka. Z mediál ně 
známých účastníků, a to přinejmenším 
prostřednictvím Dřevařského maga-
zínu, se na ní prezentovali kromě již 
zmíněného patrona výstavy Martina 
Patřičného, také např. TON a.s., Sruby 
Pacák s.r.o., kolář Augustin Krystyník 
z Nového Hrozenkova, jihlavský řezbář 
Daniel Stejskal, ISŠ Houslařská škola 
Cheb, akademický malíř Karel Pokorný 
ze Znojma, výrobce netradičních hudeb-

ních nástrojů Ing. Tomáš Dufek z Dolních 
Radslavic, umělecký řezbář Petr Steffan 
z Městečka Trnávky a další umělci, řez-
báři, designéři, výrobci či importéři, kteří 
zde představili širokou škálu dřevěných 
předmětů zajímavých svojí historií, zpra-
cováním či využitím. Mezi zajímavosti 
patřila různá umělecká díla, obrazy, 
sochy, loukoťová i jízdní kola, známé 
i méně známé hudební nástroje včetně 
exotických, historické stolní hry, desig-
nové předměty mladých designérů a vý-
tvarníků, historický i moderní nábytek, 
originální šperky, vějíře a další doplňky 
zhotovené z různých dřevin. Výstava 
měla i vlastní doprovodný program, je-
hož součástí byly např. ukázky práce 
řezbářů a výrobců hudebních nástrojů, 
přednášky a komentované prohlídky, 
degustace rumů z dřevěných soudků, 
hudební vystoupení, dílna pro děti i do-
spělé, herní koutek a v neposlední řadě 
stavba 865 cm vysoké věže, postavené 

z 2500 dřevěných destiček bez lepidla 
a jakýchkoliv spojek.

…i jedna obdivovaná 
zahraniční specialita

O tento nový česko-slovenský rekord se 
postarala unikátní dřevěná stavebnice 
KAPLA z produkce francouzské firmy 
KAPLA – France v zastoupení brněnské 
společnosti makeIT. Název stavebnice 
a potažmo i výrobce vznikl zkrácením ho-
landského sousloví „Kabouter Plankjes, 
což lze volně přeložit jako „dřívka pro 
skřítka“ a nebo také „magická dřívka“. 
Je zajímavá nejen tím, že ji tvoří, co se 
rozměrů týče, jediný stavební prvek 
s poměrem stran 1:3:5, ale také svým 
vznikem, který je do jisté míry spojen 
s tématem jak veletrhu Dřevostavby, 
tak i s lednovými pražskými veletrhy 
For Pasiv a Cesty dřeva, kde stavebnice 
byla rovněž k vidění. 

Z „Umění dřeva“ se díky důvtipu tvůrců 
těšili nejen dospělí, ale i děti

Součástí letošního 11. ročníku veletrhu DŘEVOSTAVBY na výstavišti v Praze – Holešovicích (4.–7. 2. 
2016) byla mezi jinými také premiérová výstava UMĚNÍ DŘEVA. Proběhla pod patronací výtvarníka 
a spisovatele věnujícího se dřevu Martina Patřičného s cílem představit tento tradiční přírodní materiál 
v uměleckém, mytologickém, historickém, tradičním i netradičním pojetí. Mezi desítkami exponátů 
byla také unikátní dřevěná stavebnice KAPLA původem z Francie, která vznikla při navrhování 
rodinného sídla svého tvůrce a není jen pouhou hračkou, ale i užitečnou výukovou pomůckou. Láká 
nejen děti, ale i dospělé a v jejich rukou láme domácí i zahraniční rekordy.

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

Výstava Umění dřeva obsazená 48 vystavovateli měla i svůj doprovodný program
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Za jejím vznikem stojí pětašedesátiletý 
historik umění a restaurátor starožitné-
ho nábytku Tom van der Bruggen, ro-
dák z Holandska, a jeho klukovský sen 
postavit si k bydlení vlastní středověký 
hrad. Tento sen si začal plnit již v mlá-
dí, kdy prodal v Holandsku svůj obchod 
se starožitnostmi a přesídlil do Francie, 
kde na polorozpadlé farmě u řeky Tarn 
začal spřádat plány, jak bude jeho vysně-
ný hrad vypadat. A to s pomocí maket 
hradu stavěných z klasických dřevěných 
kostek, u kterých však záhy narazil na 
problémy spojené s jejich nedostateč-
nou přesností a zejména pak s tvarem, 
jenž neumožňoval stavbu střech, stropů 
a podlah. Nechal se proto inspirovat dře-
věnými trámy středověkých staveb a po 
řadě experimentů si vytvořil vlastní „sta-
vební prvek“ s výše zmíněným poměrem 

stran, kterým jsou 120 mm dlouhá dřívka 
o průřezu 8x24 mm. Ta mu umožňovala 
nejen vytvářet různé varianty budoucího 
sídla, ale postupně se stala i součástí 
jeho podnikání ve formě průmyslově vy-
ráběné stavebnice. 
„Základním materiálem pro dřívka je ve 
Francii rostoucí borovice pinie (Pinus 
pinea), kterou firma zpracovává ve 
vlastni pilnici. Vyrobené řezivo je po pa-
třičném vysušení zpracováváno na cca 
1 metr dlouhé přířezy, jejichž průřez po 
následném strojním ohoblování a brou-
šení odpovídá průřezu hotových dřívek. 
Takto připravené polotovary pak směřují 
do firemní pobočky v Maroku. Zde se 
rozmanipulují na potřebnou délku 120 
mm a po následném ručním dobroušení 
a nezbytné kontrole kvality dřeva a přes-
nosti rozměrů, se v případě potřeby také 
barví,“ sdělil nám Ing. Roman Juráš, MA 
ze zastupující společnosti s tím, že vý-
sledkem tohoto procesu jsou dokonale 
přesná dřívka s ostrými hranami. Jejich 
pouhým skládáním na sebe je možné 
vytvořit v podstatě jakoukoliv strukturu, 
což dokládala i výše zmíněná skoro deví-
timetrová věž. „Chtěli jsme původně sta-
vět až do výšky 10 m a tím se alespoň 
trochu přiblížit Američanům, kterým se 
podařilo postavit věž vyšší jak 16 metrů. 
Pořadatel nám ale místo vysokozdvižné 
plošiny dokázal zajistit jen hliníkové le-
šení, které ve výšce 8 m mělo již určitý 
výkyv a proto jsme museli skončit na 
865 centimetrech,“ doplnil Ing. Juráš 
s dovětkem, že stavebnice není jen 
pou hou hračkou pro děti, které se na 
ní učí přesnosti, trpělivosti a schopnosti 
spolupracovat, ale mezi jinými ji používají 
také např. architekti ke stejným účelům, 
jako její tvůrce Tom van der Bruggen ve 
svých začátcích.

Součástí programu byla i stavba 865 cm vysoké věže z 2500 dřevěných destiček 
o rozměrech 8x24x120 mm stavebnice KAPLA

Ze stavebnice KAPLA lze vyskládat i ty 
nejneuvěřitelnější struktury

http://www.aigner-werkzeuge.at

