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Drevo mi učarovalo už od mladých čias. Obklopovalo ma na každom kroku a región, z ktorého pochá-
dzam – Orava, je drevom typický. A hoci som si dožičil aj malú odbočku k iným stavebným i technickým 
materiálom, drevu som zostal verný dodnes. Bývam v modernej drevostavbe, ale vlastním aj pôvodnú 
drevenicu, postavenú v roku 1864, ktorá je dodnes obývateľná a je súčasťou pamiatkovej rezervácie 
ľudovej architektúry na Slovensku. Mám pocit, že aj v skupine firiem a nadšencov pre drevo, ktorých 
som spoznal prostredníctvom Zväzu spracovateľov dreva SR – konkrétne v Sekcii drevostavieb – som 
našiel tú odozvu, ktorú potrebujem ja osobne, ale aj firma, v ktorej pôsobím. 
Sekcia drevostavieb patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie v ZSD SR a jednou z jej hlavných úloh je 
rozhýbanie stavebníckeho trhu v individuálnej bytovej výstavbe na báze dreva. Robí to, okrem iných 
aktivít, aj tak, že dokáže poskytnúť širokej verejnosti čo najviac zodpovedných informácií o moderných 
drevostavbách, a aj preto nedávno podporila vydanie publikácie Moderné drevostavby. 
Jednou z jej aktivít je aj udeľovanie Značky kvality ZSD SR, ktorú v roku 2012 po prvý krát uviedla do 
praxe. Získať ju môžu výlučne členovia ZSD SR, ktorí splnia prísne kritériá posudzovania nielen kvality 
svojej výroby, ale podrobia sa aj kontrole finančnej disciplíny ku klientom i k štátu. Momentálne vlastní Značku kvality ZSD SR sedem členských 
spoločností a ďalšie dve požiadali o jej udelenie. Značka kvality ZSD SR zvýšila atraktivitu členstva v ZSD SR pre firmy, ktoré sa zaoberajú výstavbou 
domov na báze dreva, pretože sa podarilo uzatvoriť zmluvu s bankovými inštitúciami o zvýhodnení klientov pri získaní lepších úverových podmienok. 
Zámerom Dní drevostavieb, ktoré pravidelne organizujeme od roku 2012 vždy na jeseň kalendárneho roka, je prispieť k rozširovaniu pozitívnych 
skúseností s modernými drevostavbami pre individuálnu bytovú výstavbu nielen medzi projektantmi a architektmi, ale aj medzi potenciálnymi 
investormi – staviteľmi, ktorí sa rozhodujú pre individuálne riešenie svojej bytovej otázky. Zúčastnené firmy po dohode s majiteľmi stavieb sprístup-
nia počas dvoch dní už hotové a odovzdané alebo rozostavané stavby pre záujemcov, ktorí ich môžu navštíviť, oboznámiť sa s výhodami bývania 
v moderných drevostavbách, ohmatať si ich, porozprávať sa o skúsenostiach s nimi. 
Každý správny hospodár musí myslieť na budúcnosť a tú dokážeme pozitívne ovplyvniť najmä tým, že vsadíme na mladú a kvalifikovanú pracovnú 
silu. Vzhľadom na to, že súčasné študijné odbory nepripravujú odborníkov profilovaných pre náš perspektívny odbor drevospracujúceho priemyslu, 
vyvolali sme iniciatívu, ktorá vyústila v požiadavke vypracovať nový školský vzdelávací program s názvom povolania „technik drevostavieb“. 
Od nového školského roka 2014 / 2015 budú štyri stredné odborné školy tento odbor vyučovať. Možnosti uplatnenia absolventov sú v štátnych 
i súkromných firmách so zameraním na výrobu a montáž drevostavieb. 
Som presvedčený, že potenciál, ktorý sa v rozvoji stavieb na báze dreva skrýva, zvýši podiel drevostavieb na našom trhu. Od roku 2008 do roku 2013 
sa na Slovensku zvýšil z 5 % na viac ako 10 %. Do roku 2025 ho chceme zvýšiť na 30 %. Je ale nevyhnutné, aby sme na Slovensku šírili osvetu 
najmä medzi projektantmi a architektmi, ktorí postupne znovuobjavujú krásu a efektívnosť takého úžasného materiálu, akým drevo bezpochyby je. 
Pomáha tomu aj súťaž o najkrajšiu Drevostavbu roka, ktorú hodnotí odborná a aj laická verejnosť. Spájanie síl, hľadanie spoločných podporných 
argumentov a ich prezentácia pred odbornou i laickou verejnosťou, drobná presvedčovacia práca a poukazovanie na pozitívne príklady. To všetko 
v spojení s kvalitnou remeselne zvládnutou výrobou a montážou sú kroky, ktoré spolu s prijatím nevyhnutných legislatívnych zmien pomaly ale isto 
napĺňajú potenciál drevostavieb nielen v individuálnej bytovej výstavbe na Slovensku. 

Ing. Ján Sitek
viceprezident ZSD SR 

predseda Sekcie drevostavieb ZSD SR

Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

editorial

http://www.drevostavby-zsdsr.sk
http://www.ratajsky.com
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Ideálne spojenie komfortného 
ovládania a exkluzívneho 
vzhľadu

Roletové systémy RAUVOLET metallic-
-line firmy REHAU sú dlhodobo žiadané 
a osvedčené v praxi. V porovnaní s bež-
nými roletovými systémami zaberajú 
o mnoho menej miesta a veľmi pohodl-
ne sa ovládajú. Tento univerzálny systém 
možno začleniť prakticky do každej ku-
chyne. Konštrukcia súprav RAUVOLET 
metallic-line predstavuje ideálne spo-
jenie funkčných vlastností polyméro-
vých roletových systémov s ušľachtilým 
vzhľadom masívneho hliníka. Roletové 
profily v šírke 25 mm v kombinácii s no-
vým minimalistickým vodiacim systémom 
umožňujú docieliť elegantný a nadčaso-
vý dizajn.

Roletový systém pre náročných

Kvalitní výrobcovia kuchýň sú nútení ne-
ustále inovovať svoj sortiment, a preto 
často vyhľadávajú netradičné nápady, 
ktorými sa chcú odlíšiť od svojich konku-

rentov na trhu a byť vždy o krok vpredu. 
Firma REHAU preto vyvinula v spoluprá-
ci s dizajnérom Michaelom Schmidtom 
zo štúdia code2design celkom nový, 
minimalistický vodiaci systém frame4 so 
šírkou len 4 mm. Celkom sa tak stráca 
známy rámový efekt a vzniká decentná, 
opticky čistá plocha.

Jednoduchá a rýchla montáž 
vďaka kazetovému systému

Roletový systém frame4 RAUVOLET 
metallic-line je ponúkaný ako kazetový 
systém C3-Box s osvedčenou vyvažova-
cou mechanikou C3. Výhodou systému 
frame 4 je jeho vysoká variabilita. Pri kon-
štrukcii korpusov možno použiť lamino 
v ľubovoľnej hrúbke (odporúčaná hr. 16, 
18 a 19 mm). Súpravy sú ponúkané v hli-
níkovom alebo antikorovom vyhotovení 
a dostupné v nasledujúcich rozmeroch: 
600 x 1000, 600 x 1500, 900 x 1000 
alebo 900 x 1500 mm.

Roletový systém frame4 RAUVOLET metallic-line
Nové, decentné vedenie z masívneho hliníka

Prepracovaný dizajn: Firma REHAU ako špecialista na spracovanie 
polymérov vyvinula celkom nový, veľmi decentný vodiaci systém 
frame4 z masívneho hliníka pre obľúbené roletové súpravy RAUVOLET 
metallic-line. Ide o kompletne pripravený systém na mieru vhodný 
pre najrôznejšie roletové skrinky s vertikálnym posuvom. 

REHAU, s.r.o.
Kopčianska 82/A, SK-850 00 Bratislava
www.rehau.sk

REHAU, s.r.o.
Obchodní 117, CZ-251 70 Čestlice
www.rehau.cz

http://www.rehau.sk
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Montážní prvky 
pro dřevěné schody bez dlabů

Celodřevěná samonosná schodiště poněkud ustupují do pozadí pod 
zvyšujícím se zájmem zákazníků o „modernější“ lehké konstrukce 
s kovovými schodnicemi nebo se stupni zavěšenými jiným způsobem 
přímo na stěně či volně v prostoru. Po řemeslné stránce mají některé 
tyto konstrukce oproti klasickým celodřevěným schodištím výhodu 
v jednodušším řemeslném zpracování. Odpadá např. zhotovování na 
přesnost náročných dlabů apod. Samotnou realizaci mohou navíc 
značně urychlit různé univerzálně použitelné montážní systémy.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz

Foto: autor

Na trhu se můžeme setkat s poměrně 
širokou nabídkou tohoto sortimentu. 
Jeden takový jsme objevili při návště-
vě letošního veletrhu Holz-Handwerk 
v Norimberku. Prezentovala ho tam ně-
mecká rodinná firma, zaměřená na výro-
bu schodišť, a před časem za něj získala 
prestižní ocenění Reddot Design Award.
Systém funguje na známém a jedno-
duchém principu spodních nosičů, na 
kterém jsou založeny např. policové 
podpěrky u nábytku, jež se při montáži 
zasou vají do vyvrtaných otvorů. Firma 
nabízí několik variant ocelových nosičů 
z hlediska nejen vzhledu, ale hlavně po-
užití pro různé typy schodnic (ocelové, 
dřevěné) nebo pro přímé uchycení ke 
stěně. Liší se proto od sebe i způsobem 

Ukázka schodiště se stupnicemi kotvenými k ocelové schodnici a stěně

Systém ocelových podpěr pro kotvení dřevěných schodišťových stupnic k dřevěným 
nebo ocelovým schodnicím či přímo do stěny
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ukotvení. Např. podpěry pro ocelové 
schodnice mají kvůli jejich relativně ten-
ké stěně (10 mm) krátký dřík a funkci 
„kotvy“ v tomto případě zastává masiv-
ní krátký šroub se zápustnou hlavou, 
kterým se podpěra z druhé strany 
schodnice zafixuje. Podpěry určené 
do dřevěných schodnic mají delší dřík 
(průměr a délka 20 mm) a po naražení 
do otvoru se pouze zajistí vrutem z vnitř-
ní strany. Podpěry pro montáž do stěny 
mají dřík dlouhý 100 mm o průměru 24 
mm. Je opatřený gumovým návlekem 
s tloušťkou stěny 2 mm kvůli těsnějšímu 
uložení. Otvory o průměru 28 mm musí 
být ve stěně (beton či zdivo) vyvrtány co 
nejpřesněji, proto výrobce doporučuje 
používat např. překližkovou šablonu 

s předvrtanými otvory, která se přišrou-
buje ke stěně.
Stupnice se k podpěrám kotví pomocí 
vrutů ze spodní strany. Součástí systému 
pro dřevěné a ocelové schodnice jsou 
speciální ocelové objímky s vystupujícím 
kuželovým kroužkem, které se zaráží do 
předvrtaných otvorů ve stupnici v místech 
ukotvení k podpěrám. Kuželový kroužek 
zapadne do oválné misky vyfrézované 
na lůžku podpěry, čímž dojde k pevnější 
aretaci stupnice s podpěrou v horizon-
tálním směru. Oválný tvar misky zároveň 
umožňuje částečné vodorovné seřízení 
každého stupně. Kotvicí vruty prochází 
objímkou. Ke stěnovým podpěrám se 
stupnice kotví přímo bez použití objímek 
(dvěma vruty ke každé podpěře).

Podpěry jsou ještě konstrukčně řešeny 
tak, že mají různou délku horizontálního 
odsazení lůžka od kotvícího dříku, která 
určuje odstup stupnice od schodnice 
(0 mm, 4 mm, 10 mm). Při kotvení do 
stěny se počítá se vzdáleností 30 mm.

Kontakt na vyžádání

Použití ocelových objímek při kotvení stupnice k dřevěné (nebo ocelové) schodnici

Kotvení stupnic k dřevěné schodnici

Konstrukční řezy všech tří typů 
podpěr najdete v příloze tohoto 

článku na portálu 

www.drevmag.com
v sekci MATERIÁLY



Výrobce kolekcí nábytkových hran Schilsner a Laideker

Důvěryhodný obchodní partner
Schilsner je moderní, dynamicky se rozvíjející výrobní firma, která spojuje nové trendy s tradicí. Firemní kultura Schilsneru  
je zaměřená na dosahování výsledků s dodržením zásad fair play.

Nábytkové hrany  
Barevnost hran Schilsner je ideálně přizpůsobená k lamino deskám předních výrobců.

Kvalita
Použití inovativních řešení stejně jako neustálé rozšiřování nabídky je projevem snahy o uspokojení všech požadavků 
zákazníků. Firma Schilsner disponuje moderními a velmi přesnými výrobními linkami, které umožňují výrazně zkrátit čas 
potřebný pro vyřízení objednávek. Výrobní proces podléhá přísné kontrole na každém stupni výroby hrany.

Záruka
Schilsner ručí za stejný odstín dekoru i struktury ve všech částech výroby. Naší doménou je dodržení termínu dodávek, 
krátký čas samotné realizace objednávky a spolehlivá informace ohledně dostupnosti našich produktů.

Spokojenost
Nejvyšší kvalita nabízených produktů, nepřetržitý technologický rozvoj stejně jako neustálé rozšiřování obchodní nabídky 
zaručuje spokojenost a bezpečnost jak ve výrobním procesu tak i při užívání nábytku.

to je ...

   hrany jsou vyráběné v jumbo rolích o šíři 350 mm, a tak jsme schopni dodat zákazníkovi hranu prakticky v jakémkoli 
rozměru. Tloušťku hrany lze libovolně regulovat od 0,4 mm do 2 mm.

hrany ABS info_A4.indd   1 14.02.14   11:46

http://www.hranyabs.cz


by

by

naleznete na
www.hranyabs.cz
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Výhradní zastoupení pro ČR

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738 

564 01 Žamberk 

tel.: +420 724 652 498
info@hranyabs.cz

Dokonale přizpůsobené  
samolepící krytky  

ke každému dekoru.

inzerce drev.mag_listopad.indd   1 13.11.13   13:13

http://www.hranyabs.cz
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Svěrák pro řezbáře

Přípravek, jenž nese výstižný název „řez-
bářský svěrák“, rozšiřuje běžné funkce 
standardní truhlářské hoblice. Je kom-
pletně vyroben z masivní břízy a slouží 
k upnutí zejména menších kusů dřeva 
při jejich opracování ručním nářadím. Je 
určen především řezbářům.
Základem přípravku je vodorovná nosná 
deska (spodní), doplněná rovnoběžnou 
pracovní deskou (horní). Přední konec 
horní desky tvoří spodní (fixní) čelist svěrá-
ku. Desky jsou vzájemně sešrou bovány 
přes dva distanční hranolky. V obou z nich 

jsou mezi distančními hranolky podél-
ně vyfrézovány oválné otvory, kterými 
prochází kyvadlová páka s horní hlavicí 
a spodním pedálem. Hlavice, tvořící hor-
ní čelist svěráku, je stejně jako pedál ke 
kyvadlu připevněna příčným ocelovým 
šroubem. V kyvadle je vyvrtána řada 
příčných otvorů sloužících ve spodní části 
k uchycení pedálu v požadované výšce 
a v horní části k uchycení kyvadla k vodo-
rovné desce, a to buď horní, nebo spod-
ní, podle toho, jakou požadujeme upínací 
sílu. K uchycení se používá ocelový trn, 
který se zasouvá do příčných otvorů vy-
vrtaných v obou deskách. Trn slouží zá-
roveň jako otočný čep. Na zadním konci 
spodní nosné desky je k její spodní ploše 
dvěma ocelovými šrouby připevněn krátký 
hranolek (opatřený na povrchu smirkovým 
papírem), který slouží k upnutí přípravku 
do zadního vozíku hoblice.

Ruční opracování dřeva vyžaduje 
pevné sevření

Obřeznice, truhlářská stolice, ale také „dědek“ nebo „strýc“. Pod těmito a dalšími krajovými názvy se 
skrývá dřevěný svěrák s nožním ovládáním používaný např. při ruční výrobě šindelů, sudů a dalších 
výrobků ze dřeva. Jednoduchý princip upnutí obráběného materiálu, na kterém toto zařízení funguje, 
využívá také švédský výrobce hoblic a pracovních stolů u jednoho ze svých přípravků, které nabízí 
jako příslušenství k hoblicím.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: archiv autora

Pro opracování dřeva ve svěráku zůstá-
vají obě ruce volné Požadovanou upínací sílu svěráku lze nastavit volbou pozice otočného čepu

Celodřevěný řez-
bářský svěrák 
rozšiřuje funkční 
možnosti stan-
dardní hoblice
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Svěrák funguje na principu dvojramenné 
páky. V závislosti na výšce opracováva-
ného předmětu nastavíme upínací výšku 
horní čelisti zvolením vhodného příčného 
otvoru v kyvadle a podle požadované upí-
nací síly zajistíme kyvadlo v horní nebo 
spodní desce, čímž upravíme poměr 
mezi oběma rameny páky. Svěrák se 
ovládá nožním pedálem, přičemž horní 
čelist přitiskne předmět ke spodní čelisti 
(pro zvýšení třecí síly opatřené smirko-
vým papírem).

Svěrák pro drobné práce

Praktickým pomocníkem pro různé 
drobné práce mimo dílnu, ale i v ní, se 
může stát mobilní pracovní „minihobli-
ce“, rovněž vyrobená z masivní břízy. Má 
podobu pracovní desky s předním upí-
nacím vozíkem o celkovém rozměru 362 
x 362 mm. Pevná část pracovní desky 
je zdvojená (složená z horní a spodní 
desky) s celkovou výškou (tloušťkou) 
75 mm a umožňuje snadné přichycení 

přípravku k jakémukoliv stolu pomocí 
dvou truhlářských svěrek. Přední vozík 
v podobě masivního dřevěného hranolku 
je uložen na dvou vodorovných vodicích 
tyčích a uprostřed své délky je s pevnou 
deskou spojen průchozím trapézovým 
šroubem se zapuštěnou maticí.
Opracovávaný předmět lze upnout pří-
mo do čelistí vozíku s kapacitou roze-
vření 110 mm nebo lze použít sadu čtyř 
poděráků, které se zasouvají do otvorů, 
jimiž je vozík i deska opatřena.

Mobilní „minihoblici“ lze pomocí dvou truhlářských svěrek připevnit k jakémukoliv stolu

exact 63
 630 mm protahovací 
šířky! 

FORMAT-4
Kvalita a přesnost
made in AUSTRIA

 Dřevoobráběcí stroje pro truhlářské
i průmyslové provozy s nejvyššími nároky! 

FORMAT-4 -  Více jak 40 modelů pro 
truhlářské i průmyslové provozy 

exact 51
 Tloušťkovací frézka 

dual 51
 Kombinovaná srovnávací 

a tloušťkovací frézka 

 Nové dokonalé srovnávací a tloušťkovací frézky, 
které takřka neslyšíte. Dokonalá kvalita opracování 
povrchu, dvacetinásobné prodloužení životnosti 
ostří, snížení hlučnosti na polovinu (–10 dB). 
A to vše díky spirálovému hoblovacímu hřídeli 
Silent-POWER®, výrobku koncernu FELDER. 

Okamžité INFO - CZ: 220 516 596
Praha 5, Jáchymovská 721, info@felder-group.cz

Okamžité INFO - SK: 0376 344 353
Zlaté Moravce, info@felder-group.sk

www.format-4.cz, www.format-4.sk

http://www.format-4.cz
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V letech 2012–2013 realizovala ve spo-
lečnosti MAGNUM Parket, specializu-
jící se na výrobu dřevěných třívrstvých 
parket, projekt zaměřený na urychlení 
zasychání přírodních olejů s podpo-
rou UV záření.

Problém: čas a prostor

I když drtivá většina parket se v praxi 
dokončuje odolnými akrylátovými UV 
vytvrzujícími laky, stále více zákazníků 

preferuje „přírodní“ olejovaný povrch, 
a to i za cenu náročnější údržby. 
Pro olejovou povrchovou úpravou (PÚ) 
parket se nejčastěji používají chemic-
ky modifikované a tepelně upravované 
lněné oleje. Standardní (neupravované) 
oleje mají dobu zasychání zhruba týden. 
V průmyslové výrobě se proto používají 
tzv. urychlené oleje, jejichž doba zasy-
chání je 24 hodin. Urychlování se dřív 
provádělo tak, že se do přírodního oleje 
přidalo určité množství těžkých kovů, 
které urychlují oxidaci oleje. Dnes jsou 
těžké kovy v souvislosti se zpřísňujícími 
se environmentálními požadavky nahra-
zovány novými oxidačními činidly na jiné 
bázi. Doba zasychání se ale stále pohy-
buje kolem 24 hodin.

Před rokem 2012 tvořily olejované par-
kety jen asi 5 % z celkové produkce 
MAGNUM Parket. Šlo o relativně zane-
dbatelné množství a firma nebyla nucena 
zásadně řešit technologické odlišnosti 
tohoto postupu s klasickou PÚ akrylá-
tovými UV laky. Parkety s naneseným 
olejem se ukládaly do regálů umístěných 
ve vyhrazeném prostoru a na druhý den 
se balily a expedovaly. Poptávka po ole-
jovaných parketách se ale v posledních 
letech značně zvýšila. V současné době 
se jejich objem blíží 15 % produkce firmy 
a trend je stále rostoucí. Tím na jedné 
straně výrazně vzrostly nároky na sušicí 
prostor a na druhé straně začala hrát 
důležitou roli efektivita a rychlost výrob-
ního toku. Bylo nutné proces zasychání 
zkrátit nebo zcela odbourat.

Řešení: UV urychlovače

V roce 2012 společnost Becker Acroma 
(dnes Sherwin-Williams) přišla s novin-
kou v podobě přírodního lněného oleje 
obsahujícího UV iniciátory. Ty reagují na 
UV záření tak, že urychlují oxidaci oleje. 
Do stávající linky PÚ zařadili UV vytvr-
zovací modul, který nahradil dosavadní 
horkovzdušný sušicí tunel. Po ozáření 
dojde k zaschnutí povrchové mikrovrs-
tvy oleje, což umožňuje skládání dílců 
na sebe bez rizika slepení, zatímco 
zbývající část naneseného oleje ještě 
po nějakou dobu vysychá a „zraje“ do 
finálního stavu. Parkety tak lze okamžitě 
po opuštění linky balit.
Nový olej obsahuje asi 5% podíl modi-
fikovaného vosku, který způsobuje, že 
výsledný povrch je oproti „čistému“ oleji 

Důležitější, než jen dodat technologii 
či materiál, je komplexně vyřešit problém

Rostoucí zájem o co nejpřirozenější vzhled 
dřevěných interiérových výrobků pro jejich 
výrobce často znamená pořizování nových 

technologií a řešení dosud neznámých problémů. Ty souvisí např. s tím, že pro docílení „přírodního“ 
vzhledu u dřevěných výrobků se povrchová úprava stále častěji provádí přírodními oleji. Ty jak známo 
„vytvrzují“ vysycháním, tedy oxidací, což je relativně zdlouhavý proces tvořící významný limitující 
faktor z hlediska efektivity výroby. Jeho optimalizace není jednoduchá a představuje komplexní 
problém, s jehož řešením má konkrétní zkušenosti např. společnost Sherwin-Williams.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: autor

Zájem o povrchovou úpravu dřevěných parket přírodním olejem v posledních letech 
významně roste

http://www.sherwin-williams.eu
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„plnější“. „Abychom stejného efektu do-
sáhli s původním olejem bez voskové 
složky, museli jsme nános aplikovat ve 
dvou vrstvách, tedy na dva průchody 
linkou, zatímco nyní nám stačí jedna, 
tj. jeden průchod linkou. Výroba se tak 
podstatně zrychlila,“ komentuje přínos 
nové technologie Martin Jaroš, techno-
log firmy MAGNUM Parket.

Výsledek: Pouze výhody

Komplexní vyřešení problému, tj. zave-
dení nové technologie olejové PÚ do 
výroby včetně všech testů a zkoušek, 
vyladění detailů a nuancí, trvalo zhruba 
rok. Firma se ale díky ní stala mnohem 
operativnější. Na výrobu jedné zakáz-
ky olejovaných parket potřebovala dříve 

technologicky nutný čas cca 6–7 dnů. 
Dnes tato doba standardně činí 5 dnů. 
Dále ušetřila prostor pro sušicí regály 
a díky odstranění sušicího tunelu došlo 
ke zkrácení linky o 6 m. Odbouráním 
dodatečné manipulace s dílci souvise-
jící se sušením došlo k eliminaci rizika 
poškození a následných oprav.
„Nový olej je sice dražší než klasický, 
avšak díky ostatním technologickým 
a režijním úsporám jsme cenu parket pro 
zákazníka nemuseli zvyšovat. Nová tech-
nologie nám tak přinesla jen pozitiva,“ 
dodává závěrem Martin Jaroš.

Kontakty:

Sherwin-Williams 
Czech Republic spol. s r.o.
Družstevní 56
594 01 Velké Meziřiči
tel.: +420 566 501 411
fax: +420 566 520 310
e-mail: info.cz@sherwin.com
www.sherwin-williams.eu

Po průchodu linkou lze naolejované parkety okamžitě skládat na sebe

Linku pro olejovou PÚ tvoří: válcová bruska s brusným rounem (zr. 280), válcová nanášečka, 3 kartáčové válce a 2 UV vytvr-
zovací jednotky

http://www.sherwin-williams.eu
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Patentovaná metoda wet-green® pro vý-
robu ultra jemných usní využívá stejnou 
přírodní látku, kterou si vytváří olivovní-
ky na obranu proti predátorům. Účinná 
látka (tanin) se z olivových listů získává 
metodou podobnou procesu vaření čaje 
a je vyráběna v závodech splňujících 
přísná kritéria pro potravinářský průmysl.
Přírodní třísla, získávaná z kůry něk-
terých stromů (u nás především smrk 
a dub), se pro činění kůží na usně běžně 
používala až do 1. pol. 20. stol., kdy 
byla téměř zcela nahrazena solemi chro-
mu a dalšími chemickými látkami. Nová 
metoda wet-green® tak v duchu filoso-

fie udržitelnosti rozšiřuje dosud známé 
a někde stále používané „přírodní“ po-
stupy výroby usní.
Technologie wet-green® výrazně redu-
kuje použití solí těžkých kovů, kyseliny 
sírové a dalších chemikálií v procesu 
činění kůží, čímž přispívá ke zlepše-
ní pracovního a životního prostředí. 
Všechny zbytkové látky, které vzniknou, 
mohou být 100% recyklovány nebo 
znovu použity. Odpadní voda z procesu 
činění je kompletně vyčištěna ve zcela 
ekologické rostlinné čističce a vracena 
zpět do procesu.
Pro dokončování „olivových“ usní výrob-
ci často nepoužívají žádná konvenční 
barviva, aby podtrhli přírodní charakter 
materiálu. Barvené usně jsou obvykle 
po obarvení ponechány v jejich přiroze-
ném stavu s otevřenými póry a některé 
z nich jsou proti povětrnostním vlivům 

chráněny včelím voskem. Všechny 
varianty ale mají jeden společný rys: 
krásnou olivovou vůni která odkazuje 
na výjimečný původ materiálu.

Jeden údaj závěrem

Pokud by byly pro výrobu třísla použity 
olivové listy ze všech evropských olivo-
vých plantáží po každé sklizni, stačilo by 
toto množství údajně na vyčinění až 40 % 
celosvětové produkce usní. Z hlediska 
ochrany klimatu jde jistě o nezanedba-
telný údaj. Pro výrobce usní však stejně 
tak nezanedbatelná bude i ekonomická 
otázka. Srovnání nákladů na „olivovou“ 
a konvenční metodu nemáme k dispozi-
ci. Výrobci usní používající metodu wet-
-green® ale uvádí, že tyto „ekologické“ 
usně jsou určeny především pro luxus-
nější výrobky.

Bio usně: 
kůže vyčiněné ekologickými třísly z olivových listů

Olivy po staletí poskytují lidstvu potravu, jsou používány v medicíně a při výrobě kosmetických pří-
pravků. Plody a olej z oliv byly uctívány mnoha kulturami. V současné době je v celé Evropě sklízeno 
cca 12 milionů tun oliv ročně. Listy z olivovníků, které tvoří zhruba 10 % hmotnosti sklizně, byly 
až dosud po sklizni páleny na plantážích. Nová patentovaná metoda nyní umožňuje využití tohoto 
odpadu na výrobu stoprocentně ekologického činidla pro výrobu vysoce kvalitních jemných usní.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: autor

Až 10 % hmotnosti sklizně oliv tvoří opadané listy olivovníků. 
Tento odpad se v minulosti pálil

Nová metoda wet-green® využívá listy z olivovníků pro výrobu 
ekologického třísla na činění kůží při výrobě vysoce kvalitních 
usní
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Od prvého náčrtu až po výsledný pro-
dukt, od kalkulácie až po ponuku, od 
parametrickej nábytkovej konštrukcie 
a voľného modelovania stavebných 
dielcov v 3D až k CNC generovaným dá-
tam – software zabezpečí spoľahlivosť 
v zákazkovom a výrobnom procese.

Plánovanie

Individuálny dizajn na báze štandardov.
Perfektná flexibilnosť.

CAD: 3D dizajnovanie cez kliknutie 
myšou

 parametrické dizajnovanie nábytku

 voľné modelovanie stavebných dielov 
v 3D

 rýchle a jednoduché konštrukčné zme-
ny

 aktualizovaná databáza spojovacích 
dielov

 automatické vytváranie zoznamov re-
zov a dielov

 integrovanie riadenie projektov

Prezentácia

Moderné nápady pre interiérový dizajn 
a zobrazovanie scén. Jeden obrázok 
vypovie viac ako 1000 slov.

Prezentácia: vizualizovanie nápadov
 3D plánovanie predaja nábytku
 fotorealistické zobrazovanie
 generovanie náhľadov a rezov
 vytváranie explodovaných zobrazení
 kalkulácia ponúk
 automatické rozmerovanie

Produkcia

Zariadenie a software v silnom spojení.
Najmodernejší spôsob výroby.

CAM: priame spojenie so strojom
 CNC programy priamo z 3D konštruk-
cie

 riadenie zariadení z HOMAG skupiny
 automatické prideľovanie nástrojov
 etikety s čiarovým kódom
 pripojenie k Schnitt Profi(t) a wood-
WOP

 podpora rôznych výrobných metód

Ako prvá na Slovensku používa softwa-
re HOMAG eSolution spoločnosť:
KOMI nábytok s.r.o.
Švermova 27/1138
927 01 Šaľa
mobil: +421 (0)905 793 564
 +421 (0)908 415 593
www.komi.sk, www.komi-sala.sk

Software woodCAD/CAM od HOMAG eSolution optimalizuje procesy v re-
meselných dielňach aj nábytkárskych priemyselných podnikoch, ktoré 
používajú pri výrobe zariadenia od HOMAG Group AG.

Software na výrobu nábytku 
a interiérový dizajn

Viac informácií o software wood-
CAD/CAM od HOMAG eSolution 
získate na adrese:

EXCELLENT CD, spol. s r.o.
Š. Moyzesa 3
960 01 Zvolen
tel.: 045/5249 160
fax: 045/5249 169 
e-mail: office@excellentcd.sk
www.excellentcd.sk

Autor: Patrik Adámek
Excellent CD spol. s r.o., Zvolen
Kontakt: adamek@excellentcd.sk
Foto: archív HOMAG

http://www.excellentcd.sk
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Nový olepovací stroj Olimpic K100 po-
tvrzuje trend vysokých požadavků 
na kvalitu olepování v menších pro-
vozech a u drobných živnostníků. 
Stroj dokáže nalepovat hranovací ma-
teriály o tloušťce 0,4 až 5 mm na dílce 
v rozmezí tlouštěk 8–50 mm. Čistotě 
olepování a minimalizaci lepené spáry 
napomáhá výkonná předfrézovací 
jednotka složená ze dvou protiběž-
ných fréz. Stroj je vybaven vaničkou 
na granulované lepidlo (objem 1 kg). 
Nanášení lepidla na hranu je prováděno 
pomocí vyhřívaného válečku. Přítlačná 
zóna obsahuje 2 ks kónických přítlač-
ných válečků. Pro čisté zakracování 
přesahů hran je stroj osazen pilovou 
kapovací jednotkou se dvěma páry 
pilových kotoučů. Vedení jednotky je 
zajištěno pomocí dvou šikmých kru-
hových vodítek. Frézovací jednotka je 
vybavena dvěma vysokofrekvenčními 
motory, osazena kombi frézami s pá-
jenými plátky R = 2 mm. Flexibilita 
přestavování frézovací jednotky 
pro olepování různých typů hran je 
nesmírným bonusem pro individuální 

zakázkovou 
výrobu. Jednotku lze velice 
rychle a přesně přenastavovat mezi 
tenkou hranou 0,5 mm, silnou hranou 
2 mm a nákližkem 5 mm. Olepovačka 
umožňuje velkou konfigurovatelnost 
začišťovacích agregátů dle potřeb zá-
kazníka, nabízí varianty v kombinaci 
rádiusová cidlina, plošná cidlina nebo 
kartáče. Vedení dílců je realizováno 
pomocí podávacího pásu na bázi poly-
uretanu vyztuženého ocelovými vlákny 
(patent SCM) při podávací rychlosti 
7 m/min. Výsuvná podpěra pro roz-
měrné dílce je standardem u všech 
olepovacích strojů SCM group (mož-
nost vysunutí až na 615 mm). Ovládací 

panel je 
vybaven 

dotykovou 
membránovou 

klávesnicí s dvouřádkovým displejem. 
Na displeji lze zobrazit nastavení tep-
loty, záznam o produkci. Jednoduchá 
ikonografie a indikace aktivovaných 
agregátů pomocí LED diod značně 
usnadňuje ovladatelnost stroje.
Společnost PANAS představí Novinku 
Olimpic K100 poprvé v ČR na svých 
Domácích výstavách v Kostelci nad 
Orlicí a v Praze.

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

Olepovačka hran Olimpic K100

Designové stolové nohy

Společnost Kooplast, s.r.o. Boskovice 
se specializuje na prodej nábytkových 
rolet, soklů, těsnicích, úchytových, de-
korativních profilů a dalších produktů 
pro nábytkářský průmysl. V rámci ne-
ustálých inovací a sledování vývojových 
trendů přichází na trh s rozšířením 
sortimentu hned v několika oblastech 
– mimo jiné se nabídka rozšířila i o pro-
dej stolových nohou. Jde o sortiment 
italského dodavatele firmy OPES, pro 
kterou má Kooplast výhradní zastou-
pení v rámci ČR a SR.
Variabilita provedení se odráží přede-
vším v atypických tvarech – Důraz je 
kladen především na design, eleganci, 
čisté linie a kvalitní zpracování. Nabízí 
se v široké škále dekorů – od klasické 
černé, bílé, šedé až po moderní meta-
lické dekory – chrom a nerez.
Zákazníci, kteří si přejí oživit interiér 
netypickým interiérovým prvkem, 
mohou využít těchto stolových nohou 
k dotvoření zcela unikátního vzhledu. 
Deska stolu je tak na individuálním 
výběru – pomůže jednoduše dotvořit 
a začlenit se do celkového konceptu 

obytného prostoru. Některé typy jsou 
opatřeny pojezdy a jsou výškově stavi-
telné, což výrazně zvyšuje uživatelský 
komfort. Designové stolové nohy jsou 
tedy vhodným řešením pro ty zákaz-
níky, kterým vyhovuje osobitý design, 

nebojí se nápaditých detailů a chtějí 
zdůraznit individualitu svého domova.

Výrobce: OPES
Výhradní zastoupení pro ČR a SR: 
KOOPLAST, s.r.o.

http://www.panas.cz
http://www.kooplast.cz
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Společnost Rojek do svého prodejní-
ho sortimentu dřevoobráběcích strojů 
nově zařadila vertikální formátovací 
pily značky Putsch®. Firma Putsch 
Meniconi, patřící do skupiny Putsch®, 
vyrábí již od roku 1956 vertikální pily 
splňující nejvyšší požadavky kvality a je 
dnes jedním z celosvětově uznávaných 
výrobců vertikálních pil. Základem 
každého stroje je stabilní, samonosný 
rám. To umožňuje rychlou a bezpeč-
nou montáž a přesné vyrovnání rámo-
vého tělesa. Tento pečlivě vytvořený 
pevný rám tvoří spolehlivý základ pro 
dlouhý a bezporuchový 

provoz. Pily 
Putsch® 

jsou 

úspěšně používány v mnoha průmys-
lových aplikacích. Pily a jejich různé 
výbavy umožňují pracovat s mnoha 
typy materiálů o všech dostupných 
velikostech. Všechny modely jsou 
vybaveny všemi potřebnými funkcemi 
pro profesionální použití včetně řezání 
plastů a hliníkových materiálů. Pro tyto 
aplikace je v nabídce celá řada přís-
lušenství, jako např. drážkovací fréza 
pro Alucobond.
Za podrobnější představení stojí např. 
model SVP 420 CS - CLAMPING 
SYSTEM. Vertikální pila SVP 420 CS 
využívá již v základní výbavě systém 
2 pneumatických svorek, které drží 
materiál v horní části. To nabízí mož-
nost řezat v horizontálním i vertikálním 

směru bez odebírání, ukládání 
nebo 

výměny desek. Navíc tím, že deska 
je při řezání fixována ve své poloze, 
probíhá řez bez jakýchkoliv problémů 
a bez tlaku na kotouč, takže odpadá 
tzv. klínkování. Systém vedení pilové-
ho agregátu je díky THK lineárnímu 
vedení velmi přesný.
Protože jsou desky drženy a posuno-
vány shora směrem dolů, horizontální 
řež se provádí vždy dole. Po začištění 
desky, tzv. referenčním řezu, můžete 
začít formátovat. Po uříznutí požado-
vaného rozměru lze tento díl okamžitě 
řezat vertikálně. Materiál se spouští 
pomocí svorek manuálně (prostřed-
nictvím joysticku) nebo automaticky dle 
zadaného programu.

Osm výhod systému Advance:
 Odříznutou část není nutné ze stroje 
odebírat

 Pásy není nutné mezi řezáním uklá-
dat mimo

 Pásy lze ihned řezat vertikálně
 Poslední díl nemusí být otáčen pro 
začištění

 Velké panely lze formátovat bez otá-
čení

 Možnost řezání více desek najed-
nou

 Není nutnost vkládat klínky
 Obsluha pouze 1 uživatelem

Výrobce: Putsch Meniconi
Prodejce: ROJEK prodej, spol. s r.o.

Vertikální formátovací pily Putsch®

Nabídku klasických dveřních závěsů 
CEMOM Moatti rozšiřují v poslední 
době velmi oblíbené skryté závěsy, 
které jsou při uzavření dveřního křídla 
neviditelné. Tyto moderní závěsy se 
uplatní především u interiérových tzv. 
bezfalcových dveří. Novinkou v řadě 
skrytých 3D závěsů CEMOM Moatti 
je oboustranný (pravolevý) skrytý zá-
věs s krytkami. Skrytý závěs ESTETIC 
40/A je nastavitelný ve třech směrech, 
má nízkou konstrukční hloubku (22 
mm) a je vhodný i pro tenké dveřní zá-
rubně. Široká barevná škála umožňuje 
použití v různých typech interiérů. 
Technické parametry závěsů: výška 
115 mm, šířka 23 mm.

Zatížení závěsů: Na dveře 
šířky 80 cm můžeme po-
užít 2 závěsy při hmotnosti 
dveří 42 kg, 3 závěsy při 
hmotnosti dveří 48 kg 
a hmotnost dveří při 4 zá-
věsech může být až 53 kg.
ESTETIC 40/A je dostup-
ný v 9 barevných provede-
ních: nikl 8050, nikl satin 
8054, chrom satin 8060, 
mosaz 8031, stará mosaz 
8034, kartáčovaná mo-
saz 8036, speciální bronz 
8038, chrom 8040, bronz 
8033.

Výrobce: Cemom Moatti (Francie) Prodejce: OKENTĚS, spol. s r.o.

Skryté závěsy ESTETIC 40/A s krytkami pro bezfalcové dveře

http://www.rojek.cz
http://www.okentes.cz
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Obkladová deska Stepwood® je mate-
riál vytvořený z dřevěných lamel různé 
tloušťky, šířky a délky, čímž se docílí 
vyjímečného 3D vzhledu. Vysoká kva-
lita dřeva a přirozený vzhled předur-
čují využití obkladu Stepwood® v in-
teriérech domácností, obchodních 
prostorů, veřejných institucí apod.
Pro své zákazníky připravila společnost 
FK dřevěné lišty novinku Stepwood® 
NATURAL. Její provedení zvýrazňuje 
využití přírodního materiálu. Každá la-
mela má individuální charakter a rus-
tikální povrch štípaného dřeva silně 
zdůrazňuje charakteristickou strukturu 
dřeva. Stepwood® NATURAL v interiéru 
obzvlášť vynikne navoskovaný přírod-
ním voskem a olejovaný.
Obkladové desky jsou nabízeny v roz-
měrech š. 219 x d. 1250 mm (1 kus = 
0,259 m2 – vzhledem k zakončení „rap-
port“) s tloušťkou 29 mm. Hmotnost 
panelu je cca 2,5 kg. Dubové štípa-
né lamely s různou tlou šťkou, šířkou 
a délkou, tvořící povrchovou dekorační 

vrstvu, jsou střídavě rozmístěné a na-
lepené na 6 mm silnou MDF desku 
s drážkou na podélných stranách. 
Desky Stepwood® NATURAL jsou do-
dávány v provedení: dub bez PÚ, dub 
natur olej, dub černý olej.
Montáž na stěnu se obvykle provádí 
dvěma způsoby: nalepením přímo na 
stěnu nebo přichycením na vyrovná-
vací lišty. Při lepení na stěnu je nutné 
lepit desky na rovné a hladké stěny. 

Na vyrovnávací dřevěné lišty se panely 
upevňují jednoduše pomocí spon na 
palubky.
Další informace včetně fotografií rea-
lizací, montážního návodu a pokynů 
k údržbě najdete na internetových 
stránkách firmy FK dřevěné lišty, spol. 
s r.o. (viz inzerát na str. 77).

Výrobce a prodejce: 
FK dřevěné lišty, spol. s r.o.

Německý výrobce nábytkových zám-
ků BURG rozšířil své produktové 
port folio v oblasti elektronického za-
mykání o dalšího člena výrobkové řady 
B-Smart-Lock. Elektronický zámek 
COMBIPAD byl speciálně vyvinut pro 
náročné provozní podmínky a přiná-
ší všestranné uplatnění s bezkonku-
renčním poměrem přidané hodnoty 
a ceny. Zámek je vhodný jak do prostor 
s vysokou fluktuací uživatelů (hotely, 
knihovny, letiště, školy, akvaparky, fit-
ness centra), tak pro jednouživatelské 
použití. 

 Ovládání prostřednictvím otočné 
rukojeti a klávesnice zadáním čtyř- 
nebo šestimístného kódu.

 Robustní „antivandal“ provedení 
zámku, zvýšená odolnost vůči ohni 
a vodě.

 Materiál: zinek (technologie vyso-
kotlakého lití) v kombinaci s nere-
zem.

 Jednouživatelská nebo víceuživa-
telská (multiuser) funkce. Možnost 
automatického uzamčení.

 K nouzovému otevírání slouží hlavní 
kód, případně generální kód s vyšší 
úrovní.

 Životnost baterií: 60.000 zamyka-
cích cyklů.

 Možnost individuálního nastavení 
softwaru výrobcem nábytku či kon-
covým uživatelem bez nutnosti pou-
žití PC a kabeláže. Změna softwaru 
se řeší prostřednictvím klávesnice 
zadáním speciálního číselného 
kódu dle přiloženého manuálu.

 Vizuální signalizace nízkého napětí 

baterií pomocí červeně blikající LED 
diody.

 V případě úplného vybití baterií je 
možno připojit externí zdroj napájení 
a zámek nouzově otevřít.

 Možnost vygravírování pořadového 
čísla skříně.

Výrobce: BURG
Prodejce: Kili, s.r.o.

Elektronický nábytkový zámek COMBIPAD

3D obkladová deska z masivu Stepwood® NATURAL

http://www.fklisty.cz
http://www.kili.cz
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Olepovačka hran LUMINA 1380

Nová řada olepovaček hran LUMINA od firmy Holz-Her 
představuje novou technologii olepování s tzv. nulovou 
spárou (technologie tenkého filmu). Byla navržena pro 
nejvyšší požadavky na kvalitu a flexibilitu a pro kompletní 
obrábění moderních deskových materiálů.
Olepovačky LUMINA nabízí unikátní kombinaci dvou sys-
témů olepování pro perfektní neviditelné spoje:

 LTRONIC, nová laserová jednotka z produkce Holz-
Her, bezkonkurenční v rychlosti a efektivnosti nákladů.

 GLU JET, systém nanášení lepidla pro standardní po-
užití patronových lepidel PUR.

Kromě těchto dvou „specialit“ nabízí řada LUMINA vše, 
čím by měla být vybavena profesionální olepovačka hran. 
Až 25 servopohonů pro maximální automatizaci všech 
pracovních operací s přesným opakováním pouhým 
stisknutím tlačítka z digitálního panelu stroje. Dokonce 
i přítlak a nastavení množství lepidla může být řízeno plně 
automaticky a přizpůsobeno konkrétním požadavkům. 
Zárukou kvality a flexibility je také horní přítlačný pás 
s rychlostí posuvu až 25 m/min.
Konkrétně zde představený stroj LUMINA 1380 dispo-
nuje maximální rychlostí posuvu 18 m/min. Robustnější 
základ nabízí široké možnosti olepování od plastových 
hran až po masivní nákližky. Agregáty jsou usazeny na 
mohutném základě s lineárním THK vedením pro větší 
přesnost a výkon stroje. Může být vybaven technologií 
LTRONIC (laser) nebo Glu Jet (PUR).
Laserová jednotka LTRONIC nabízí tzv. neviditelnou spáru 
a umožňuje aplikaci jak co-extrudovaných hran, tak i hran 
dodatečně potažených tavnou (lepicí) vrstvou. Z procesu 
olepování odpadá fáze ohřevu lepidla. Vlnová délka NIR 
modulu (Near Infrared Radiation) je velmi blízko intenzitě 
diodového laseru, což umožňuje optimalizovat jeho ener-
gii s maximální přesností po celé délce obrobku. Během 
nastavovacích časů nedochází k žádným energetickým 
ztrátám. Jednotka pracuje bez stlačeného vzduchu a je 
zcela bezhlučná. Nevyžaduje prakticky žádné čistění.
Tzv. neviditelné spáry, odolné proti vodě a vlhkosti, lze 
docílit i s jednotkou GLU JET při použití PUR lepidla. 
Jde o hybridní technologii v kombinaci s novou Holz-Her 
technologií tenkého filmu s všestranným použitím jak pro 
řemeslníky tak pro průmyslové uživatele a pro všech-
ny běžné aplikace od moderních materiálů s vysokým 
leskem až po masivní dřevěné nákližky s průřezem až 
15 x 65 mm. Ultra tenké lepené PUR spoje jsou srovna-
telné s průmyslovým laserovým olepováním.

Výrobce: HOLZ-HER
Výhradní zastoupení pro ČR: PILART s.r.o.

WEINIG
WORKS
WOOD
Stroje a zařízení pro 
opracování masivního dřeva 
v kvalitě firmy WEINIG

WEINIG NABÍZÍ VÍCE

 Řezání na šířku 

 Řezání na délku 

 Skenování, optimalizace
 Klížení Systémy broušení nástrojů

 Okna
 Dveře
 Nábytek
 Prefabrikované díly

 Klínové ozuby
  Opracování konců
  Příčné opracování

Váš expert  
www.weinig.com

 Hoblování, výroba profilovaného dřeva
 Automatizace, řízení 

 Nástrojové systémy
 Systémy broušení nástrojů

http://www.pilart.cz
http://www.weinig.com
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Každý výrobce židlí ví, co obnáší zhotovit 
3D tvarovaný korpus židle klasickým způ-
sobem, tedy s pomocí tvarovacích forem 
nebo tvarovým obráběním na 5osém 
CNC obráběcím centru. Ne každý dispo-
nuje potřebnou technologií a tak se de-
signéři snaží vyjít vstříc i požadavkům na 
technologicky méně náročnou výrobu.

Práce pro klempíře

Polský atelier Tabanda se u návrhu své 
židle Diago (což má znamenat diagonál-
ní) nechal inspirovat po vzhledové strán-
ce broušenými diamanty a po konstrukč-
ní stránce japonským origami. Navzdory 
tomu, že jejich obvyklým materiálem je 
překližka, sáhli tentokrát k poněkud ne-

Dřevěné (a jiné) židle 
s netypickou konstrukcí (II. část)

V první části našeho tematického bloku o židlích s netypickou konstrukcí jsme na několika konkrét-
ních příkladech představili, jak lze i u židlí vyrobených z plochých materiálů docílit odpovídajícího 
komfortu sezení. V dnešní části na dvou konkrétních příkladech židlí ukážeme, jak lze vyrobit 3D 
tvarovaný korpus bez klasických způsobů 3D tvarování.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: autor

Detaily spojení sedadla s podnoží: plechová skořepina je společně s bočními díly podnože pomocí čtyř spojovacích šroubů 
s válečkovými maticemi spojena se dvěma příčnými luby

Korpus židle Diago je „poskládán“ z 2 mm tlustého hliníkového plechu
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tradičnímu materiálu – hliníkovému ple-
chu tloušťky 2 mm. Z něho na CNC stroji 
vyřízli plochý díl „skládanky“, z níž po-
mocí ostrohranných ohybů na ohýbačce 
plechu poskládali trojrozměrný korpus 
židle. Plechový korpus je dokončen 
práškovou barvou a pomocí čtyř spojo-
vacích šroubů s válcovými maticemi je 
připevněn k podnoži zhotovené z březo-
vého multiplexu s povrchovou dubovou 
dýhou a dokončené přírodním olejem. 
Šrouby slouží zároveň ke spojení boč-
ních dílů podnože s příčnými luby. Více 
o konstrukci napoví připojené obrázky.

Skořepina jako koruna květu

Židle Tria z dílny italského studia Colé 
připomíná podle vyjádření autorské 
dvojice Catharina Lorenz a Steffen Kaz 
neproveditelné tvary holandského gra-
fika a rytce Mauritse Eschera, pro jehož 
tvorbu je charakteristická „hra zvratů 
a nepolapitelných úniků“. Skořepina ve 
tvaru koruny květu je složena ze tří iden-
tických prvků z tvarované překližky (2D 
tvar), spojených dohromady tak, že tvoří 
prohnutý trojúhelník. Tím bylo docíleno 
výsledného 3D tvaru skořepiny.
Skořepina je posazena buď na dřevěné 
podnoži se třemi nebo čtyřmi nohami 
anebo na kovové podnoži se čtyřmi no-
hami. Kovová varianta je stohovatelná. 

I v tomto případě mají obrázky lepší 
vypovídací hodnotu než text, proto od 
podrobnějšího technického popisu 
upouštím.
Židle Tria lze používat dvěma způsoby. 
Buď jako samostatnou židli, nebo jako 
boční prvek ukončující lavici vytvořenou 

v kombinaci s židlemi Tria Simple s jed-
noduchým 2D tvarovaným sedadlem.
Židle je zajímavý designový prvek 
vhodný zejména do veřejných prostor. 
Z hlediska komfortu ale příliš pohodl-
né sezení nenabízí (hodnoceno čistě 
subjektivně).

Židle Tria může být použita i jako boční kus ukončující lavici sestavenou v kombinaci 
s jednoduchými 2D tvarovanými židlemi Tria Simple

Trojúhelníkového tvaru skořepiny židle Tria je docíleno spoje-
ním tří identických prvků z ohýbané překližky

Detailní pohled na sedadlo židle Tria
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Ekopanely jsou 60 mm silné difúzně 
otevřené stavební desky se součinite-
lem prostupu tepla U = 1,04–1,39 W/
m2K (dle polohy konstrukce, období 
a tepelného toku) a se součinitelem te-
pelné vodivosti 0,099 Wm-1K-1. Jejich 
objemová hmotnost činí 379 kg/m3. 

Z hlediska reakce na oheň jsou zařa-
zeny do třídy E, přičemž požární odol-
nost obkladu nosné stěny je 45 minut, 
příčky 30 minut a podhledu rovněž 45 
minut. Ekopanely je možné rozměrově 
upravovat (řezat), vykružovat, provrtá-
vat či frézovat stejným způsobem jako 

stavební desky na bázi dřeva. Hrany 
po řezech nebo vykroužené otvory pro 
elektro-krabičky se začišťují samolepí-
cí lepenkou o šířce 100 mm. K nosné 
dřevěné konstrukci se desky připevňují 
pomocí vrutů a tzv. nýtovacích podložek 
(0,4 x 24 mm) s galvanickou povrcho-
vou úpravou nebo nejlépe nerezové. Při 
použití ekopanelů jako samonosné příč-
ky se tyto upevňují rovněž pomocí vrutů 
a speciálních plechových tzv. UNI spon, 
které je možné v závislosti na umístění 
příčky podle potřeby vytvarovat do tvaru 
„U“, „H“ nebo „L“. Při vlastní montáži se 
ekopanely mezi sebou, a rovněž v kaž-
dém bodě styku s jakýmkoliv jiným ma-
teriálem, zapěňují nízkoexpanzivní PUR 
pěnou.

Konstrukce obvodových stěn

Skladba obvodového pláště dřevosta-
veb s rámovou konstrukcí opláštěnou 
ekopanely nevyžaduje parozábranu, 
neboť desky fungují jako parobrzda. 
Základ nosné konstrukce stěn (v tzv. sys-
tému EKO 3 s celkovou tloušťkou 392 
mm) tvoří fošny o průřezu 60 x 140 mm 
a prostor mezi nimi je vyplněn 140 mm 
silnou vrstvou tepelné izolace z minerální 
vlny. Ke spodnímu vodorovnému prvku 
konstrukce, ukotvenému k izolované 
základové desce (chemickou kotvou), 
je z vnější strany nalepený bitumenový 
pás s hliníkovou fólií, určený k utěsnění 
spáry mezi zá kladovou deskou a dře-
věnou konstrukcí. Na tento pás se pak 
upevní hliníkový zakládací profil šířky 
83 mm s plastovým hranolkem 60 x 40 
mm, sloužícím jako podklad pro instalaci 

Využití slámových desek 
v konstrukcích dřevostaveb

V DM 1–2/2014 jsme představili společnost EKOPANELY CZ 
z Jedousova na Pardubicku, zabývající se výrobou ekopanelů – de-
sek ze slisované pšeničné slámy, polepených recyklovatelnou lepen-
kou, použitelných pro oboustranné opláštění svislých i vodorovných 
rámových konstrukcí či jako samonosné příčky dřevostaveb. Firma je 
kromě prodeje využívá také při realizaci vlastního stavebního systé-
mu, použitelného pro rodinné domy i stavby komerčního charakteru, 
a také pro zateplení fasád domů z jiných stavebních materiálů.

Z průběhu montáže dřevěné konstrukce domu opláštěné ekopanely

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

Foto: archiv výrobce
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jednotlivých panelů vnějšího opláštění 
(uložených svisle). Na hotovou plochu 
z ekopanelů se následně pomocí vrutů 
upevní dřevovláknité desky (s perem 
a drážkou) tloušťky 22 mm. Ukládají se 
vodorovně přičemž každá spodní deska 
je zasunuta do hliníkového zakládacího 
profilu. Na takto vytvořenou plochu se 
pak aplikuje vlastní fasáda (probarvená 
perlinková omítka či dřevěný palubkový 
obklad na laťovém roštu 40 x 60 mm).
Směrem dovnitř stavby je konstrukce 
rovněž opláštěná ekopanely. Následuje 
50 mm široká instalační mezera (tvořená 
laťovým roštem z profilů 40 x 50 mm), 
vyplněná minerální tepelnou izolací. 
Z interiéru je konstrukce uzavřena další 
vrstvou ekopanelů a na jimi vytvořenou 
plochu lze aplikovat štukovou omítku, 

tenkovrstvou nebo nahazovanou hlině-
nou omítku, sádrovou omítku, obklad 
sádrokartonovými deskami nebo kera-
mickými obkladačkami.

Vnitřní nosné stěny a dělící 
příčky

Vnitřní nosné stěny nebo případné sil-
nější instalační příčky, do kterých je 
nutné umístit např. odpadové potrubí, 
se zhotovují v celkové tloušťce 240 
nebo 260 mm. Jejich základ tvoří rov-
něž dřevěná nosná konstrukce z fošen 
o průřezu 60 x 120 (60 x 140) mm, kte-
rá je oboustranně opláštěná ekopanely. 
Vnitřní prostor je vyplněný 120 (140) mm 
silnou vrstvou minerální tepelné a zvu-
kové izolace.

Nenosné vnitřní příčky se zhotovují pou-
ze z ekopanelů, vyskládaných tzv. na 
sraz vedle sebe, které se kotví do podla-
hy a stropu (v případě krajních také do 
stěn) již zmíněnými UNI sponami a vru-
ty. Tyto samonosné příčky mohou být 
stavěny jako jednoduché nebo dvojité. 
Dvojité se volí tehdy, když takto zhotove-
ná jednoduchá příčka např. nesplňuje 
normové hodnoty na zvukovou průzvuč-
nost nebo je třeba opatřit ji elektroinsta-
lací. V takovém případě se ke konstrukci 
domu kotví jen první řada ekopanelů, 
do kterých je možné z vnitřní strany 
vyfrézovat drážky pro elektrorozvody 
apod. Pro provedení instalací se pak 
tyto zakryjí druhou řadou ekopanelů, 
která se s první řadou vzájemně sešrou-
buje vruty. V případě potřeby lze zdvo- 

Aplikace vnějšího opláštění konstrukce s detailem hliníkového zakládacího profilu s plastovým hranolkem

Skladba obvodových stěn a vnitřních nosných stěn
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konstrukce
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jenou příčku ještě zesílit (a současně 
tak i zpevnit a protihlukově zkvalitnit) 
vloženými dřevěnými vlysy (o šířce 100 
mm a potřebné tloušťce) a zvukovou izo-
lací. Tím se vytvoří akustická příčka se 
součinitelem prostupu tepla U = 0,716 
W/m2K a s akustickou neprůzvučností 
větší jak 45 decibelů.

Podhled v půdní vestavbě,
strop, podlaha

Ekopanely jsou použitelné také pro kon-
strukci střešních plášťů, stropů a podlah 
dřevostaveb. Konstrukce například 
stropního podhledu v půdní vestavbě 

(o tloušťce 365 mm) má pak ve směru 
zevnitř ven následující skladbu:

 ekopanel (s omítkou nebo sádrokar-
tonovým obkladem),

 dřevěný instalační rošt z prken 25 x 
100 mm s vloženou tepelnou izolací 
tl. 20 mm,

 krokve 80 x 200 mm s vloženou te-
pelnou izolací tl. 200 mm,

 podstřešní fólie,
 latě + kontralatě (2x 40 x 60 mm),
 střešní krytina.

U pochozích stropů a podlah (o tloušť-
ce 500 mm bez nášlapné vrstvy) je ve 
směru odspodu nahoru uplatněna tato 
konstrukční skladba:

 ekopanel (u stropů s omítkou nebo 
sádrokartonovým obkladem),

 dřevěný instalační rošt z prken 25 x 
100 mm,

 stropní trámy 60 x 240 mm s vloženou 
tepelnou izolací tl. 240 mm,

 dřevovláknitá deska tl. 8 mm,
 dřevěný instalační rošt z prken 25 x 
100 mm,

 ekopanel,
 izolační dřevovláknitá deska tl. 40 mm,
 2 x DTD nebo OSB deska tl. 15 mm 
(kladená křížem ve dvou vrstvách),

 vlastní nášlapná vrstva.

Montáž samonosné příčky

Skladba podhledu v půdní vestavbě 
a pochozích stropů či podlah

Dřevostavba z ekopanelů ve fázi hrubé stavby a po dokončení fasády
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Úspěšnou prezentací na mezinárod-
ním veletrhu WOOD-TEC 2013 v Brně, 
představila společnost ROJEK své 
inovované řady dřevoobráběcích strojů 
a zastupovaných značek. Pro menší vý-
robce stroje řady KDR, pro řemeslníky 
stroje řady EURO serie a INDUSTRY 
serie. Pro průmyslové zákazníky a spe-
cializované výroby je již tradičním spo-
lehlivým dodavatelem zastupovaných za-
hraničních výrobců – GRIGGIO, ACM, 

MASTERWOOD, COLOMBO ANGELO, 
PUTSCH MENICONI, ORMA a CEHISA. 
Všechny tyto značky byly v Brně k vidě-
ní a zákazníci si mohli vybrané stroje 
prohlédnout a vyzkoušet v provozu s vý-
kladem specialistů prodeje a servisních 
techniků, které poskytly jednotlivé zastu-
pované společnosti. Video prezentaci 
z veletrhu můžete shlédnout na www.
rojek.cz v sekci aktuality. 
Aktuálně se bude společnost ROJEK 
v květnu prezentovat se svými novinka-
mi na mezinárodním veletrhu XYLEXPO 
v Miláně a připravuje DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ dřevoobrábění a levného vytápě-
ní v sídle společnosti v Častolovicích ve 
dnech 28. – 30. května.
Firemní novinkou je zprovozněný e-shop 
na stroje na adrese www.rojekstroje.cz. 
Pravidelně zde běží akce na kompletní 
sortiment kvalitních dřevoobráběcích 
strojů řady KDR a ROJEK.

Vyžádejte si nezávaznou nabídku od 
tradičního českého výrobce a dodava-
tele se zárukou kvality a dodavatelského 
servisu.

profil – inzerce
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ROJEK prodej, spol. s r. o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Prodej strojů KDR a ROJEK: 
731 421 894, e-mail: lunak@rojek.cz
Prodej zastupovaných značek: 
737 237 262, e-mail: matuska@rojek.cz
Prodej tepelné techniky: 
494 339 144, e-mail: tt@rojek.cz
www.rojek.cz
e-shop: www.rojekstroje.cz

ROJEK – úspěšná prezentace 
na WOOD-TECU 2013

na dny otevřených dveří ROJEK 
dřevoobrábění a levného vytápění
28. - 30. května 2014 od 9 do 17 hodin
Dovolujeme si Vás pozvat do sídla společnosti k návštěvě vzorkoven 
kompletního sortimentu dřevoobráběcích strojů a tepelné techniky.

Dále pak k prohlídce výrobního závodu s představením výroby 
dřevoobráběcích strojů a kotlů na tuhá paliva.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

✔  Akční ceny

✔  Informace a žádosti k dotačnímu 
programu Kotlíková dotace

✔ Občerstvení zajištěno po celou dobu akce

R O J E K  -  T R A D I C E  A  K V A L I T A  O D  R O K U  1 9 2 1

ROJEK prodej, spol. s r.o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Česká republika
www.rojek.cz

WWW.ROJEKSTROJE.CZ
Mob.: 731 421 894
e-mail: obchod@rojekstroje.cz

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
Mob.: 737 237 262, 731 663 189
Tel.:  494 339 122
e-mail: tprodej@rojek.cz

KSTROJE.CZ
1 894

Nový e-shop

POZVÁNKA

TEPELNÁ TECHNIKA

Tel.:  494 339 134/144
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

Sídlo společnosti a vzorkovna v Častolovicích. Výrobní závod v Kostelci nad Orlicí.

em
isn

í třída

inzerat Drev Mag 4-2014.indd   1 11.4.2014   9:49:14

http://www.rojek.cz
http://www.rojek.cz


DM 5/201426

reportáž

Jeho talent objavil a podporil František 
Horský, farár v Kočkovciach. Pre okolité 
farnosti mu ponúkol opravovať liturgic-
ké mobiliáre v kostoloch. Po pol roku 
mu doniesol objednávky aj kňaz Anton 
Dubovický. Starožitné predmety muse-
li byť presnou kópiu pôvodného štýlu 
a umeleckého slohu. Rezbár Vladimír 
Šimík im dokázal vrátiť pravú tvár.

Umelecký rezbár 
ako živnostník

Vtedajší režim nebol naklonený k cirkev-
ným aktivitám. Až v roku 1989 založil 
živnostenskú firmu Rezbár Šimík. Práce 
mal dostatok, no reštaurovanie bolo ná-
ročné na detaily a precízne stvárnenie. 

Výsledok trval dlho a nebol dobre za-
platený. Rezbár získal počiatočný ka-
pitál z tesárskych prác, ktoré vykonával 
v Kazachstane. 
Po návrate kúpil murovaný dom v obci 
Bodiná, neďaleko Považskej Bystrice. 
Rekonštruoval ho za účelom zriadenia 
rezbárskej dielne. V drevenej prístavbe 
pribudla stolárska dielňa, do ktorej po-
stupne umiestňoval stroje na obrábanie 
dreva. 
Výhodou bolo, že si sám dokázal na-
kresliť návrh, aby ho mohol realizovať. 
Už od detstva inklinoval Vladimír Šimík 
k výtvarnému umeniu. Podnety získaval 
z návštev rodinného známeho – maliara 
Imra Weinera Kráľa (rodáka z Považskej 
Bystrice). Talent rozvíjal v umeleckej 

škole, kde mal možnosť zoznámiť sa 
so sochárskym umením. Dôležité bolo 
tiež, že sa naučil ovládať charakteristiky 
umeleckých štýlov a období. To bolo aj 
najlepším odporúčaním pre prijatie na 
štúdium rezbárstva v Rajci.

Učňovské roky 
vo vychýrenej dielni

Vedomosti a rezbársku šikovnosť získal 
počas štúdia od Jozefa Brieštenského 
a bratov Igondovcov. Svojou zručnos-
ťou v práci s dlátom sa snažil k nim pri-
blížiť. Výučba bola veľmi kvalitná, v kaž-
dom ročníku najprv 3 mesiace preberali 
teóriu, potom 8 mesiacov systematicky 
pracovali v dielni. Žiadne prázdniny, iba 
dovolenka 3 týždne (ako každý zamest-
nanec výrobného družstva rezbárov). 
V triede bolo 10 adeptov rezbárskeho 
umenia a viedli ich k sériovej výrobe 
rezbárskych produktov. 
Po vyučení v roku 1973 pracoval 
Vladimír Šimík ako stolár v Považskej 
Bystrici. Neskôr v štúdiu pokračoval 
a získal aj maturitné vysvedčenie. Z rez-
bárov urobil vtedajší režim robotníkov vo 
výrobnom družstve. Produkovali najmä 
úžitkové predmety a suveníry rovnaké-
ho štýlu. Vladimír Šimík však pracoval aj 
pre reštaurátorov a sochárov, aby s nimi 
spolupracoval na obnove rôznych kul-
túrnych pamiatok. Spolu s reštauráto-
rom Jozefom Klechom začali postupne 
zachraňovať vzácne drevené interiéry 
a umelecké diela na Slovensku. K vr-
cholom patrila obnova vzácnej sakristie 
v katedrále sv. Emeráma v Nitre.

Rodinná tradícia Šimíkovcov: 
rezbárstvo – stolárstvo – reštaurovanie

Príležitosť naplno prejaviť svoj talent a vyniknúť v rezbárstve 
dostal Vladimír Šimík pred štyrmi desaťročiami. Vyučený rezbár 
pracoval v stolárskej dielni družstva Považan v Považskej Bystrici. 
Príležitostne mu zverili aj práce s použitím drevorezby. Tieto do-
plnky vyrábal v malej sídliskovej dielničke s rozlohou 3,5 x 3,5 m 
v Považskej Bystrici. 

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

Foto: autor

Rezbár Vladimír Šimík so synmi Martinom (vľavo) a Vladimírom (vpravo) pred dre-
venicou, ktorú sami vybudovali
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Po založení živnosti „Rezbár Šimík – 
rezbárstvo – stolárstvo – reštaurovanie“ 
mal dostatok práce a zamestnával aj po-
mocného stolára, ktorý mu pomáhal pri 
príprave materiálu a základnej konštruk-
cie. Výhodou bolo, že v tom čase sa 
začali stavať nové kostoly, ktoré potre-
bovali drevené súčasti interiéru. Popri 
tom aj reštauroval staré poškodené 
prvky. Práce Vladimíra Šimíka nájdeme 
vo vyše 50 kostoloch rôznych regiónov 
Slovenska.

Obaja synovia sa vyučili 
za umeleckých rezbárov

Od malička viedol oboch svojich synov 
k práci s drevom. Túžil po ich uplatnení 
v rezbárstve a pokračovaní rodinnej tra-
dície. Obaja sú vyučenými umeleckými 
rezbármi a ich práce možno vidieť aj 
za hranicami Slovenska. Zachovávajú 
nezameniteľný rezbársky otcov štýl, do-
plnený o vplyvy svojho pobytu v zahra-
ničí. Takže aj 3. generácia Šimíkovcov 
potvrdzuje pri práci s drevom, že tento 
rezbársky rod nevymrie.
Starší syn Martin Šimík nastúpil v roku 
1992 na strednú školu v Považskej 
Bystrici na učebný odbor stolár, nakoľko 
odbor rezbár nikde neotvárali. Po roku 
prešiel na SOU stavebné v Žiline, kde 
znova od 1. ročníka začal študovať za 
rezbára. Striedali sa týždenné cykly te-
órie v Žiline s praxou v Rajci. Získanie 
výučného listu umožnilo pokračovať 
v jednoročnom nadstavbovom maturit-
nom štúdiu. Po maturite v roku 1998 pra-
coval dva roky v otcovej dielni v Bodinej. 
Potom odišiel do Veľkej Británie za prá-
cou a možnosťou naučiť sa po anglicky.

Mladší syn Vladimír sa vyučil za ume-
leckého rezbára na SOU elektrotech-
nickom v Dubnici nad Váhom v roku 
2001. Po vyučení taktiež pracoval v ot-
covej dielni. Naviazal sa svojou prácou 
na brata Martina a nasledoval ho aj do 
Veľkej Británie. V zahraničí získali skú-
senosti aj peniaze, aby mohli podnikať 
doma. 

Keltské kríže s ornamentikou

Možnosť vyrábať keltské kríže bola 
smutná náhoda. Hovorí o nej Martin 
Šimík: „V Írsku som nastúpil ako tesár 
do veľkej rodinnej firmy Treacy Builders 
Ltd. Mal som málo skúseností, no bola 
to veľmi dobre platená práca. Na stav-
bách mi trvalo rok, aby som presvedčil 
majstra o svojich kvalitách. Po dvoch ro-
koch som sa stal predákom. Vrátim sa 
ale k rezbárstvu: Prvé tri mesiace som 
tam bol sám, bez rodiny a priateľov. Cez 
víkendy mi majitelia firmy umožnili pomá-
hať pri rôznych prácach okolo domu. 
Pani Treacyová si ma obľúbila a stali sme 
sa dobrými priateľmi. Úžasná dáma mala 
57 rokov, bola chorá na rakovinu a veľmi 
nábožensky založená. Keď som pre ňu 
vyrezal zopár maličkostí s náboženskými 
motívmi, prevzala nado mnou ochran-
nú ruku. Za pol roka zomrela a majiteľ 
ma požiadal urobiť pre ňu drevený kríž. 
Tak som vyrobil prvý keltský kríž s orna-
mentikou. Postupne som vyrábal ďalšie. 
Jeden opäť do rodiny Treacyovcov, keď 
na rakovinu zomrela 32-ročná manželka 
syna majiteľa firmy. Po štyroch rokoch 
ma majiteľ firmy požiadal urobiť hlavný 
veľký kríž na cintorín v jeho rodnej obci 
Kilimor, odkiaľ všetci pochádzajú.“

Zručnosť si Martin Šimík vyskúšal aj 
pri vyrezávaní betlehemov, svietnikov 
a rôznych darčekových rezieb, ktoré 
potom predával na ulici mesta Galway. 
Doma mal predstavu, že spolu s bratom 
vybudujú v Bodinej areál na spracovanie 
dreva. Naďalej pracujú na turnusy v za-
hraničí, no postupne sa vracajú k svo-
jim koreňom a pomáhajú otcovi budovať 
spoločnú rodinnú značku.

Sen o doplnkovom 
spracovaní dreva

Rodinná dielňa Rezbár Šimík je v obci 
Bodiná, v srdci Strážovských vrchov. 
Za účelom vybudovania výrobného are-
álu na spracovanie reziva na rezbárske 
práce kúpili pozemok s rozlohou 3 ha. 
Postavili na ňom klasickú drevenicu, 
v ktorej mala byť nová dielňa, no nako-
niec ju zariadili na bývanie a dnes slúži 
ako sídlo rezbárskej firmy, kde môžu 
rokovať so zákazníkmi. Chcú mať aj 
vzorovú dielňu, kde by mohli poriadať 
workshopy a priúčať nadšencov pre 
rezbárske práce.
Základnou drevinou na výrobu drevo-
rezieb je lipa. Vladimír Šimík, st. vyrába 
krásne rezbárske práce radšej z duba, 
čerešne, orecha, buka alebo jaseňa. 
Práca s nimi je síce ťažšia, no výrobok 
má ostrejšie črty a je trvanlivejší. Za uply-
nulé štvrťstoročie sú to stovky predme-
tov a interiérových kompletov sakrálneho 
charakteru.
Vladimír Šimík, st. sa narodil v roku 
1955. Zakladateľ stolárskej a rezbárskej 
tradície jeho otec Jozef Šimík, narodený 
v roku 1910, pracoval ako tesár. Po roku 
1948 nemohol vykonávať svoju živnosť, 
zaradili ho do pracovného tábora a tam 
mu dovolili pracovať pri tesárskych prá-
cach. Až do dôchodku bol zamestnaný 
v Doprastave.

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: Rezbár Šimík 
Miesto: Bodiná
Rok založenia: 1993
Počet zamestnancov: 0
Web: www.rezbarsimik.com

● Bodiná

Po oprave poškodených častí vracajú reštaurovanému predmetu pôvodný tvar
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Martin Josef Bulina je profesí elektro-
technik, která je zatím i hlavním zdrojem 
jeho obživy. Nicméně od roku 2011 pro-
vozuje v rámci vedlejší pracovní činnosti 
také truhlářskou živnost zaměřenou na 
výrobu umělecky ztvárněného nábytku 
a bytových doplňků, vyráběných (s vý-
jimkou skla) výhradně z rostlého dřeva 
nebo spárovky (nejčastěji borovice, pří-
padně smrk a dub) a s využitím různých 
přírodních prvků, jako jsou dekorační 

kořeny (samorosty), pařezy či vyhnilé 
části kmenů, sloužící jako podnože 
stolů apod. 

„Asi před deseti lety jsem při rekon-
strukci bytu potřeboval rozdělit prostor 
nějakou dělicí stěnou, která by kromě 
vlastní funkce byla současně i dekorač-
ním prvkem. Rozhodl jsem se zužitkovat 
svoji zálibu v modelářství a jisté vlohy 
pro tvořivost a vyrobil si ji sám a posléze 
i některý nábytek a různé doplňky do 
bytu. A to výhradně z přírodních materi-
álů a s designem, který odpovídal mým 
představám. Když se pak postupem 
času o podobné výrobky začali zajímat 
i moji přátelé a známí, zjistil jsem, že 

by mi tato činnost na rozdíl od elektro-
techniky mohla splnit moji letitou touhu 
volně tvořit a dávat věcem neobyčejné 
tvary, a že bych se jí tudíž mohl zabývat 
i komerčně,“ popisuje nám čtyřicetiletý 
M. J. Bulina svoji cestu k novému ře-
meslu.

Zatím sám a hlavně pro 
kamarády…

Zákaznické portfolio Martina J. Buliny 
tvoří lidé inklinující k přírodě a milující 
masivní dřevo a také určitou unikátnost 
výrobků, kterou jsou ochotni i patřičně 
ohodnotit. Donedávna se jednalo pře-
devším o kamarády řemeslníka a jejich 

Inspirováno přírodou, tvořeno srdcem

Nejednomu z návštěvníků, který na letošním pražském veletrhu Dřevostavby (6.–9.2.2014) zavítal 
do expozice Nadace dřevo pro život, neunikl zajímavě ztvárněný „mimiset“ (kolébka, dětská postýlka 
a přebalovací komoda), představující hlavní cenu pro vylosovaného účastníka veřejného hlasování 
v nadací pořádané soutěži Dřevěná stavba roku 2013. Tuto cenu jí věnoval samo-vyučený truhlář 
– výtvarník Martin Josef Bulina z Liberce s cílem dostat tak do širokého povědomí veřejnosti svůj 
specifický sortiment tzv. organického nábytku a bytových doplňků, který jak říká je inspirovaný 
přírodou a vytvářený srdcem.

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

Z prezentace M. J. Buliny v rámci expozice Nadace dřevo pro život na pražském veletrhu Dřevostavby 2014
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známé, kteří jeho sortiment uplatňují 
pro vybavení či doplnění komerčních 
a bytových interiérů. A to nezřídka 
i v panelových domech, kde má takový 
nábytek často roli dominantního solitéru 
v jinak konvenčním interiéru. 

„Velice rád poslouchám zákazníka, jak 
vnímá svůj interiér, jaké jsou jeho před-
stavy o daném výrobku respektive co od 
něj očekává. Výsledek je pak mnohdy 
odlišný od toho, co si dotyčný klient 
představoval, protože mu postupně na-
stíním kam až můžeme v jeho předsta-
vách zajít. Tím jej svým způsobem inspi-
ruji k tomu, co by ještě mohl získat, což 
se většinou setkává s pozitivní odezvou,“ 
vysvětluje řemeslník, který svůj sorti-
ment zhotovuje (s výjimkou stojanové 
vrtačky) výhradně pomocí ručního elek-
trického a klasického nářadí. „Po úvodní 
konzultaci pošlu zákazníkovi dva až tři 
konkrétní návrhy výrobku včetně rámco-
vě stanovené ceny. Pokud se pro něk-
terý z návrhů rozhodne, tak doladíme 
případné detaily, dohodneme se na výši 
zálohy a po jejím složení začnu zakázku 
realizovat,“ doplňuje M. J. Bulina. Jeho 
výrobky jsou charakteristické, kromě již 
zmíněných přírodních materiálů, ještě 
přiznanými spoji, oblými tvary, minimem 
kovových spojovacích prvků, nezřídka 
přírodním provedením s povrchovou 
úpravou rovněž na přírodní bázi (nebo 
bez povrchové úpravy) a v neposlední 
řadě zadlabaným keramickým logem 
výrobce. 
Vedle zakázkové výroby část své pro-
dukce také prodává prostřednictvím jis-
té liberecké prodejny s nábytkem, která 
si tak podle něj jeho výrobky „oživuje“ 
svůj standardní sortiment.

…výhledově jako designér 
se zaměstnanci 

K propagaci své vedlejší výdělečné čin-
nosti, kterou by M. Bulina v budoucnu 
rád změnil na hlavní, využívá kromě již 
zmíněné prodejny také vlastní webové 
stánky, které se nyní upravují do sou-
ladu s novou firemní image, kterou 
výrobce směrem k veřejnosti považuje 
za prioritní, a nemělo by se na ní še-
třit. V této souvislosti pak považuje za 
důležitou i letos započatou a v úvodu 
již zmíněnou spolupráci s Nadací dře-
vo pro život, k níž mu svým způsobem 
pomohl Dřevařský magazín, jehož je 
pravidelným čtenářem. 
„V jednom z loňských vydání mě zaujal 
úvodník ředitele Nadace dřevo pro život 
Ing. Stanislava Poláka, v němž popiso-

Řemeslník kromě rostlého masivu a spárovky využívá také samorosty, kořeny, pařezy 
apod.

Za velmi důležité pro získání povědomí zákazníků M. J. Bulina považuje osobní 
image, jejíž součástí je bílá košile, modrá zástěra s logem ...
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val, co by nám výrobcům nadace moh-
la přinést. Řekl jsem si, že by to mohl 
být můj člověk, a tak jsem mu poslal e-
-mail s odkazem na můj web. Ing. Polák 
mně asi po týdnu odpověděl, že se 
mu moje výrobky líbí, načež došlo ke 
schůzce, kde jsme dohodli podmínky 
pro oboustrannou spolupráci. Já jsem 
nabídnul udělat hlavní cenu pro soutěž 
Dřevěná stavba roku a nadace mi na 
oplátku nabídla prezentaci mé osoby 

na pražské výstavě Dřevostavby a dále 
pak na svém webu, při vyhlašovacím 
ceremoniálu soutěže a na následné 
putovní výstavě soutěžních prací. Pro 
mě je ale z tohoto počinu zásadní to, 
že je zde vidět úcta k tradici a poctivé-
mu řemeslu a zájem představit hodnotu 
lidské práce, lidského myšlení, respek-
tive ukázat, že člověk může mít práci za 
koníčka a ještě z něj získat peníze, které 
jsou samozřejmě také důležité,“ zkon-

statoval Martin Josef Bulina s tím, že ve 
spolupráci s Nadací dřevo pro život by 
rád pokračoval i v příštích letech, kdy 
by pokaždé věnoval do její soutěže něk-
terý ze svých výrobků jako hlavní cenu 
pro vylosovaného účastníka veřejného 
hlasování. 

Jeho vizí do budoucna je totiž věnovat 
se svému „přírodnímu“ nábytku naplno 
v rámci jediné výdělečné činnosti a vy-
tvořit malou „rodinnou“ firmu s dvěma až 
třemi zaměstnanci, kde by se on sám 
věnoval hlavně designu a zpracování 
návrhů.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Bulina Ateliér
Místo: Liberec
Rok založení: 2011
Počet zaměstnanců: 1
Web: www.bulina.cz

● 
Liberec

... a keramické logo na výrobcích

Ceny originálního nábytku se v případě postelí pohybují kolem 17 tis. Kč, u skříní v rozsahu 10–15 tis. Kč
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Osmapadesátiletý zemědělský inženýr 
Ivo Exnar měl díky svým rodičům, vy-
učujícím na střední zemědělské škole 
v Havlíčkově Brodě, již od raného dět-
ství vřelý vztah ke koním. Ve svých čtr-
nácti letech s nimi začal závodit, nejprve 
pod sedlem a rok nato také v zápřahu, 
který tvořil jednu z disciplín tehdy nově 
zavedené soutěže o Zlatou podkovu, 
pořádané v nedalekém Humpolci. 
„V té době začaly také moje první kon-
takty s kočáry. Touha závodit i v zápřahu 
byla tak silná, že jsem začal obcházet 
stodoly bývalých sedláků a pátral po 
starých svatebních bryčkách, které 
jsem pak předělával na sportovní vozy. 
Nejprve pro sebe, později pro kama- 

Kočárník musí být nejen kolářem či truhlářem, 
ale i svářečem a lakýrníkem

Láska ke koním a záliba v jezdeckých sportech přivedly před více jak dvaceti lety Ing. Ivo Exnara 
z Havlíčkova Brodu na myšlenku opustit vystudované zemědělství a věnovat se výrobě sportovních 
vozů za koňská spřežení. Od nich se postupně dostal také k opravám a stavbě replik dřevěných vozů, 
historických kočárů a dostavníků, které jsou dnes k vidění po celém světě. Objevili se v hollywood-
ských trhácích, zahraničních velkofilmech, jezdí v zábavních parcích a stále častěji si je lidé pořizují 
třeba i na vyjížďky v přírodě. V poslední době pak zejména v České republice, kde nyní zůstává asi 
70 % z celkové roční produkce.

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

…stal celosvětově známý výrobce nejen kočárů a dřevěných vozů…

Z někdejšího zootechnika Ing. Ivo Exnara z Havlíčkova Brodu se během uplynulých 
dvaadvaceti let…
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rády,“ vzpomíná bývalý zootechnik na 
sedmdesátá léta a následující období, 
kdy se mu s přibývajícími zkušenost-
mi a ve snaze zvýšit svoji bezpečnost 
na stále náročnějších tratích podařilo 
coby amatérovi postavit i první skuteč-
ný soutěžní vůz s kotoučovými brzdami. 
Profesionálně se pak jejich výrobou za-
čal zabývat až po roce 1989, kdy se 
k nám spolu se soukromým podnikáním 
začali navracet i koně. A to nejen na 
venkov, ale také do historických center 
větších měst jako atrakce pro turisty, 
což jej iniciovalo zaměřit se i na reno-
vace starých historických vozů a stavbu 
replik dřevěných kočárů. Svoji novou 
činnost zpočátku provozoval při zaměst-
nání a od roku 1992 již jako živnostník 
s jedním zaměstnancem.

Nechtěl jsem být úředníkem

Postupem času se firma Exnar rozrostla 
až na 25 zaměstnanců více jak deseti 
profesí, jako je truhlář, kovář, čalou-

ník, zámečník, lakýrník, kolář, sedlář, 
kovotepec a další. V současné době se 
na chodu firmy spolu s majitelem podílí 
jeho syn Jan, dva zaměstnanci a řada 
spolupracujících živnostníků, kteří se 
vyprofilovali z bývalých zaměstnanců. 
„Při pětadvaceti lidech ve firmě jsem 
se kvůli samému papírování prakticky 
vůbec nedostal k práci na kočárech, 
což mě šíleně nebavilo. Já jsem chtěl 
vždy dělat hlavně rukama,“ objasňuje 
nám majitel hlavní příčinu tak radikálního 
zeštíhlení své firmy a dodává, že díky 
této spolupráci vyjíždí každým rokem 
z bran jeho dílny stejně jako před tím 
na tři až čtyři desítky vozů v různých 
typech, které se renovují nebo staví 
výhradně na zakázku.

Staré typy vozů s novými 
parametry

Sportovní neboli soutěžní vozy staví 
Ing. Exnar podle vlastní úředně schvá-
lené technické dokumentace. Jsou pře-

vážně kovové a práce se dřevem spočívá 
pouze ve formátování, broušení a povr-
chové úpravě překližky. 

„V tomto případě jsme byli od začátku 
zcela soběstační, ale naopak při reno-
vacích starých vozů a zejména pak při 
replikách nám nezbylo, než se obrátit 
na skutečného odborníka. Tím je pan 
Jaroslav Slunečko, dnes již čtyřiasedm-
desátiletý kolářský mistr z Čechtic u Lu-
kavce, který v té době jako jeden z mála 
u nás disponoval starými učebnicemi, 
odbornými výpočty a především letitými 
zkušenostmi. Dnes si již umíme všechny 
běžné dřevěné prvky včetně loukoťové-
ho kola udělat sami, nicméně pokud se 
tu a tam vyskytne něco, s čím si ještě 
nedokážeme poradit, tak nám opět rád 
pomůže pan Slunečko, který je stále ve 
velmi dobré kondici,“ vtahuje nás majitel 
do výrobní problematiky s tím, že tato 
výpomoc se týká zejména restaurova-
ných kočárů pro zámky a muzea, kde 
kromě rozměrů a původního materiálu je 

…ale také saní a různých funkčních rekvizit pro domácí a zahraniční filmaře

Nejčastějšími pořizovateli nových kočárů jsou provozovatelé turistických projížděk, zábavných parků či westernových městeček
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nezřídka nutné použít i staré výrobní po-
stupy. Z dobových profilů jednotlivých 
prvků firma vychází také při restaurování 
nebo replikách starých dřevěných vozů 
pro komerční využití, ale rozměrově je 
přizpůsobuje dnešním podmínkám. 
„V minulosti byli lidé mnohem menší, 
jak na výšku, tak na šířku, a proto např. 
do čtyřmístného vozu v původních roz-
měrech by bylo dost problematické po-
hodlně usadit čtyři pasažéry. Nezbývá 
nám tedy nic jiné, než jednotlivé prvky 
karoserie o něco zvětšit, a to v patřič-
ném poměru tak, abychom nenarušili 
celkový pohled a historický charakter. 
Dále musíme akceptovat veškeré poža-
davky silniční dopravy, kde je bezpod-
mínečně nutné použít pogumovaná kola 
a opatřit podvozek kotoučovými brzda-
mi,“ pokračuje výrobce a dodává, že dal-
ší důležitou roli při renovacích starých 
kočárů či stavbách nových vozů hraje 
jejich prodejní cena. 
„Abychom splnili cenové požadavky zá-
kazníků, nezřídka i z památkové sféry, 
musíme často použít jiné materiály než 
naši předkové. Kromě dřeva, které zůstá-
vá klasické (převážně jasanové a buko-
vé, dále pak dubové, jilmové, březové 
a akátové), nahrazujeme např. při ča-
lounění tradiční žíně PU pěnou, dřevě-
né osy kovovými a v mnoha případech 
i kola,“ upřesnil Ing. Exnar.

Koně mu přitáhli i první 
zákazníky

Zatímco v prvních letech se firma vě-
novala především stavbě nových vozů, 
v současné době převažují renovace 
a opravy. Spolu s tím se změnilo i port-
folio zákazníků, které dnes ze 70 % tvoří 
tuzemští závodníci, provozovatelé turis-
tických projížděk, zábavných parků či 

westernových městeček. V poslední 
době se k nim přidávají také běžní lidé, 
nechávající si renovovat staré vozy jako 
památku po svých předcích, které si pak 
někde doma vystaví. Vozy z produkce 
Ing. Exnara ale jezdí také v Německu, 
Švýcarsku, Francii, Švédsku, Itálii, Ho-
landsku, Rusku, Americe a zejména 
v Rakousku, kam firma svého času hoj-
ně dodávala lehké vozy typu Wagonette 
(pro 4 až 6 osob), určené pro místní 
farmáře s chovy huculských koní. 

„Tak jako mne samotného přivedli k této 
činnosti koně, tak stejní koně přiváděli 
postupně i mé první zákazníky. Myslím 
tím získané kontakty na dostizích, jako 
je Velká pardubická a další,“ usmívá se 
výrobce s tím, že během času začaly 
hlavní roli v získávání zákazníků přebírat 
reference. Poté, co firma koncem deva-
desátých let zhotovila svůj první poštov-
ní dostavník (sedmnáctimístný) pro wes-
ternové městečko v Mníšku pod Brdy, 
který stavěla 2500 hodin jako přesnou 
kopii těch, jež vozily nové přistěhoval-
ce při osídlování Divokého západu, se 
o její produkci začali zajímat také filmaři. 
Mezi nimi i zahraniční, zejména anglič-
tí, se kterými firma realizovala již řadu 
projektů. 
„Jednání o zakázce obvykle probíhá 
tak, že dostaneme hrubý plán, jak by 
kočár měl vypadat a jaký má scénáris-
ta respektive režisér záměr. My to mu-
síme technicky přepracovat tak, aby 
vše nejen fungovalo a bylo bezpečné, 
ale aby ve scénách, kdy má například 
kočár padat ze skály či vyletět do pově-
tří, bylo dosaženo požadovaných efek-
tů,“ vysvětluje Ing. Exnar a dodává, že 
poslední zakázkou pro anglické filmaře 
byla pětice historických děl pro natáče-
ní dosud nejnákladnějšího a největší-

ho projektu o dánsko-německé válce 
z druhé poloviny 19. století.

Přestože firma Exnar je u nás jediným 
komerčním výrobcem kočárů, ani jí se 
nevyhnula konkurence, a to především 
ze strany dovozců z Polska. „I tam existují 
šikovní a kvalitní výrobci s cenou zhruba 
na naší úrovni, ale na druhé straně i tací, 
že ježdění s jejich kočárem je o život. Ale 
lidi dnes bohužel zajímá hlavně cena, 
a to ani ne tak u nás, kde přibývá jedinců 
preferujících české výrobky, ale např. 
v Rakousku, kde dnes smlouvají doslo-
va o každé euro. Namísto, aby si u nás 
koupili kočár za 80 tisíc Kč se zárukou, 
pořídí ho za 50 tisíc. Ušetří sice skoro 
polovinu, ale ne vždy se jim to musí vy-
platit, neboť takový kočár jsem už viděl 
zlomený v půli, pomláceného koně do 
něj zapřaženého apod.,“ povzdechl si 
majitel a spěchal ke své práci, aby firma 
stihla v termínu dokončit další z nových 
vozů, kterým byl tentokrát „jen obyčejný“ 
valník na hnůj.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Ing. Ivo Exnar
Místo: Havlíčkův Brod
Rok založení: 1992
Počet zaměstnanců: 4
Web: www.kocary-exnar.cz 

Havlíčkův Brod ●

Současným hitem mezi tuzemskými zákazníky jsou renovace různých historických povozů po předcích
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Společnost TFH (Timber Frame Houses) 
dřevěné skeletové domy, byla založena 
v roce 2008 bratry Michalem a Milanem 
Peukertovými z Haratic u Jablonce nad 
Nisou. Její základy však byly polože-
ny již v roce 1991, kdy se jejich otec 
a následně i starší syn Michal coby 
živnostníci zabývali nejrůznějšími sta-
vebně-truhlářskými a tesařskými zakáz-
kami při rekonstrukcích starých roube-
ných a hrázděných stavení po celých 
Jizerských horách.
Poté co si mladší bratr Milan v rámci 
studia Stavební fakulty ČVUT zvolil spe-
cializaci na statiku a dřevostavby, začali 
Peukertovi stále více inklinovat k dřevě-
nému stavění s rámovou a sendvičově 
opláštěnou nosnou konstrukcí. Nejprve 
v nízkoenergetickém a později i pasiv-
ním standardu.

S rozšiřujícími se obzory 
vstříc nové specializaci 

Po ukončení magisterského studia 
Ing. Mi lana Peukerta si firma, díky jeho 
následnému doktorandskému studiu 
na Katedře konstrukcí pozemních sta-
veb, ve spolupráci s dalšími odborníky 
s ČVUT rozšířila svoji specializaci o dře-
vostavby na bázi u nás nepříliš rozšíře-
ného těžkého dřevěného skeletu. 
„Těžký dřevěný skelet (TDS) je sta-
vební systém, který dává architektovi 
možnost použít dřevo jako nosný a zá-
roveň pohledový prvek. Lze jej přiznat 

Vsadili na nestandardní specializaci 
a přátelské prostředí rodinné firmy

Stále více návštěvníků pražského mezinárodního veletrhu Dřevostavby přichází v posledních letech 
na tuto největší tuzemskou přehlídku dřevěného bydlení nejen s reálným zájmem stavět, ale také 
s již jasnými představami o konkrétním dodavateli a s cílem doladit s ním některé nezbytné detaily. 
Mezi tyto dodavatele se letos zařadila, mimo jiné i díky předchozím dvěma prezentacím na veletrhu, 
i menší rodinná společnost TFH dřevěné skeletové domy z Velkých Hamrů na Liberecku. Jako 
jedna z mála u nás se totiž specializuje kromě jiného také na těžké dřevěné skelety, tvořící nosnou 
konstrukci dřevostaveb a vycházející z konstrukce hrázděných domů.

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

Společnost TFH sídlí od roku 2010 v nově zrekonstruovaném areálu v Bohdalovicích 
ve Velkých Hamrech
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buď v interiéru, nebo exteriéru stavby. 
Možnosti užití různých druhů dřevin 
(smrk, modřín, dub), styčníků či ztužují-
cích diagonál v kombinaci s diafragmaty 
(např. z pohledových křížem lepených 
lamel) dávají architektovi nástroj, který 
mu jiný konstrukční materiál nepropůjčí. 
I přes tuto jedinečnost a originalitu jsou 
budovy s tímto konstrukčním systémem 
v ČR zatím spíše ojedinělé. Přitom se 
mimo jiné jedná o jeden z nejstarších 
druhů dřevostaveb, který se objevuje 
již od středověku ve formě anglického 
systému Box Frame či německého 
Fachwerkbau. V Čechách byl od 16. do 
19. století užíván pod pojmem hrázděná 
konstrukce,“ říká strůjce této specia-
lizace a jeden z jednatelů společnosti 
Ing. Milan Peukert. Tehdejší hrázděné 
domy postavené ze surových opracova-
ných trámů vyplněných hliněnoslámo-
vou mazaninou nebo cihlami však firma 
nahradila dřevostavbou ze sušených le-
pených hranolů a vestavěnou difúzně 
otevřenou výplňovou konstrukcí. 
„Vlastní nosnou konstrukci u domů po-
stavených touto technologií tedy tvoří 
masivní svislé sloupy, vodorovné nosníky 
a vyztužovací prvky (lepené a v profilech 
až 240 x 400 mm) v pravidelném rastru 
2,5–6 metrů. TDS díky tomu nemusí 
být vždy stavěny na časově a finančně 
náročné betonové základové desce, 
ale v případě potřeby jen na patkách, 
což je výhodné zejména ve složitém 
terénu. Konstrukční spoje jsou řešeny 
buď zapuštěným ocelovým kováním 
nebo tesařskými spoji, prováděnými na 
CNC stroji. Stěny, které tvoří rozdělení 
místností a uzavírají prostor po obvodu, 
mohou být rozmístěny variabilně a ne-
závisle na skeletu. TDS ve srovnání 
s lehkým dřevěným skeletem eliminuje 
jeho statické slabiny a dokáže po dlou-
hou dobu a předvídatelným chováním 
vzdorovat u dřevostaveb často disku-

tovanému požáru,“ pokračuje jednatel 
a dodává, že další předností TDS je v této 
souvislosti i možnost zabudování velkých 
prosklených ploch, aniž by se konstruk-
ce musela zvlášť upravovat či zesilovat.

Od skici prvního nápadu 
až po stavbu na klíč

TDS tvoří v současné době asi 30 % 
z celkové produkce společnosti TFH. 
Mimo ně firma dál pokračuje v realiza-
ci standardních sendvičových staveb 
na bázi lehkých dřevěných skeletů 
(LDS), které zahrnují asi 60 % výroby. 
Doplňkově (cca 10 %) se také zabý-
vá zakázkovou výrobou interiérů, a to 
především pro potřeby svých klientů, 
kterým realizuje dřevostavbu. Její tech-
nologie výstavby je postavena na kom-
pletním zhotovení dřevěných (lepených) 
konstrukčních prvků na CNC stroji a ná-
sledné prefabrikaci panelů ve výrobní 
hale. Na staveništích pak probíhá pouze 
vlastní montáž a veškeré dokončovací 
práce. Tuto činnost spolu s Michalem 
a Milanem Peukertovými zajišťují také 
jejich manželky Eva (jednatelka, účetní) 
a Eliška (marketing) a dalších cca 20 
kmenových zaměstnanců, mezi nimiž 

jsou řemeslníci nejrůznějších profesí, 
řidiči, projektanti, stavební technici i ar-
chitekti. 
„Dle přání dokážeme zákazníkovi nabíd-
nout kompletní servis (počínaje první 
architektonickou myšlenkou, přes za-
jištění vstupních podkladů a průzkumů, 
územního rozhodnutí, komunikace 
s úřady, zpracování projektové doku-
mentace v nízkoenergetickém a pa-
sivním standardu až po vlastní realizaci 
dřevěného domu) a nebo jen vybrané 
služby. V rámci realizační fáze dodává-
me stavby na klíč, na dokončení (ne-
obsahují např. truhlářské konstrukce, 
podlahoviny, topná tělesa apod.) nebo 
formou hrubé stavby,“ doplnil jednatel.

Zakázky si zatím můžeme 
vybírat a někdy i musíme

Stavby z LDS firma realizuje podle vlast-
ních i externích projektů. Opakem jsou 
stavby z TDS, které doposud až na malé 
výjimky vždy stavěla jen na základě vlast-
ního architektonického návrhu a projek-
tové dokumentace. 
„U staveb z TDS je samotný konstrukční 
systém základním prvkem architektonic-
kého výrazu stavby a už ve fázi studie  

Bratři Michal (vpravo) a Milan Peukertovi s manželkami Evou a Eliškou

Společnost se vedle doplňkové truhlářské výroby věnuje především dřevostavbám
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je třeba využít jeho architektonické vý-
jimečnosti. Proto si vyžadují i takříkajíc 
na míru šité architektonické návrhy, 
kterým se u nás zatím věnuje jen mini-
mum odborníků. TDS nebyl donedávna 
v tuzemsku příliš prezentován, a to ani 
z naší strany, kdy jsme se dříve spolé-

hali jen na doporučení, webové stránky 
a manželovi odborné články v některých 
časopisech pro stavebnictví,“ vstupu-
je do rozhovoru vedoucí marketingu 
Bc. Eliška Peukertová s tím, že tento 
typ dřevostaveb si vyžaduje specifické-
ho zákazníka, neboť ne každému se líbí 

a navíc je ve srovnání s LDS i finančně 
náročnější. Přesto však firma v loňském 
roce zaznamenala zvýšenou poptávku 
po TDS, byť zatím jen ve fázi projekto-
vání, ale v poměru 60:40 ve prospěch 
TDS. K tomu jí podle vedoucí marke-
tingu do jisté míry napomohla také od 
roku 2012 pravidelná účast na veletrhu 
Dřevostavby. 
„Tato výstava je velice přínosná jak pro 
širokou veřejnost, tak pro nás jako vy-
stavovatele. Zmapujeme současný stav 
tuzemského dřevěného stavění a pře-
svědčíme se, zda se naše práce ubí-
rá správným směrem,“ říká Bc. Eliška 
Peukertová a dodává, že v posledních 
dvou letech firma dostává v průměru 
8 poptávek měsíčně, ale ne do všeho 
se vždy pouští. „Některé projekty (např. 
kombinace zděné stavby s dřevostavbou 
či rekonstrukce starých chalup) již pro 
nás nejsou tak zajímavé, neboť se sou-
časnou používanou technologií bychom 
byli pro investory příliš drazí. Po kvali-
tativní stránce se nemůžeme srovnávat 
s alternativními dodavateli levnějších dře-
vostaveb. Naše realizace jsou postaveny 
na kvalitních a ekologických materiálech, 
osvědčených postupech a dodavatelích, 
se kterými máme již letité zkušenosti. 
Kromě toho bychom nedokázali všechny 
poptávky stavebně pokrýt, neboť k na-
plnění kapacity nám stačí kolem pat-
nácti realizovaných dřevostaveb ročně 
a k tomu určitý počet námi vyhotovených 
projektů, určených pro externí výstavbu,“ 
pokračuje Bc. Peukertová s dovětkem, 
že záměrem TFH není stát se velkou re-
alizační společností s desítkami obchod-
ních zástupců, ale udržet si charakter 
malé firmy s rodinným prostředím pro 
zákazníky a pracovat s lidmi, na které 
jsou zvyklí a mohou jim důvěřovat.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: TFH dřevěné skeletové 
domy s.r.o.
Místo: Bohdalovice (Velké Hamry)
Rok založení: 1991 (2008)
Počet zaměstnanců: 25
Obrat: 50 mil. Kč
Web: www.tfh.cz

●
Bohdalovice

TDS, založený na základových patkách, lze situovat i do prudkého svahu

TFH se specializuje na stavby těžkého dřevěného skeletu, který může být přiznán 
v exteriéru nebo interiéru



30. 9. až 3. 10. 2014
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„Každý rok se snažíme získat vystavo-
vatele, kteří mají co nabídnout a jejichž 
produkty jsou něčím unikátní. Pro náv-
štěvníky jsme tentokrát připravili několik 
překvapení – můžeme slíbit představe-
ní nových trendů ze světových veletrhů, 
atraktivní doprovodný program a plné 
výstaviště originálních exponátů,“ řek-
la před zahájením výstav Ing. Daniela 
Boučková, manažerka veletrhu FOR 
FURNITURE. O reálnosti jejích slibů 
se pak mohli návštěvníci přesvědčit ve 
zcela zaplněném komplexu letňanského 
výstaviště, kde se letos prezentovalo cel-
kem 615 vystavovatelů (loni 592), kteří 
obsadili celkem 12 970 m2 čisté výstavní 
plochy. To je o 780 m2 více oproti minu-
lému ročníku 2013.

Spousta novinek 
s oceněním…

Asi nejvíce z avizovaných překvapení 
a originálních exponátů čekalo na náv-
štěvníky v expozicích vystavovatelů zú-
častněných na veletrzích FOR HABITAT 
(189), FOR OFFICE (37) a zejména pak 
FOR FURNITURE (198), jejichž počet 
je rok od roku vyšší (vloni 188, předloni 
144) a kteří letos obsadili bezmála 44 % 
z celkové výstavištěm prodané plochy. 
Většina z nich se zde před návštěvníky 
blýskla nějakou novinkou pro letošní 
sezónu, na kterou je mnozí upozorňo-

vali informací o přihlášení do soutěže 
GRAND PRIX o nejlepší exponát ve-
letrhu a ti nejúspěšnější pak od druhé 
poloviny veletrhu také získaným oceně-
ním. Šlo především o vítěznou společ-
nost ROTT z Třemošné na Plzeňsku, 
které odborná porota veletrhu FOR 
FURNITURE udělila první cenu za jídel-
ní stůl HANNA s možností rozkládání 
a prodloužení o 50 nebo 70 cm. Jde 
o výrobek splňující požadavky na jídelní 
stůl moderního designu, který je jedi-
nečný co do směru vláken dřeviny na 
desce stolu, kdy oproti zvyklostem jsou 
léta vedena napříč desky. Porotu zaujalo 
právě výše uvedené nápadité a kvalitní 
řemeslné zpracování masivního materi-
álu a kreativní řešení rozměrové varan-
ty stolu. Druhé místo obsadila akciová 
společnost JITONA Soběslav za ložnici 
MAMMA, o což se podle poroty postara-
lo tvarově kultivované užití designového 

prvku podnoží pro jednotlivé části nábyt-
kového souboru. Cenu za třetí místo zís-
kala firma KAPLAN NÁBYTEK z Orliček 
za celomasivní jídelní set GATTA s oča-
louněnými židlemi a stolem v základním 
rozměru 90 x 180 cm. Design stolu 
podle vyjádření poroty vyniká vtipným 
konstrukčním řešením pro zvětšení jí-
delní plochy, a to jejím prodloužením až 
na 280 cm.

…i bez něj 

Pozornosti nejednoho z návštěvníků ne-
ušla ani již tradičně společná expozice 
králové-hradecké obchodní firmy Hany 
a českého výrobce čalouněného ná-
bytku společnosti BÖHM z Červeného 
Kříže u Jihlavy. Nacházel se v ní totiž, 
kromě luxusních sedacích souprav 
a křesel s exkluzivní kolekcí potaho-
vých látek z produkce anglické Kirkby 

Stále populárnější FOR FURNITURE 
a FOR OFFICE ve znamení novinek

Ve dnech 20.–23. 3. 2014 proběhla na pražském výstavišti PVA 
EXPO v Letňanech pětice veletrhů se zaměřením na bydlení, vybave-
ní kanceláří, design a zahrady FOR HABITAT, FOR FURNITURE, FOR 
OFFICE, FOR GARDEN a BYDLENÍ 2014, doplněná projektem na 
podporu novinek DESIGN SHAKER, propagujícím současný design. 
Návštěvnický rekord z loňského roku (36 296 osob) sice pokořen 

nebyl, ale pro úctyhodných (z pohledu vystavovatelů) 32 135 příchozích zde organizátoři připravili 
rozsáhlou a pestrou přehlídku nábytku, bytových doplňků a dalšího vybavení do interiérů a exteriérů.

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

Favorit soutěže GRAND PRIX jídelní stůl HANNA společnosti ROTT
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Design a Zinc s ilustracemi malíře René 
Gruau, představenými veřejnosti na loň-
ském For Interior, také osobní automo-
bil Fiat Abarth. Nahrazoval původně 
zamýšlený vůz značky Ferrari, na jejímž 
principu firma postavila svoji novou vizi 
komfortu domova, charakterizovanou 
citátem „Top design má mnoho tváří“. 
„Asi před půl rokem jsme se rozhodli 
postavit sedačku takříkajíc nové gene-
race, která bude polohovatelná, obsa-
hovat materiály různých tvrdostí a také 
některé nové převratné materiály, které, 
pokud je stihneme otestovat, předsta-
víme na brněnském veletrhu Mobitex. 
Jelikož jsme tuto sedačku pracovně na-
zvali Ferrari, chtěli jsme si půjčit vůz téže 
značky a jeho prostřednictvím si zde tak-
říkajíc připravit půdu pro připravovanou 
podzimní prezentaci naší nové produk-
tové řady ELASTIC COLLECTION na 
veletrhu For Interior (25.–28. 9. 2014). 
Bohužel s pojistných důvodů jsme na-
konec byli nuceni Ferrari nahradit ale-
spoň originál vozem Fiat Abarth, který 
má řadu komponentů z Ferrari,“ naznačil 
nám obchodní ředitel Jaroslav Frantál 
další směr vývoje čalouněného nábytku 
pro movitější klientelu, který by měl firmu 
posunout o krok před konkurenci.
Nemalému zájmu návštěvníků se těšila 
i další ze společných expozic s origi-
nálními multifunkční dřevěnými a textil-
ními zástěnami PARAWAN, vyráběnými 

v kooperaci společností RAWA DESIGN 
Praha a ACER INTERIER Brno. „PARA-
WAN slouží jako funkční a designový 
objekt vytvářející variabilní sestavy dvou 
a více různě tvarovaných dílů, které 
jsou vzájemně spojovány námi vyvinu-
tým a patentovaným tzv. M roll spojem, 
neboli magnetickou silou. Díky němu 
jsou jednotlivé díly vůči sobě mobilní 
a nastavitelné ve volitelném úhlu. Jejich 
instalace, změna jednotlivých sestav či 
deinstalace se děje pouhým přiložením 
dílců k sobě nebo naopak odtažením 
od sebe,“ informuje nás Artuš Rawa 
z autorského ateliéru RAWA DESIGN. 
„Z materiálů používaných pro výrobu 
paravánů jsou nejžádanější různé kovy, 
dřevo v kombinaci s překližkou, textil 
a plastické hmoty. Nicméně paleta mož-
ností povrchových úprav, výtvarného po-
jetí a designu zpracování sestav je téměř 
neomezená,“ upřesnil Pavel Juráček 
z realizační firmy ACER INTERIER.

Doprovodný program 
a TOP EXPO

Překvapení se návštěvníci dočkali i bě-
hem pestrého doprovodného programu, 
o který se spolu s pořádající společnos-
tí ABF stejně jako v předchozích třech 
ročnících postarala spolupořádající 
Asociace českých nábytkářů (AČN). 
Jeho součástí bylo mimo již zmíněné 

GRAND PRIX také vyhlášení výsledků 
soutěže Nábytek roku 2014 (výsled-
ky viz minulé vydání DM 4/2014) či 
Design Shaker s kulatým stolem na 
téma „Je design luxus?“, moderova-
ný architektem a designérem Prof. Dr. 
Ing. arch. Bořkem Šípkem. Diskuze na 
uvedené téma se tentokrát společně 
s ním a několika desítkami aktivních 
„posluchačů“ z řad vystavovatelů a náv-
štěvníků, zúčastnili známý německý de-
signér Klaus W. Göcke (studio Goecke 
Design), filozof a teoretik umění Doc. 
PhDr. Petr Rezek (Akademie výtvarných 
umění Praha), designéři Ing. Jan Vacek 
(studio KDOMÁŽIDLIBYDLÍ) a MgA. 
Lukáš Vaněk (HANÁK NÁBYTEK, a.s.) 
a tajemník AČN Ing. Tomáš Lukeš. Do 
doprovodného programu byla zařazena 
také návštěvnická anketa INTERIÉRY 
2013, pořádaná Nadací dřevo pro život v 
rámci výstavy Dřevěná stavba roku 2013 
a jejíž výsledky pak byly zveřejněny při 
slavnostním vyhlášení vítězů 10.4. 2014 
na zámku ve Křtinách u Brna.
V souvislosti s projektem Design Shaker 
pak nelze opomenout ani speciální ex-
pozici premiérového projektu SCÉNA: 
Inspirace & Trendy 2014 (viz str. 50–51 
tohoto vydání DM) a také expozici a.s. 
PROFIL NÁBYTEK Humpolec, kterou 
odborná porota veletrhu FOR OFFICE 
ocenila titulem TOP EXPO. V architek-
tonicky netradičně pojatém stánku firma 
mimo jiné představila svoji ideu „domácí 
kanceláře“ s dominujícím kancelářským 
stolem Polygon. „Přicházíme s novou 
koncepcí „Home office Polygon“, která 
reaguje na současný trend zaměstnání 
z domova. Kancelář se zbavuje sterility 
a klade důraz na příjemné prostředí, kva-
litní přírodní materiály, originální autorský 
design a doplňky,“ sděluje nám před-
seda představenstva František Čermák 
a dodává, že hravá expozice zaujala 
vedle návštěvníků i odbornou porotu, 
jež ocenila hutnou koncentraci nápadů, 
které tvořily jedinečný celek. Například 
kuchyň, jejíž přední plocha byla opatře-
na barevným přechodem či nábytkové 
doplňky z kolekce „roksor jako styl“.

Další z oceněných výrobků ložnice MAMMA a jídelní set GATTA

Automobil v expozici BÖHM byl předzvěstí nové produktové řady DESIGN COLLECTION
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Trendom stavebníctva súčasnosti sú 
energeticky úsporné budovy a pasívne 
stavby. Investori sa zamerali aj na revi-
talizáciu a prestavbu domov. Nebúrať, 
prebudovať a rekonštruovať. Tieto ná-
mety spoločne s novými technickými 
riešeniami garantujú dosiahnutie dlhšej 
životnosti a atraktívnejšieho vzhľadu bu-

dov s problematikou trvalej udržateľnos-
ti v stavebníctve.

Prezentácie výrobcov 
drevostavieb

Salón drevostavieb, ktorý slúžil aj ako 
priestor pre prednášky, bol viditeľný 
zďaleka – prostredníctvom drevodo-
mu v reálnej veľkosti. Cesta k nemu 
viedla cez stánky ZSD SR a Inštitútu 
energeticky pasívnych domov. V ich 
tesnej blízkosti vystavovali slovenskí 
lídri výstavby drevostavieb: ForDom 
s.r.o. Zvolen, Drevstav Slovakia s.r.o. 
Nová Baňa, Kontrakting krov hrou s.r.o. 
Žilina, Drevodom Orava s.r.o. Podbiel. 
Členské spoločnosti ZSD SR sa prezen-
tovali v spoločnom stánku formou infor-

mačných materiálov. Priťahovali riešenia 
dcérskych spoločností zahraničných 
renomovaných firiem s pôsobnosťou 
na trhu SR: Atrium SK, Haas Fertigbau, 
Wolf Systembau, Moderné Domy.sk 
(RD Rýmařov). Medzi nimi sa objavili 
nové menšie realizačné firmy: Gašparik 
Makov a Stolárstvo Domino Tatranská 
Kotlina, ktoré prišli s odvážnymi ambí-
ciami presadiť sa drevenými prvkami 
a stavbami do podhorského prostredia.
Odborný sprievodný program pre dre-
vostavby sa sústredil na druhý veľtrhový 
deň (vo štvrtok 27.3.2014). Pod spoloč-
ným názvom Moderné drevostavby bol 
zašifrovaný odborný seminár, nová pub-
likácia a jej uvedenie do života, vyhláse-
nie výsledkov súťaže Drevostavba roka 
2013 podľa hodnotenia odborníkov.

Limity stavebníctva 
už ovplyvňujú aj drevostavby

CONECO 2014 (26.–29.3.2014) bolo predovšetkým prehliadkou materiálov, ktoré určujú trendy 
stavebníctva na Slovensku. Drevo sa k nim zaradilo ako rozhodujúci komponent. Viditeľné bolo najmä 
v drevostavbách v sekcii B2. Drevené konštrukcie boli takmer v 20 expozíciách, doplnené Salónom 
drevostavieb. Vo vedľajších sekciách boli ďalšie dve desiatky expozícií výrobcov okien a dverí. 
Celkom sa na najväčšom slovenskom stavebnom veľtrhu predstavilo 475 vystavovateľov z 9 krajín 
na celkovej ploche 35 tisíc m². Slovenské zastúpenie predstavovalo 58 %, české expozície 28 %.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm@twd.sk
Foto: autor

Prezentácie nových výrobcov drevených domov Stolárstvo Domino Tatranská Kotlina (vľavo) a Gašparik Makov
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Tradične si na veľtrhu zmerali remeselnú zručnosť žiaci dvoj-
členných družstiev SOŠ pri realizácii drevenej konštrukcie 
vidieckej studne so strieškou ako Majstrovstvá SR strechár-
skych remesiel (tesár, klampiar, pokrývač) s medzinárod-
nou účasťou pod patronátom Cechu strechárov Slovenska. 
Jednoznačne najlepšie si počínala dvojica žiakov zo Strednej 
školy stavebných remesiel Brno-Bosonohy (ČR). Od 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za 
prvenstvo získali nákupné poukážky v hodnote 100 €. Pre tri 
ocenené školy venovali sponzori pracovné náradie a materiál 
na cvičné práce žiakov. Na medailové umiestnenie dosiahli 
SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš a SOŠ technická Košice. 
Nižšie hodnotenie práce mali SOŠ Považská Bystrica, SOŠ 
stavebná Nové Zámky, SOŠ stavebná Žilina.

Výsledky snaženia súťažiacich žiakov SOŠ – drevené konštruk-
cie zastrešenia vidieckej studne

Expozícia spoločnosti Haas Fertigbau

http://www.panas.cz
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Během druhého veletržního dne (čtvr-
tek 27.3.) více než 37 000 návštěvníků 
z celého světa zcela zaplnilo všechny 
haly norimberského výstaviště. „To je 
návštěvnost, jaké dosud během jediné-
ho dne nedosáhla žádná akce v histo-
rii norimberského výstaviště,“ řekl nám 
Stefan Dittrich, ředitel veletrhu HOLZ-
HANDWERK.
Plné haly, nadšení návštěvníci a vyso-
ce spokojení vystavovatelé (tedy ale-
spoň většina) – tak lze stručně charak-
terizovat letošní HOLZ-HANDWERK 
a fenster bau/frontale. Obě akce, které 

V Norimberku padl historický 
rekord v návštěvnosti

Dvojice veletrhů HOLZ-HANDWERK a fensterbau/frontale, které 
proběhly v Norimberku ve dnech 26. – 29. 3., zaznamenaly nový 
rekordní výsledek. Oba veletrhy během čtyř dnů jejich konání na-
vštívilo podle zveřejněných výsledků téměř 109 000 odborných 
návštěvníků. To je zhruba o 10 % víc než v roce 2012 a o téměř 5 % 
víc než v roce 2008, kdy padl historický rekord v počtu 103 000 
návštěvníků.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: archiv autora

Pro většinu vystavovatelů byl letošní HOLZ-HANDWERK „skutečný byznys“

Množství 37 000 návštěvníků během jediného dne bylo v halách a na stáncích 
vystavovatelů skutečně znát
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se v Norim berku souběžně konají každé 
dva roky, byly podle organizátorů kom-
binací kvantity a kvality na straně jak 
vystavovatelů tak i návštěvníků. O tom, 
že s kvantitou a hlavně kvalitou návštěv-
níků byli spokojeni i samotní vystavo-
vatelé, svědčil „permanentní byznys“. 
Stoly určené pro obchodní jednání byly 
zaplněné do posledního místa a množ-
ství získaných kontaktů a uzavřených 
obchodů předčil veškerá očekávání vy-
stavovatelů. Podle vyjádření některých 
z nich se dobře prodával hlavně spotřeb-
ní materiál, ruční nářadí a menší stroje 
a zařízení. V oblasti větších technologií 
se velké obchody zatím nerealizují. Tam 
jsou dřevozpracující firmy stále ještě opa-
trné. Důvodem může být i skutečnost, že 
v posledních letech v Německu ukon-
čilo svoji činnost velké množství firem 
a na trhu jsou tak za velmi výhodných 
cenových podmínek dostupné zánovní 
použité technologie. 

Tato skutečnost měla konkrétní dopady 
i na některé vystavovatele na veletrhu 
HOLZ-HANDWERK. Např. polská spo-
lečnost Teknika, obchodující s italskými 
stroji a technologiemi, opustila po do-
hodě s organizátory veletrh již v pátek 
a v sobotu chodili návštěvníci kolem 
prázdného vyklizeného stánku. „Asi 
nebyli spokojeni, tak svoji účast před-
časně ukončili. Během celého veletrhu 
neměli prakticky žádnou návštěvnost,“ 
řekli nám nezávisle na sobě dva vysta-
vovatelé z protějších stánků. Faktem je, 
že se jednalo o prostor na samém konci 
poslední haly, přesto oni sami hodnotili 
návštěvnost svých stánků jako dobrou.

Na obou výstavách prezentovalo nej-
novější know-how a mnoho dalších 
inovací z příslušných oborů celkem 
1320 vystavovatelů ze 39 zemí. Veletrhu 
HOLZ-HANDWERK se zúčastnilo 524 
firem, z toho 23 % zahraničních z 18 
zemí (před dvěma lety to bylo 497 firem). 
Českou republiku zastupovali letos po-
uze dva přímí vystavovatelé (Houfek 
a Soukup). Českých firem jsme však 
mezi vystavovateli zaznamenali víc, ať 
už v zastoupení jejich německých ob-
chodních partnerů (jako např. firma 
Jiří Mynář) nebo vlastních zahranič-
ních dceřiných společností (Hranipex). 
Veletrh fensterbau/frontale tvořily expo-
zice 796 vystavovatelů ze 37 zemí světa 
(v roce 2014 se zde prezentovalo 778 
firem ze 36 zemí). Z České republiky 
se zúčastnilo 6 přímých vystavovatelů. 
Ze Slovenska se letos v Norimberku na 
přímo neprezentovala žádná firma.

Český výrobce hran, společnost Hranipex, se v Norimberku prezentovala prostřed-
nictvím své dceřiné společnosti Hranipex GmbH

Našly se ale výjimky, které veletrh opustily předčasně

Obrovskému zájmu návštěvníků se těšily plně funkční dřevěné „bicykly“ s klasickým 
i elektrickým pohonem
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Prezentace řemesel

Veletrh HOLZ-HANDWERK je svým 
obsahem (jak už z názvu vyplývá) za-
měřen obecně na dřevozpracující ře-
mesla. Vedle strojů, nástrojů, zařízení 
a materiálů pro řemeslnou výrobu zde 
byla v mnoha podobách prezentována 
i řemesla samotná. Např. Asociace ba-
vorských truhlářů uspořádala výstavu, 
která živým a inspirativním způsobem 
prezentovala současné návrhy a trendy 
na dřevozpracujícím trhu. Obrovskému 
zájmu návštěvníků se rovněž těšily plně 
funkční dřevěné „bicykly“ s klasickým 
i elektrickým pohonem, které na veletrhu 
prezentovalo hned několik firem. Jejich 
konstrukce byly zhotoveny jak z lepené-
ho lamelového tak z rostlého dřeva.

Výzkum je motorem pokroku 
a zdrojem ekonomického 
úspěchu

Velkému zájmu návštěvníků se těšila také 
speciální výstava „Pulzující výzkum – pro 
pulzující život“, kterou v rámci veletrhu 
fensterbau/frontale mohli návštěvníci 
zhlédnout na stánku ift Rosenheim. 
Odborní pracovníci institutu tam for-
mou reálných ukázek předváděli náv-
štěvníkům nejnovější trendy a výsledky 
svých výzkumných projektů zaměřených 
především na otvorové výplně, jejich 
funkčnost ve vztahu k požadavkům na 
bezpečnost, hygienu, komfort obsluhy, 
energetickou efektivitu a celkovou udrži-
telnost. Jedno z velmi zajímavých témat, 
vycházející z faktu, že evropská popu-

lace stárne, bylo zaměřeno na to, aby 
využívání stavebních prvků bylo pohodl-
nější a bezpečnější, aby se usnadnila 
obsluha především pro starší lidi a oso-
by s hendikepem. Hlavními hesly zde 
byla bezbariérovost, malá síla potřebná 
na ovládání a automatizace. Podle od-
borníků z ift Rosenheim je třeba řešit 
praktické problémy ve vztahu ke zpra-
cování, montáži a vhodnosti k použití, 
aktuálně například snížení hmotnosti izo-
lačního skla a montážní řešení u těžkých 
a velkoformátových stavebních prvků. 
Návštěvníci expozice měli možnost si 
např. osobně vyzkoušet a porovnat, jak 
se ručně ovládá okenní křídlo s různou 
hmotností osazené stejným kováním 
nebo jak funguje automatické ovládání 
oken, reagující např. na nedostatek kys-
líku v místnosti.

Inovace a novinky pro malé 
firmy

Velká část inovací a novinek se odehrá-
vala v segmentu ručního nářadí (včetně 
elektrického), různých pomůcek, pří-
pravků, zařízení a menších strojů urče-
ných především řemeslníkům. Rozsah 
našeho časopisu nám nedovoluje je-
jich podrobnou prezentaci v rámci této 
jedné reportáže, proto se jim budeme 
detailněji věnovat postupně v samostat-
ných článcích v dalších vydáních DM. 

Ve stručnosti jen uvedeme, že v oblas-
ti ručního elektrického nářadí jsme asi 
největší objem novinek zaznamenali na 
stánku firmy Festool. Důvodem je hlav-
ně skutečnost, že vedení skupiny TTS 
Tooltechnic Systems, která až dosud 
vyráběla dvě kategorie profesionálního 
ručního nářadí pod značkami Festool 
a Protool, se rozhodla svůj sortiment ke 
konci loňského roku sloučit pod jednu 
společnou značku Festool. Do jejího 
portfolia tak přešel nejen některý stáva-
jící sortiment Protool, ale také již připra-
vené novinky černo-oranžového nářadí. 
K úplným novinkám značky Festool pak 
patřila především vysoce sofistikovaná 
multifunkční ruční olepovačka hran s ří-
dicím počítačem a systémem nanášení 
lepidla na pásku pomocí dýzy. V této 
kategorii to ale nebyla jediná novinka 
na veletrhu. Zcela novou, technicky vel-
mi jednoduchou, přesto plně funkční 
ruční olepovačku – první tohoto druhu 
s nanášením lepidla na dílec, představil 
český výrobce Jiří Mynář.

Další inovace většího či menšího roz-
sahu jsme zaznamenali hlavně v oblasti 

Na stánku ift Rosenheim si návštěvníci mohli vyzkoušet a porovnat, jak se ručně 
ovládá okenní křídlo s různou hmotností osazené stejným kováním, nebo jak fun-
guje automatické ovládání oken, reagující např. na nedostatek kyslíku v místnosti
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CNC vrtacích a frézovacích center. Např. 
u tzv. průchozích vrtacích center vyba-
vených i frézovací jednotkou, které jsou 
určeny především malým truhlářským 
firmám zaměřeným na zpracování ploš-
ných materiálů, dochází k dalšímu zvý-
šení jejich pracovní flexibility. Rakouský 
výrobce Erwin Ganner představil novou 
verzi svého obráběcího centra vybave-
ného automatickým výměníkem frézova-
cích nástrojů se 3 pozicemi.

U standardních CNC obráběcích cen-
ter určených pro univerzální zakázkovou 
výrobu pokračuje trend v plném 5osém 
obrábění v nižší kategorii strojů a ve vyš-
ší sofistikovanosti ovládacích softwarů. 
Oproti loňským novinkám, představe-
ným na Ligně v Hannoveru, ale k zá-
sadním změnám nedošlo. Poněkud 
jiná situace však byla v oblasti výroby 
dřevěných oken a dveří.

Místo CNC obráběcích 
center výrobní buňky

Když v roce 1998 německá společnost 
IMA jako první upravila nábytkářské sto-
lové CNC obráběcí centrum pro výrobu 
oken, patrně nikdo netušil, že tato tech-
nologie se v průběhu následujících 15 
let stane trendem, který takřka vytlačí 
z trhu klasickou metodu výroby oken 
na tzv. úhlových centrech. Tak to ale-
spoň může již několik let vnímat návštěv-
ník významných evropských veletrhů. 
Výjimkou v tomto ohledu nebyl ani letoš-
ní HOLZ-HANDWERK. Stejně jako v mi-
nulých letech, tak i letos se dodavatelé 
technologií pro výrobu dřevěných oken 
a dveří ve svých prezentacích soustředili 
především na CNC obráběcí centra.

Na veletrhu byly návštěvníkům živě předváděny dvě nové, avšak konstrukčně a prin-
cipiálně odlišné ruční olepovačky hran

Automatický výměník frézovacích nástrojů zvyšuje flexibilitu tzv. průchozího vrtacího a frézovacího centra
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Stolová CNC obráběcí centra, určená 
především pro univerzální a zejména 
menší zakázkovou a kusovou výrobu, 
již dnes standardně disponují možností 
vybavit stolové trámce motorickým po-
suvem a osadit upínacími čelistmi s ří-
zenou změnou pozice, které zajišťují au-
tomatické přechytnutí dílců a tím jejich 
kompletní opracování ze všech stran. 
Speciálně pro výrobu oken a dveří jsou 
vyvíjeny zvláštní upínací systémy. I tak 
ale tyto stroje mají své limity, co se pro-
duktivity týká.

Úhlová okenní centra, přestože podle 
některých odborníků jsou pro své ne-
sporné výhody (hlavně efektivita, nízké 
pořizovací náklady aj.) pro současnou 
výrobu stále perspektivní, v Norimberku 
„živě“ prezentovala jen hrstka výrobců. 
Byla k vidění např. na stánku SCM nebo 
české firmy Soukup.

Speciální upínací systém pro okenní či dveřní hranoly má na svých CNC obráběcích centrech např. společnost Masterwood

Společnost Soukup se svojí prezentací úhlového okenního centra patřila v tomto 
ohledu k výjimkám veletrhu

Výrobní „buňka“ složená z automatického dopravníku a stolového CNC obráběcího centra s automatickými zakladači (Biesse)
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Specializovaným výrobcům s plynulou 
zakázkovou výrobou sériového cha-
rakteru jsou určena obráběcí centra 
v podobě ucelených výrobních buněk. 
Jde o „minitovárny“, jejichž „srdcem“ 
je obráběcí centrum, a to buď s klasic-
kým trámcovým stolem, kde v ose X se 
pohybuje obráběcí hlava (např. SCM 
nebo Biesse), nebo se speciálními upí-
nacími stoly, kde hlava je fixní a v ose 
X se pohybují stoly (např. Weinig nebo 
Homag). Obě tyto varianty jsou doplně-
ny automatickým dopravníkem a zakla-
dačem dílců, takže celý proces výroby 
je řízen počítačem. Obsluha pouze 
naloží připravené hranoly na dopravník, 
zvolí příslušný program, stiskne tlačítko 
„start“ a může se věnovat jiné činnosti. 
Po opracování odebere hotové dílce. 
U těchto technologií, které nahrazují 
klasické výrobní linky složené z jednot-
livých specializovaných strojů, dochází 
v posledních letech patrně k nejvýraz-
nějšímu vývoji a viditelný posun přinesl 
i norimberský veletrh.

Letošní HOLZ-HANDWERK ale v oblas-
ti výroby oken přinesl i jednu zásadní 
novinku. Dodavatelé strojů se ve spo-
lupráci s výrobci nástrojů začínají více 
zaměřovat na známý a přetrvávající hen-
dikep stolových obráběcích center, kte-
rý představují těžké čepovací nástroje. 
Tento hendikep je od počátku používání 
stolových CNC center pro výrobu oken 
řešen rohovými spoji na kolíky, který 
však naráží na odpor zastánců klasic-

kých čepů a rozporů. Společnosti Leitz 
a Weinig představily řešení, které by 
tento hendikep mělo eliminovat. Jde 
o nový konstrukční spoj na dva oválné 
čepy a dlaby (jeden podélný a jeden 
příčný). Spoj podle jeho vývojářů vyka-
zuje zvýšenou stabilitu a pevnost a spo-
juje výhody klasických spojů na sdru-
žené čepy a rozpory a spojů na kolíky. 
Tyto vlastnosti byly prokázány testy v ift 

Rosenheim pro okenní křídla s profilem 
IV-68 až do hmotnosti 180 kg. Spoj lze 
použít de facto na jakoukoliv standard-
ní okenní konstrukci, resp. s jakýmkoliv 
profilem, včetně oken s extrémně úz-
kými profily. Provádí se na obráběcím 
centru za pomoci dvou typů nástrojů – 
„lehké“ sady kotoučových fréz s men-
ším průměrem ve srovnání s čepovacími 
frézami a stopkovou frézou.

Systém automatického CNC obráběcího centra s dopravníkem, zakladači a posuv-
nými upínacími stoly (Homag)

Nový rohový okenní spoj na dva oválné čepy a dlaby pro CNC obráběcí centra podle jeho vývojářů spojuje výhody klasických 
spojů na sdružené čepy a rozpory a kolíkových spojů
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Na milánském výstavišti na všech ve-
letrzích pořádaných pod společným 
názvem Salone del Mobile Miláno 
8–13.4.2014 byly téměř ve všech ex-
pozicích materiály přírodního původu.  
Dřevo ve všech možných variantách od 
masivních dřevin, dýh, vrstveného dře-
va po dřevotřískové, voštinové a další 
desky, useň, kov, textil a mnoho krásné 
živé zeleně. Na pohled příroda převláda-
la, viditelné plasty byly v menšině, ale uv-
nitř čalouněného nábytku a matrací pře-
važovaly měkké polyuretanové pěny nad 
materiály živočišného a rostlinného pů-
vodu. Koženým nábytkem, potaženým 
usní, byly nejen židle, křesla, pohovky, 
podnožky, korpusy a čela postelí, ale 
i stolky, stoly, komody, skříňky a skříně, 
cestovní nábytek. Na úložném nábytku 
byly z usní ušité i úchytky. Dech beroucí 

byly dokonalost zpracování, detailů, rafi-
novanost střihů, švy šité na speciálních 
šicích strojích, včetně řasicích a proší-
vacích, vtahy nejen s knoflíky, zátahy 
s využitím nejnovějších vtahových ča-
lounických OKE prvků. Usně záměrně 
nebyly na hranách zakládány, na obdiv 
vystavovaly řeznou hranu, aby byl patrný 
jejich přírodní původ. Kombinací nadča-
sového designu, vzácných dřevin, usní, 
kovu a textilu zejména s černobílými 
pruhy vznikly zajímavé kusy nábytku, 
na návštěvníky archetypálně působící 
zklidňujícím dojmem.
Potahové textilie jsou stále převážně 
jednobarevné, po loňské zadumané 
modři se letos přidává hnědooranžo-
vá. Jednobarevnost potahových textilií 
občas narušilo vzorování, někdy inspi-
rované etnickými vzory.

Znak luxusu, rychlá drahá anglická auta 
známá z románů a filmů Jamese Bonda, 
se běžně na nábytkářském veletrhu ne-
vyskytují. V Miláně v pavilonu 6, spolu 
s luxusními kolekcemi bytového nábytku 
designem odpovídajícího designu aut 
a s čalouněním shodného zpracování 
s čalouněním interiérů aut, bylo možné 
obdivovat hned dva poslední modely 
Bentley a Aston Martin. Mladší znač-
kou je Bentley Motors Limited založe-
ný 18. ledna 1919 Walterem Owenem 
Bentleym, (1888–1971). „W.O.“ byl 
znám zejména díky svým rotačním le-
teckým motorům používaným v 1. svě-

Čalouněný nábytek 
na Salone del Mobile, Miláno 2014

Trend dřevo, useň, textil, kov – useň i na stolech 
a úložném nábytku – nostalgické retro tvary – 
černobílé pruhy – žakárské tkaniny s černými 
osnovami – etnická inspirace – kolekce luxusního 
„automobilového“ bytového nábytku

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

Foto: autorka

Komody pánského pokoje „Gentleman“, designér Carlo Colombo, výrobce italská firma FLOU. Čela zásuvek komod jsou 
potažena usní, z usně jsou ušité i úchytky 



DM 5/2014 49

tové válce. Od roku 1998 vlastní Bentley 
společnost Volkswagen Group. Jeden 
z vozů Bentley se stal známým v kni-
hách jako vůz Jamese Bonda, ve filmu 
jej vystřídal Aston Martin. V roce 2002 
Bentley představil královně Alžbětě II. 
oficiální Bentley State Limuzine k osla-
vám zlatého výročí. Královský dodavatel 
se svými novými modely luxusních aut 
je celosvětově velmi úspěšný a tak není 
divu, že vznikla nejen, ale především, 
pro majitele vozů vybraná luxusní kolek-
ce nábytku do celého bytu inspirovaná 
tvary a zpracovatelskými technologiemi 
Bentley. Expozice byla pro běžné náv-
štěvníky uzavřena, prohlídka s dopro-
vodem pracovníka firmy byla umožně-
na jen novinářům a vážným zájemcům. 
V kolekci není zapomenuto ani na psí 
Bentley pohovku pro zvíře uvyklé luxusu.
Auto a k němu příslušný nábytek Aston 
Martin byly všem volně k prohlédnutí 
i fotografování. Aston Martin Lagonda 
Limited založili v Anglii v r. 1913 páno-
vé Lionel Martin a Robert Bamford. Od 
roku 1994 byla majitelem továrny ame-
rická automobilka Ford Motor Company. 
V březnu roku 2007 byla automobilka 
prodána britskému konsorciu Prodrive. 
Vozem, který značku nejvíce proslavil, 
byl Aston Martin DB5, který si zahrál 
v bondovkách. Úžasně futuristický, ale 
typický Astonovský design v Miláně vy-
staveného vozu vytvořil známý anglický 
designér Timothy Callens. Inspirací mu 
byly předchozí modely, jako například 
DB7, ale také nejmodernější bojové stí-
hačky. Je velmi zajímavé sledovat, jak 
během dvou let se „automobilový de-
sign“ představující kouzlo dálek, luxus 
volnosti, dynamického života, zabydlu-
je v bytovém interiéru. Někdy i přímo, 
tak že bylo možno na výstavišti spatřit 
v jedné z kuchyní pro singl pány do zdi 
zabudovanou přední část auta.

Společenský pokoj z kolekce nábytku Bentley, automobilová useň, tvar a zpracování 
čalounění převzaty z interiéru vozu

Jídelna z kolekce nábytku Bentley, pro auto charakteristické tvary stolu a židlí a pro-
šívání čalouněných židlí

Luxusní pracovna Bentley, pracovní plocha potažená usní, tvar a zpracování pře-
vzato z palubní desky

Z expozice Aston Martin – část nábyt-
kové kolekce tvarem, materiály, techno-
logií inspirovaný automobilem v pozadí
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Premiérový projekt SCÉNA: Inspirace 
& Trendy 2014 připravila pro pořáda-
jící akciovou společnost ABF interié-
rová návrhářka a designérka Ing. Iva 
Bastlová, DiS. z ateliéru LOXO, která 
je odborné veřejnosti známa jako spo-
luorganizátorka úspěšného semináře 
INTERIÉRY, jehož v pořadí 3. ročník se 
bude konat 6. listopadu 2014 na VOŠ 
a SPŠ ve Volyni. Jejím přičiněním se 
v rámci veletrhu FOR FURNITURE na 
ploše 100 m2 prezentovaly čtyři styly: 
digitální svět, natural, glamour a re-
tro. Exponáty dle těchto směrů byly 
pečlivě vybrány a naaranžovány do tzv. 
mini interiérů – kójí. Nešlo však jen o in-
spiraci a atmosféru, ale také o materiály. 
Ke každému stylu byla připravena velká 
paleta rozličných materiálů od podlah, 
přes tapety a bytový textil až po výrobu 
nábytku apod. Celkem zde návštěvníci 
mohli zhlédnout přes 100 exponátů od 

více než 55 dodavatelů. Z tohoto hledis-
ka se jednalo též o představení nového 
stylu veletržních prezentací, realizova-
ných na světových veletrzích, kdy firmy 
kooperují a vzájemně se doplňují.

Každý začátek bývá těžký,…

„Moji snahou bylo ukázat firmám, že 
existuje nejen tradiční forma prezen-
tace s vlastním stánkem, ale i jiná, při 
které je možné vzájemně spolupraco-
vat a prezentovat své výrobky v kontextu 
nějakého stylu a při tom sledovat jejich 
vývoj a současné trendy apod. Hlavním 
cílem bylo zaujmout nejen širokou veřej-
nost, ale hlavně architekty a designéry, 
aby se znovu naučili chodit na veletrhy, 
kde by měli možnost vidět nejen výrob-
ky, ale hlavně nové moderní materiály 
používané k jejich výrobě a mohli si je 
takříkajíc osahat. Ráda bych také do-
cílila, aby takovýto způsob prezentace, 
který je v zahraničí zcela běžný, se i zde 
stal do budoucna tradicí,“ sdělila nám 
Ing. Bastlová při návštěvě expozice. 
Její iniciativa nadchla vedle pořádají-
cí společnosti ABF především firmy, 

které nějakým způsobem spolupracují 
se zahraničními výrobci. Některé další 
firmy, jejichž produkty autorka chtěla na 
výstavě prezentovat, její myšlenku zprvu 
nechápaly, ale posléze se k ní přidaly. 
Našly se však i takové, které společnou 
prezentaci, za poplatek představující 
podle Ing. Bastlové zhruba cenu jed-
noho víkendového nákupu, odmítly. 
„Nejtěžší na celém projektu bylo, aby vy-
tipovaní dodavatelé měli mnou vybrané 
věci momentálně k dispozici, byli ochot-
ní je zde umístit a v neposlední řadě se 
na ně dalo spolehnout, že je sem v po-
třebnou dobu přivezou. Nicméně podle 
ohlasů, kterých se nám zde ze všech 
stran dostává, si myslím, že se nám na-
konec společné úsilí vyplatilo,“ doplnila 
autorka, která nás poté jednotlivými styly 
osobně provedla.

…ale vydařené dílo potěší 
nejen svého strůjce

„První z prezentovaných směrů ‚Digitální 
svět‘ je plný nejnovějších technologií 
zpracování materiálů. Dominuje zde 
digitální potisk, umělý kámen, sklo,  

Zájem návštěvníků o premiérovou SCÉNU 
si vynutil další reprízy

Na letošním 4. ročníku mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu FOR FURNITURE, který 
proběhl 20.–23. 3. 2014 v areálu PVA EXPO Praha v Letňanech, byly poprvé představeny světové 
trendy ve speciální expozici SCÉNA: Inspirace & Trendy 2014. Kvůli velkému zájmu návštěvníků 
se část expozice z rozhodnutí pořádající společnosti ABF objevila ve dnech 13.–15. května také na 
dalším jejím veletrhu REKLAMA A POLYGRAF a podobná přehlídka nových trendů se chystá i pro 
příští 5. ročník veletrhu FOR FURNITURE.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv Ing. Ivy Bastlové, DiS

Mini interiér a materiály ve stylu Digitální svět
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stříbrný kov a kovolaminát, plexisklo 
a další. Z barev převažují bílá, šedá 
a černá doplněné o ty nejvýraznější až 
neonové odstíny. Kombinace jsou kon-
trastní, motivy inspirované sci-fi. Směr 
by se dal nazvat též high-tech. Vhodný 
je převážně do veřejných prostor, kan-
celáří – pracoven, ale v jistém podání 
i do privátních interiérů. Patří sem samo-
zřejmě LED osvětlení a obecně úspora 
energií, které jsou také budou cností,“ 
říká Ing. Bastlová a z prezentovaných ex-
ponátů a materiálů zmiňuje např. náby-
tek z Perspexu, magnetické květináče, 
skleněnou 3D tapetu, vzorek nového 
Corianu v černé barvě, tapetu s digi-
tálním potiskem, plošný panel Bencore 
od JAF HOLZ, bočnice Antaro od Blum, 
speciální nástřiky od Linea nábytek, vy-
soký lesk v černém provedení Senosan 
od Démos trade, digitální potisk na ko-
berci a další.
„Ve druhém zde představovaném prou du 
‚Natural‘ nejde jen o čistě přírodní mate-
riály, jak by se mohlo zdát. Je to hlavně 
inspirace přírodou jako takovou. Objevit 
se zde tedy mohou i uměle vyrobené 
prvky, které se přírodou pouze inspiru-
jí. Přírodní materiály v jakékoli podobě 
jsou samozřejmostí. Paleta barev začíná 
na hnědé a vede přes béžovou a lehce 
žlutou až po zelenkavé a až sytě zelené 
odstíny. Najdeme zde motivy květin, lis-
tů, stromů, větviček, prostě všeho, co 
v přírodě nalezneme. Tento styl je nad-
časový, harmonický, poklidný, tedy ide-
ální do soukromých prostor,“ pokračuje 
autorka upozorňujíc nás např. na korko-
vou podlahu, speciálně vyráběná svítidla 
s organickými tvary, importovaný teako-
vý stůl, taburet od společnosti NEUK, 
ručně malované obklady z Mexika či 
naopak v tuzemsku vyráběnou překližku 
bez formaldehydu, surovou i povrchově 
upravenou bio desku, kamennou dýhu 
a další výrobky a materiály.
„Do stylu ‚Retro‘ patří vše, co je pravým 
opakem ‚digitálního světa‘. V tomto stylu 

najdeme prvky, které nám připomínají 
minulost. Nevracíme se ke konkrétní 
době, jde hlavně o vzpomínky, dojmy 
a tradice. Materiály jsou přírodní i syn-
tetické, důraz se klade na útulnost a po-
hodu v interiéru. Můžeme zde kombino-
vat staré i nové, patří sem i recyklované 
materiály a rukodělné výrobky – pletené, 
háčkované, ručně malované, s patinou 
apod. Barevná paleta je plná příjemných 
teplých tónů od cihlově oranžové, přes 
bordó až po olivově zelenou. Za zmín-
ku stojí i použití mědi a mosazi, které 
působí příjemně,“ konstatuje před třetí 
expozicí, které dominoval např. kachlový 
sporák, kožená židle, ručně a na míru 
vyráběné hodiny či tradiční česká ke-
ramika. Z materiálů a komponentů zde 
byly k vidění mimo jiné také v ČR vyrábě-
né stylové dekorační a potahové látky, 
ručně vyráběné dveřní kliky a nábytkové 
kování, importované keramické vypína-
če, nábytková dvířka s patinou, vzorky 
laminovaných dřevotřískových desek, 
tapet a kovolaminátů v různých deko-
rech, vrstvená Alpi dýha, cementová 
dlažba apod.
„Elegance, luxus a nadčasová noblesa 
– to jsou klíčová hesla stylu ‚Glamour‘. 
Jedná se o zdobné prostory inspirova-
né zámeckými interiéry a honosnými 
vilami. Samozřejmě nesmí chybět zlaté 
a stříbrné povrchy, a to v jakémkoli pro-
vedení. Plochy jsou též lakované, objevit 

se může i pravé dřevo a kámen. Detaily 
jsou profilované – dekorativní, ornamen-
ty velmi zdobné. Barevnost není jasně 
dána. Můžeme zde najít něžné pastelové 
odstíny od světle růžové, šedé a jemně 
vanilkové až po sytou rubínově červenou 
či šedou až po černou. Samozřejmostí 
jsou různé křišťálové ověsky,“ končí 
Ing. Bastlová naši soukromou prohlídku 
před posledním z mini interiérů, opa-
třeného speciální dřevěnou podlahou 
s třpytivým efektem. Z jeho vybavení 
pak vzpomenula především konzolový 
stolek od společnosti TRIANT. K němu 
patřilo i ručně zlacené zrcadlo, zavěšené 
na zadní stěně kóje, sestavené z panelu 
Moduloform ve starozlatém provedení 
a speciálních zlatých palet včetně skle-
něné. Na paletě vzorků byly umístěny 
ukázky dekorativní výmalby, na zakázku 
vyráběné kování a mosazné kliky, dobo-
vé dekorační a potahové látky, dlažba 
z mramoru, digitální potisk na hliníkové 
desce či dekorativní fólie Sibu. „Ještě 
bych si dovolila upozornit na příčku z re-
flexního skla, tapetu s ručně kladenými 
plátky zlata, nové podlahové krytiny se 
zlatem a stříbrem či koberec s různou 
výškou vlasu,“ upřesnila autorka s tím, 
že ti, kteří výše jmenované veletrhy neab-
solvovali nebo nestihli expozici navštívit, 
se mohou inspirovat stejnojmennou bro-
žurou, která je volně ke stažení na www.
scena-inspirace-trendy.cz.

Inspirace a trendy ve stylu Natural Mini interiér a materiály ve stylu Retro

Inspirace a trendy ve stylu Glamour
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Co se týká materiálů, došlo od začátku 
roku 2014 k poklesu podílu dřevěných 
oken zhruba o 15 %. Největší nárůst za-
znamenávají dřevo-hliníkové konstrukce 
(+11 %) a potvrzují trend směrem k vy-
soce kvalitním trvanlivým produktům. 
Poměrně stabilní odbyt vykazují hliní-
ková okna, jejichž podíl na trhu dosa-
huje 18,4 %. Podíl plastových oken se 
pohybuje kolem 57,6 %. Plastová okna 
jsou žádaná zejména při rekonstrukcích 
obytných budov.
Odbyt nových venkovních dveří dosáhl 
v roce 2013 zvýšení o 2 % na 1,327 
milionů kusů. Odhady hovoří o počtu 
1,386 kusů, které půjdou na trh v roce 
2014. Byl by to nárůst o 4,4 %. Podíl 
hliníkových dveří dosahuje 32,7 %, 
plastových 32,5 %. Každé čtvrté dveře 
(25,4 %) jsou vyrobeny ze dřeva, zbytek 
tvoří ostatní materiály.

Polsko expanduje

Německá stavební konjuktura po-
vzbuzuje nejen domácí výrobce, ale 
především zahraniční dovozce, což 
potvrdil i letošní veletrh fensterbau/
frontale v Norimberku (26.–29.3.). 
Zvlášť výrazně láká německý stavební 
trh polské producenty. Ti letos mezi 
zahraničními vystavovateli tvořili abso-
lutně nejpočetnější skupinu a jejich 
účast na veletrhu vzrostla od minulého 
ročníku (2012) téměř dvojnásobně. 
Tento stav koresponduje se statistic-

Plastová okna vedou. 
Náročný zákazník ale volí dřevo-hliník

Podle aktuálních informací zveřejněných v německých médiích nabral prodej oken a dveří od začát-
ku roku 2014 pozitivní trend. Podle odhadů se letos počítá s nárůstem odbytu oken až o 5 %, což 
by znamenalo, že jich v průběhu roku půjde na trh 13,9 milionů (v roce 2013 to bylo 13,2 milionů). 
S výrazným nárůstem se počítá jak v oblasti novostaveb tak renovací, přičemž 60,4 % všech vy-
robených oken by mělo být použito při renovaci, resp. energetické sanaci obytných budov. Velký 
boom v poslední době zažívá především výstavba nebytových prostor.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: r.capka@tiscali.cz
Foto: autor

Dřevo-hliníková okna zaznamenávají na německém trhu největší nárůst

Největší podíl na trhu (téměř 58 %) mají okna plastová
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kými údaji zveřejněnými analytickou 
agenturou ASM-Market Research and 
Analysis Centre, podle níž se polským 
výrobcům oken a dveří loni mimořádně 
dařilo právě v exportu. Růst vývozu byl 
zaznamenán ve všech produktových ka-
tegoriích (PVC, dřevo, hliník, litina nebo 
ocel). Nejvíce ale získali výrobci dřevě-
ných výrobků (až o 24 % v porovnání 
s rokem 2012). Díky tomu se dřevěná 
okna a dveře podílely na polském vývo-
zu největší měrou a odsunuly z první po-
zice výrobky z PVC. Tuto skutečnost je 
třeba dát do souvislostí s fakty uvedený-
mi v předchozím odstavci, týkajícími se 

výroby dřevěných a dřevo-hliníkových 
oken v Německu. Náročný německý 
zákazník raději sáhne po dražším – ale 
německém výrobku, zatímco u „běž-
ného“ spotřebitele hledajícího „dobrý 
standard“ hraje cena větší roli.

Plastová okna drží prim

Plastová lobby jednoznačně ovládla té-
měř celou plochu veletrhu věnovanou 
otvorovým výplním. Dřevěná okna zde 
byla ve výrazné početní menšině, a i ta 
byla zastoupena především dřevo-hliní-
kovými či jinými alternativními konstruk-

cemi. Snad jedinou výjimku tvořila okna 
a dveře pro historické budovy. Zde nao-
pak dřevo „zatím“ stále ještě dominuje, 
avšak s rostoucí nabídkou PVC profilů 
s ornamentálními prvky začínají plastová 
okna těm dřevěným i v této specifické 
kategorii šlapat na paty. Jejich hlavním 
hendikepem (kromě materiálu) tak zatím 
stále zůstávají široké profily.

Je však třeba podotknout, že dřevo hraje 
stále větší roli ve vývoji nových okenních 
konstrukcí z PVC a hliníku, např. jako ob-
klad interiérové strany okna. Pokračuje 
i snaha výrobců plastových oken přiblí- 

Mezi dřevěnými výrobky na letošním veletrhu fensterbau/frontale v Norimberku vynikala především okna a dveře pro historické 
budovy (polská firma Bracia Kowalscy)

Nová dřevo-hliníková okenní konstrukce Star-One italské firmy Starpur: hlavní konstrukci tvoří hliníkové profily, z interiérové 
strany je použit dřevěný obklad imitující dřevěné okno
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žit se po vzhledové stránce dřevěným 
výrobkům i z exteriérové strany. A není 
to již jen otázka volby obalovací folie 
s co nejvěrnějším dřevodekorem. Padl 
jeden z posledních charakteristických 
znaků, na základě kterých až dosud bylo 
možné na první pohled téměř s jistotou 
rozpoznat okno plastové od okna dřevě-
ného, a sice šikmé a kolmé provedení 
rohových spojů (pokud se nejednalo 
o dřevěná okna spojovaná na pokos). 

Polská firma Rodex v Norimberku pre-
zentovala svá plastová okna Rodline HFL 
„se vzhledem oken dřevěných“. Tohoto 
efektu docílila speciálním provedením 
rohového spoje, kdy u jednoho profilu 
při zařezávání konců na pokos prořízne 
profil z interiérové strany jen po vnější stě-
nu, vnitřní naříznutou část profilu odřízne 
a vnější „lamelu“ ponechá průběžnou. 
U druhého připojovaného profilu pro-
vede standardní pokos a navíc v místě 

spoje odřízne vnější „lamelu“. Z interié-
rové strany tak má okno rohy na pokos, 
zatímco z exteriérové strany působí doj-
mem čepovaných kolmých spojů.

Okapnice je problém

ift Rosenheim na svém stánku kromě 
ukázky svých vlastních výzkumných pro-
jektů poskytl prostor i výrobcům oken 
pro prezentaci jejich výrobků, splňují-

Plastové okno „se vzhledem okna dřevěného“. Pohled z exteriérové a z interiérové strany (Rodex)

Detailní pohled na rohový spoj z vnější strany
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cích předpoklady pro to, aby mohly být 
označeny termínem „progresivní okna“ 
nebo „okna budoucnosti“. 

Bylo mezi nimi např. okno s izolačním 
trojsklem určené pro historické budo-
vy od německé společnosti Menck 
Fenster. Firma u svých dřevěných oken-
ních konstrukcí (a to nejen historických) 
vychází z faktu, že jedním z největších 
problémů soudobých dřevěných euro-
oken je hliníková rámová okapnice (te-
pelná roztažnost, destrukce koncovek 
aj.). Její okna (IV 68, 80 a 92) jsou pro-
to konstruována jako čistě celodřevěná 
bez hliníkové rámové okapnice. Nemají 
ani záchytnou drážku s výtokovými otvo-
ry (které představují zase jiný problém), 
jak je tomu u oken některých jiných 
výrobců, kteří tímto prvkem nahrazují 
hliníkovou okapnici. Vychází z principu 
tradičních konstrukcí historických oken. 
Odvod dešťové vody je řešen přímo po 
dvouúrovňové sešikmené horní ploše 
spodního vlysu okenního rámu, na kte-
rou v případě prezentovaného okna 
Traditionell odkapává z dřevěné kříd-
lové okapnice (příp. z křídla) a stéká 
z bočních svislých vlysů. U oken pro 
standardní použití v současné výstavbě 
je křídlová okapnice vynechána. Spodní 
díl rámu je opatřen přídavnou dřevěnou 
naklapnutou lištou, která je na úrovni 
vnější naléhávky a brání vniku většího 
množství dešťové vody do prostoru mezi 
křídlem a rámem.

Detail celodřevěného okna Traditionell s izolačním trojsklem bez hliníkové rámové 
okapnice (Menck Fenster)

Řezy okny Traditionell a Klassik (zdroj: 
menck-fenster.de)
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Byt „vytištěný“ na míru

Personalizace nebo kustomerizace výrobků, to jsou termíny, které 
se začínají objevovat na veřejnosti stále častěji. Jde o to, jak co 
nejjednodušeji přizpůsobit finální produkt individuálním potřebám 
zákazníka. Každý z nás má totiž nejen odlišné tělesné parametry, 
ale i duševní vlastnosti a schopnosti a s nimi spojené specifické 
požadavky na trávení volného času nebo vlastní bytové prostředí. 
Jako ideální se jeví vyrábět „personalizované“ – odlišné produkty, ale 
nikoliv řemeslnou cestou, jak tomu bylo v minulosti, ale způsobem 
hodným nástupu 3. tisíciletí – tedy s využitím vyspělých technologií. 

Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.
Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorka

Jednou z cest, jak na to, je metoda 
rychlé prototypáže, která vznikla původ-
ně ve zcela jiných odvětvích z důvodu 
potřeby vyrobit co nejrychleji prototyp 
produktu. Jednou z technologií je tzv. 
stereolitografie a jednou z prvních firem, 
která ji použila na konci 90. let, byla spo-
lečnost Sony.
Numerické soubory objektu vymodelo-
vaného počítačem ve 3D jsou virtuálně 
nařezány na vrstvy, ty se pak vyztuží me-
todou polymerace tekuté pryskyřice po-
mocí UV lampy nebo laseru. Jakmile je 
vyztužena první vrstva, opakuje se celý 
proces podle počtu vrstev nutných k vy-
tvoření kompaktního objemu produktu. 
Tloušťka vrstvy pak ovlivňuje přesnost 
finální podoby produktu, jeho povrch 
a čas výroby.

3D tisk

Stereolitografii postupně doplnily jiné 
techniky, mimo jiné stratokoncepce, fri-
táž prachu laserem a 3D tisk, pomocí kte-
rého lze vyrábět objekty menšího objemu 
i ve školách a vývojových pracovištích. 
Jedna z vizí posledního Bienále designu 
v Saint Etienne dokonce předpovídá, že 
v budoucnu budou existovat veřejně fun-
gující 3D tiskárny, jako dnes copy-cen-
tra, kde si „vytiskneme“ svůj požadovaný 
objekt na základě numerického souboru, 
který se bude např. prodávat. Tato služba 
má fungovat např. jako příležitost pořídit 
svým blízkým na poslední chvíli netradiční 
dárek. Jiná aplikace 3D tisku zase počítá 
s nahrazováním polámaných součástek 
různých přístrojů, místo jejich zbytečné-

ho vyhazování. Numerické modely všech 
takto vyrobitelných dílů by byly součástí 
dodávky výrobku.
Přesvědčivou aplikací 3D tisku na bie-
nále v Saint Etienne byly dámské boty, 
u nichž si spotřebitelka mohla definovat 
vedle velikosti barevnost a tvar podpatku.
Všechny tyto procesy fungují na základě 
postupné výroby, to znamená kladení 

vrstev materiálů na rozdíl od tradičních 
metod výroby, kde se objekt řeže z hmo-
ty. Kladení vrstev materiálu přináší ale 
především zcela nové možnosti tvaro-
vání. Tento revoluční způsob koncep-
ce proto přitahuje stále více designérů 
a tyto současně nutí k jinému přemýšlení 
a k vytváření nových scénářů běžného 

Společnost Continuum Fashion před-
vedla na posledním Bienále designu 
v Saint Etienne dámskou obuv Strvct. 
Je vyrobena technologií tištěného 3D 
nylonu. Tento postup přináší zcela nové 
tvarosloví umožňující redukovat materiál 
na absolutní minimum. Vnitřek podpat-
ku je kvůli kontaktu s chodidlem z kůže, 
spodek kvůli požadavkům adheze z kau-
čuku. Použitá technologie umožňuje ex-
travagantní design s vysokým emocio-
nálním nábojem při zachování vysokého 
stupně pevnosti. Výroba „on demand“ 
zajišťuje personalizaci výrobku – zákaz-
nice může volit kromě velikosti tvar i ba-
revnost. Umístění výrobku ve vitríně ne-
umožnilo bohužel lepší fotodokumentaci

Prvky programu Solid Patrika Jouina jsou 
jedním z prvních pokusů vytvořit použitím 
stereolitografie nábytkový objekt. Nová 
technologie přináší dosud nepoznané 
možnosti tvarosloví, designér si může 
s výrobkem doslova dělat vše, co lze pře-
vést do numerických návrhů. Cílem řešení 
je zdánlivá nahodilost tvarů, místo klasic-
kých 4 nohou, sedáku opěradla vznikla 
jakási skrumáž připomínající stébla trá-
vy, na níž lze skutečně sedět. Takto lze 
vygenerovat nekonečné varianty tvarů, 
data mohou být přenesena do přístroje, 
který může být klidně na druhém konci 
zeměkoule. V budoucnu to možná bude 
běžná praxe, kdo ví…
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lidského života. Jedním z nejznámějších 
autorů angažovaných v tomto procesu 
je francouzský designér Patrick Jouin, 
který takto realizoval řady nábytkových 
objektů, nebo belgická společnost MGX 
vyrábějící svítidla fascinujících tvarů. 

Projekt fragmentu bytového 
interiéru

Tyto nové technologie byly dosud apli-
kovány na produktech menšího rozměru 
a vzhledem ke krátkému časovému od-
stupu nejsou zkušenosti s jejich trvanli-
vostí. Tím spíše udivuje svojí odvahou re-
voluční řešení fragmentu interiéru, které 
na loňské pařížské výstavě Maison&objet 
představil francouzský designérský tým 
François Brument a Sonia Laugier v rám-
ci expozice instituce VIA. Projekt vznikl 
na základě grantu tzv. Bílé karty, kterou 
přiděluje každý rok speciální komise nej-
lepšímu projektu v oblasti bytové kultu-
ry s výrazným inovačním nábojem. Toto 
progresivní řešení možného interiéru 
budoucnosti bylo předvedeno i na po-
sledním Bienále designu v Saint Etienne 
a na milánském Salone Internazionale 
del Mobile.
Fragment interiérového vybavení je vý-
sledkem dvouletého experimentálního 
výzkumu s ambicí vytvořit nebo znova 
zařídit prostor určený k bydlení díky pro-
pojení parametrické koncepce a vyspělé 
technologie tisku 3D. Dva roky vypjatého 
úsilí obou autorů ve finále totálně převra-
cí názor na problematiku řešení interiérů.
Experiment „tištěného bytu“ rozvíjí ne-
standardní konstrukční princip příček 
a stěn, přičemž optimalizuje již existu-
jící prostor, nebo vytváří nová řešení. 
Nezbytný numerický model zde však 
jde nad rámec přizpůsobení 3D software 
stroji s numerickým ovládáním (3D tiskár-
ně). Parametrická koncepce ve skuteč-
nosti formuje vnitřní logiku konstrukce, 
jejíž scénáře jsou potencionálně skuteč-

ně nekonečné. Umožňuje vytvořit geo-
metrii objektu na základě požadovaných 
dimenzí a proměnlivých veličin. Když se 
změní tyto hodnoty, změní se finální tvar. 
Projekt slučuje matematickou přesnost 
s vysokým nárokem na kvalitu výroby. 
Vyžaduje rovněž značné znalosti ergo-
nomie, potřeb uživatelů daného prostoru 
a znalosti činností jejich všedního dne. 
Přídavná hodnota projektu spočívá v sa-
motném procesu návrhu i v jeho realiza-
ci. Projekt mění roli designéra z pozice 
tvůrce konceptu určitého předmětu 
v „meta“ designéra – pracujícího na 
koncepci určité skupiny tvarů, přičemž 
každá její konfigurace je signifikantním 
prvkem z řady potenciality.
Projekt fragmentu bytového interiéru vy-
cházející z numerických výpočtů vytváří 
komplexní strukturu, kde architektura, 
inženýrství a design splývají v jednom 
konkrétním celku, přičemž jeho uživatel 
má díky vyspělým technologiím možnost 
svoje každodenní prostředí spoluvytvořit. 
Výstavní maketa vyrobená z polykarbo-
nátu v tmavě šedé barvě obsahuje příč-
ku vymezující ložnici, sprchovou kabinu 
a šatnu. Příčka o rozměrech 480 x 220 
x 175 cm a ploše 15 m2 je vyskládána 
z modulů velikosti 44 x 40–80 x 9–20 

cm. Moduly jsou spojené mechanicky, 
příčka je samonosná. Hmotnost celého 
fragmentu interiéru je 435 kg. K výrobě 
byla využita aktuální 3D technologie ně-
mecké společnosti Voxeljet. Tloušťka 
vrstvy 3D tisku je 0,1 mm.
Koncepce „tištěného“ interiéru umožňu-
je integraci technického vybavení jako 
je topení, vzduchotechnika, elektrické 
rozvody, vodoinstalace a sanitární blok 
stejně jako nábytek: lůžko, skříně, po-
lice. Parametrická koncepce projektu 
umožňuje generovat strukturu povrchu 
(vytvořit „dynamický“ povrch příčky se 
záhyby a otvory, efekt zmačkanosti nebo 
hladký povrch), dispozici zařízení a jeho 
orientaci. Finální vzhled vzniká současně 
s elektrickými a ostatními rozvody, do-
končením povrchu a všemi detaily (tvar 
sprchové vany, police kopírující nepra-
videlnosti povrchu, doplňky šatny pro 
zavěšení ramínek s oděvy a integraci 
dřevěné lavice). 
Jakkoli dnes toto řešení vypadá utopic-
ky, možná se nad ním za 50 let už nikdo 
nebude pozastavovat. Smělé návrhy se 
vždy draly na svět s obtížemi při překo-
návání konzervativních názorů.

Zdroj: tiskové materiály VIA

Tištěný byt – fragment interiéru – celkový pohled Tištěný byt – fragment šatny

Tištěný byt – fragment sprchového koutu
Segment tištěného bytu s výztuží otvorů 
a kanálky pro vedení instalací
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Spoznali sme sa! – Poznávajme sa!
Začiatok pokračovania

Registračné číslo projektu: HUSK 1001 / 1.1.2 / 0005
Názov projektu: Vytvorenie obchodného partnerstva v programe 
cezhraničnej spolupráce v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho 
priemyslu na báze udržateľnej ochrany prírody pre podnikateľské 
subjekty združené v národných odborných spolkoch.

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Generálny sekretár ZSD SR

Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: archív ZSD SR

4. konferencia HUSKWOOD 
– záverečná bilancia
27. a 28. marca 2014, 
Egerszalók

Záverečným podujatím seriálu predná-
šok a workshopov bolo podujatie v ma-
ďarsko-slovenskej prihraničnej oblasti 
neďaleko mesta Eger. Prítomní predsta-
vitelia popredných drevospracujúcich fi-
riem a výrobcovia nábytku zo Slovenska 
i Maďarska diskutovali predovšetkým 
o možnostiach trvalej udržateľnosti vý-
sledkov projektu. Jeho ambíciou bolo 
spájať firmy z oboch strán hranice a pre-

budiť spoločné podnikateľské projekty. 
Niekoľko desiatok bilaterálnych roko-
vaní vyústilo počas konania projektu 
do konkrétnych obchodných vzťahov 
a potvrdilo ambíciu a zadanie pri zrode 
projektu. Teraz pôjde o to, aby kontakty 
zostali živé a životaschopné. Neľahká 
situácia v hospodárstve oboch krajín 
potrebuje nové impulzy. A tie pomohol 
poskytnúť aj projekt cezhraničnej spolu-
práce. Prvou prednáškou na záverečnej 
konferencii bola prezentácia spoločnej 
webovej stránky www.huskwood.eu, 
ktorej ambíciou je poskytovať servis 
pre zaregistrované firmy z oboch strán 

hranice. András Molnár, jeden z koordi-
nátorov projektu, vyslovil nielen kritické 
postrehy k nízkej aktivite firiem, ale aj 
presvedčenie, že sa stránku podarí na-
plniť kvalitným obsahom. Istá skepsa, či 
nechuť ku kooperáciám môže na krátky 
čas premôcť dobrú snahu a proaktív-
ny prístup k riešeniu problémov. Viera 
v lepšie časy musí byť podčiarknutá 
dôverou a odvahou podniknúť niekedy 
aj netradičné kroky. 
Dobrým príkladom takýchto aktivít 
bola aj prezentácia výsledkov jedného 
z mnohých cezhraničných projektov, na 
ktorom participovali aj členovia ZSD SR 
a maďarskí kolegovia z projektu. Vytvorili 
dvojjazyčnú knižnicu odborných textov, 
ktorá by mala byť interaktívnym žriedlom 
informácií pre drevárske a nábytkárske 
subjekty. Dr. Tamás Apostol vo svojej 
prezentácii tohto impozantného diela 
poukázal predovšetkým na úskalia prá-
ce s historickými prameňmi, ktoré muse-
li riešitelia najprv objaviť a potom aj pre-
ložiť do obidvoch jazykov. Čerpať z nej 
môžu nielen akademici, ale aj profesijne 
orientované subjekty, ktoré si potrebujú 
doplniť informácie a hľadajú zdroje nie-
len v súčasnej odbornej literatúre. 
Výmena skúseností môže byť aj spros-
tredkovaným pohľadom na súčasné 
trendy v tvorbe nábytku a dizajnu. 
O to sa úspešne pokúsil Akad. sochár 
René Baďura z Technickej univerzity vo 
Zvolene, ktorý pred prítomnými prezen-
toval kaleidoskop nápadov z nedávnych 
renomovaných výstav v Miláne i Kolíne. 
Dizajnérsky pohľad si mohli overiť účast-

Účastníci 4. konferencie HUSKWOOD z pohľadu spoza predsedníckeho stola

http://www.huskwood.eu
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níci konferencie aj na malej, ale o to in-
formatívnejšej výstave z diel študentov, 
ktorí sa prezentujú v rámci 9. ročníka 
súťaže o Cenu profesora Jindřicha 
Halabalu, ktorú organizuje Katedra di-
zajnu nábytku a drevárskych výrobkov 
Technickej univerzity vo Zvolene. Jedna 
z jej laureátiek a zároveň doktorandka 
KDNDV, Mgr.art. Júlia Kaštierová, pred-
stavila anabázu vývoja a realizácie svojej 
stoličky.
Do programu konferencie sa organic-
ky začlenila aj prezentácia nových pro-
duktov firmy Heitz. Bola to ponuka na 
rozvíjanie spolupráce na výrobu a pou-
žitie bočných dýh a prezentácia, ktorú 
ponúkol Dr. Béla Norbert Nagy, oslovila 
takmer všetkých, ktorí s výrobou nábyt-
ku prichádzajú do kontaktu. 
K slovu sa dostalo aj hodnotenie vplyvu 
ekonomickej krízy na drevársky a ná-
bytkársky sektor nielen v Maďarsku, 
ale prezentácia Dr. Zoltána Börcsöka 
ponúkla celoeurópsky, ba celosvetový 
kontext. Potvrdila rastúci trend a obno-
vovanie dôvery výrobcov i konzumentov 
a prezentovala pozitívne vyhliadky na 
ekonomický obrat. Postupný, takmer 
nemerateľný, ale predsa len pozitívny, 
stúpajúci trend, ktorý je typický pre všet-
ky relevantné regióny. 
Na túto informácia nadviazala aj záve-
rečná prezentácia potenciálu trvalej 
udržateľnosti výsledkov projektu, ktorú 
predniesol Ing. Igor Patráš, prezident 
ZSD SR. Pomenoval odporúčania pre 
budúcnosť, ktoré vidí predovšetkým 
v tom, že je potrebné: 

 udržovať získané kontakty pre rozvoj 
spolupráce, 

 využiť vytvorené partnerstvá pre vznik 
nových príležitostí, 

 organizovať spoločné aktivity (účasť 
na výstavách, konferencie, kontrakty, 
zahraničné misie,...),

 vytvoriť synergiu pre lepšiu pozíciu na 
zahraničných trhoch.

Zároveň však upozornil aj na povinnosti, 
ktoré na všetkých zúčastnených a zod-
povedných riešiteľov projektu prechá-
dzajú:

 vytvorenie oficiálnych kontaktných 
miest pre aktívnu spoluprácu,

 na záver projektu HUSKWOOD spísať 
memorandum o spolupráci s defino-
vaním konkrétnych krokov.

Len tak sa totiž aj v období hospodár-
skej recesie podarí využiť investovaná 
energia  a prostriedky do zmysluplnej 
spolupráce, ktorá svoje trvalo udrža-
teľné ovocie môže priniesť v blízkej 
budúcnosti.

Akad. sochár René Baďura, KDNVD DF TU Zvolen, prezentoval najnovšie dizajnérske 
trendy zo svetových veľtrhov

Mgr.art. Júlia Kaštierová pri prezentácii svojej práce na návrhu stoličky

Dr. Tamás Apostol predstavil úspešný príklad dobre fungujúceho projektu cezhra-
ničnej spolupráce, dvojjazyčnú knižnicu odborných textov

http://www.huskwood.eu
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Nově pojatý program vyhlašovacího ce-
remoniálu, kterým účastníky po celé čtvr-
teční odpoledne slovně provázel známý 
televizní moderátor Stanislav Berkovec, 
zahájila trojice zajímavých přednášek. 
První na téma Výzva pro lesníky – vyu-
žití dřeva dřevozpracujícím průmyslem 
přednesl Prof. Dr. Ing. Petr Horáček, 
děkan LDF Mendelovy univerzity v Brně. 
Poté následovala přednáška „Trh dře-
vostaveb v Evropě“ v podání pana Filipa 
Rose, zástupce generálního sekretáře 
Evropského svazu výrobců montovaných 
domů, a celý přednáškový blok pak uza-
vřel manažer Kompetenčního centra pro 
financování energetiky, obnovitelných 
zdrojů a municipalit UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, a.s. pan 
Miloslav Mencl svým pohledem bankéře 
na současné příležitosti a úskalí financo-
vání lesnicko-dřevařského komplexu.

Letos poprvé dvě vítězství 
v kategorii a hned dvakrát

Nejočekávanější část programu – vyhlá-
šení vítězů ankety, odstartovala úderem 
šestnácté hodiny slavnostními fanfára-
mi v podání trubačů místního Školního 
lesního podniku Masarykův les Křtiny. 
V rámci ní Nadace tentokrát udělovala 
celkem 11 cen ve zbývajících pěti (z cel-
kových šesti) kategoriích:

 Návrhy dřevěných konstrukcí
 Realizace dřevěných konstrukcí
 Návrhy moderních dřevostaveb

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 byly zveřejněny výsledky soutěžní ankety Dřevěná stavba roku 2013, 
pořádané Nadací dřevo pro život pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR a předsedy Svazu měst a obcí. Slavnostní vyhlášení vítězů tentokrát proběhlo v no-
vém pojetí v prostorách kongresového sálu zámku ve Křtinách u Brna a přineslo nejen napětí, ale 
i překvapení.

Ceny za nejlepší dřevostavby roku 2013 
se letos udělovaly ve Křtinách

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv Nadace dřevo pro život

Ze slavnostního vyhlášení výsledků ankety DSR 2013 na křtinském zámku

Vítězný návrh rozhledny Kelčský Javorník
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 Realizace moderních dřevostaveb 
(letos včetně roubených staveb)

 Realizace interiérů
(Pozn. autora: Zmíněná šestá katego-
rie – Realizovaná dřevěná hřiště byla 
vyhodnocena již v říjnu 2013 a ceny 
v ní udělené získaly MŠ Pardubice za 
Centrum tvořivých a herních aktivit, 
Zoo Dvůr Králové a.s. za lanové cen-
trum u Rotundy a společnost Tomovy 
parky z Karlovic na Turnovsku za dět-
ský přírodní zábavní areál Šťastná 
země).
Odborná porota, vedená doc. Ing. 
Petrem Kuklíkem, CSc. z ČVUT Praha, 
totiž letos poprvé v historii ankety udělila 
ve dvou kategoriích dvě první místa. A to 
v kategorii Návrhy dřevěných konstrukcí 
za návrh rozhledny Kelčský Javorník, 
zpracovaný kolektivem autorů (Ing. arch. 
Petr Jureček, Ing. arch. Václav Kocián, 
Ing. arch. Michal Kotlas, Ing. arch. Jiří 
Bužek, Mg.A. Natalie Chalcarzová, Ing. 
arch. Josef Žufánek) z brněnského ate-
liéru B620 architekti, a dále za návrh 
altánu pro válečné veterány v areá-
lu ÚVN Praha, zpracovaný Ing. arch. 
Ivanem Březinou a Ing. arch. Václavem 
Matějkou z MEPRO s.r.o. Praha. První 
ze zmíněných návrhů (rozhledna Kelčský 
Javorník) se navíc stal ještě vítězem ve 
veřejném hlasování. Druhou kategorií 
s dvěma prvními místy byly Realizované 
moderní dřevostavby a obsadily je s.r.o. 
3AE z Prahy za nástavbu a revitalizaci 
rodinného domu ve Lhotce a s.r.o. 
Haas Fertigbau Chanovice za individu-
ální projekt domu Jubilée XXL Plus. 
Vítězem veřejného hlasování v této ka-
tegorii se stala Dumrazdva s.r.o. Zdiby 
za dům pod hradem v Mostě.
Kategorii Realizace dřevěných konstrukcí 
jednoznačně ovládla společnost TAROS 
NOVA z Rožnova pod Radhoštěm, která 
zvítězila u odborné poroty i ve veřejném 
hlasování za stavbu restaurace ONE 
FASHION OUTLET ve Voděradech. 
V kategorii Návrhy moderních dřevosta-
veb zvítězil u veřejnosti návrh rodinného 
domu s kavárnou ve Znojmě autorky 
Bc. Sandry Schwarzové, studentky FSV 
na ČVUT Praha, zatímco odborná porota 
dala své hlasy Ing. Ireně Truhlářové (třetí 
vítězství v kategorii v řadě) a Ing. Kateřině 
Výborné z s.r.o. ARCHCON atelier 
Praha za mateřskou a základní školu 
MONTESSORI v Otvicích, navrženou 
v pasivním standardu. Díla v poslední 
oceňované kategorii Realizace interiérů 
hodnotila pouze hlasující veřejnost, kte-
ré se nejvíce líbil interiér společnosti 
IZOLACE KONOPÍ CZ v Táboře, zrea-
lizovaný touž firmou.

Návrh altánu pro válečné veterány v areálu ÚVN Praha

Nástavba a revitalizace rodinného domu ve Lhotce

Individuální projekt domu Jubilée XXL Plus

Dům pod hradem v Mostě
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Ocenění v podobě dřevěných diplomů 
(z javorového dřeva) a poukazů na fi-
nanční částku 10. tis. Kč předali vítězům 
zástupci zlatých a stříbrných partnerů 
DSR, jmenovitě pak Ing. Josef Svoboda 
(poradce generálního ředitele s.p. Lesy 

ČR pro lesní hospodářství), Ing. Vladimír 
Bártl, Mg.A. (ředitel sekce podnikání 
ministerstva průmyslu a obchodu), 
Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. (ředitel od-
boru koncepcí a ekonomiky lesního 
hospodářství ministerstva zemědělství), 

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. (náměstek 
ministra životního prostředí a ředitel sek-
ce ochrany přírody a krajiny), František 
Vomočil (jednatel Stora Enso Wood 
Products s.r.o. Ždírec n/D.) a Roman 
Nováček (vedoucí obchodního oddělení 
Kronospan Jihlava s.r.o.).

Na závěr nevšední umělecký 
zážitek

Na konci ceremoniálu byla podobně 
jako loni předána i cena nejúspěšnější-
mu zástupci veřejnosti, hlasujícímu pro 
stavby, které v konečném součtu získaly 
nejvíce hlasů. Tuto cenu, mimiset (koléb-
ku, dětskou postýlku a přebalovací pult) 
vyrobený libereckým truhlářem Martinem 
Josefem Bulinou, převzal za přítomnosti 
autora jistý pan David z Olomouce, kte-
rý jako jediný z celkového počtu 4502 
hlasujících „trefil“ všech pět oceněných 
vítězů.
Na závěr slavnostního předávání or-
ganizátoři ještě představili nový, úplně 
čerstvý katalog obsahující všechna díla 
i s jejich autory včetně vyhlášených ví-
tězů všech kategorií.
V úvodu avizovaným překvapením pro 
několik desítek pozvaných hostů byl 
varhanní koncert duchovní hudby, kte-
rý po skončení odborného programu 
proběhl v nádherném barokním kostele 
Panny Marie Křtinské od slavného sta-
vitele Jana Blažeje Santiniho-Aichela. 
V podání sopranistky Ivany Pavlů a za 
varhanního doprovodu Marty Vaškové 
zde zazněly skladby G. F. Händela, 
J. S. Bacha a G. Bizeta. Podle účast-
níků, zejména pak soutěžících, byl ten-
to koncert pravým opakem druhé části 
odpoledne, vytvářející pomyslnou oázu 
plnou klidu, krásy a rozjímání.

Restaurace ONE FASHION OUTLET ve Voděradech

Návrh rodinného domu s kavárnou ve Znojmě

Návrh mateřské a základní školy MONTESSORI v Otvicích
Veřejností „oceněný“ interiér společnosti IZOLACE KONOPÍ CZ 
v Táboře
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AČN přichází s novou službou 
pro spotřebitelskou veřejnost

Asociace českých nábytkářů, která se od svého vzniku 
snaží podporovat v České republice prodej kvalitního ná-
bytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k ná-
bytku, představila v Praze na veletrzích FOR FURNITURE 
a FOR OFFICE v rámci svých aktivit svůj nový projekt 
NÁBYTEK – JISTOTA. Za tímto projektem, v němž vý-
znamnou roli hraje značka Česká kvalita – Nábytek, se 
„skrývá“ nekomerční internetový vyhledávač prověřených 
firem, který by měl pomoci zákazníkovi vybrat si při na-
kupování nábytku seriózního a spolehlivého dodavatele. 
Vyhledávač je na doméně www.nabytek-jistota.cz, 
kde funguje v testovacím provozu. Podle tajemníka AČN 
Ing. Tomáše Lukeše byl zřízen proto, aby zákazníkovi 
pomohl s výběrem výrobní společnosti pro dodávku 
vhodného nábytku. Společnosti, která je orientovaná 
na zájem zákazníka, na kterou se zákazník může spo-
lehnout, co do kvality nabízeného nábytku i zdravotní 
nezávadnosti používaných materiálů. Společnosti, která 
je vždy připravena nabídnout něco navíc. „Ke zřízení vy-
hledávače jsme byli inspirováni odkazem na našich we-
bových stránkách (www.czechfurniture.com) ‚Koupili 
jste nekvalitní nábytek? Napište nám‘. Tyto stránky sice 
nemají ze strany veřejnosti žádnou závratnou návštěv-
nost, ale pokud nějaké dotazy přijdou, pak jsou cílené 
a často typu: Poraďte nám, kde ten či onen nábytek 
koupit, abychom nenaletěli,“ vysvětluje Ing. Lukeš dů-
vod zavedení nové služby pro zákazníky, kteří si tak nyní 
budou moci vybrat doporučenou firmu buď celoplošně, 
nebo z regionu, kde žijí. „Mezi doporučenými firmami se 
zákazníkům zobrazují jednak ty, které jsou nositeli značky 
Česká kvalita – Nábytek, jejichž produkty nebo služby 
jsou vždy prověřovány třetí osobou. Gró doporučených 
firem však tvoří členové AČN, kteří jsou povinni řídit se 
Morálním kodexem člena AČN. Tímto kodexem se čle-
nové mimo jiné zaručují trvale sledovat závazné předpisy 
ČR týkající se předmětu jejich podnikání a respektovat 
je. Dále se zaručují, že kvalita jimi prodávaných výrob-
ků a služeb odpovídá normám platným v Evropské unii 
a v ČR. To platí i pro materiály, které používají ve výrobě 
a při konstrukci nábytku,“ upřesňuje tajemník a dodává, 
že kromě řady užitečných informací mohou zákazníci na 
výše zmíněném portálu nalézt, prostřednictvím e-letteru 
„O NÁBYTKU s jistotou“, aktuální informace ze světa 
firem zabývajících se výrobou nábytku v ČR.

Autor: Ing. František Novák

http://www.pilart.cz
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Možnosť získať ocenenie Drevostavba 
roka 2013 na Slovensku malo nomino-
vaných 11 realizovaných drevostavieb. 
Odborná porota, ktorej predsedal 
prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., stanovila 
oficiálne poradie v 3. ročníku súťaže 
Drevostavba roka 2013:
1. Logistické a školiace centrum Herz 

Slovensko Bernolákovo, realizácia 
Tectum Novum

2. Rodinný dom v Stupave – Kreme-
nici, realizácia ForDom

3. Rodinný dvojdom Zamarovce, rea-
lizácia JK Slovakia

3. Nízkoenergetický rodinný dom 
Mladé Čunovo, realizácia Drevstav 
Slovakia

4. Nízkoenergetický rodinný dom Pal-
las Exclusive, realizácia Atrium SK

5. Zrubový dom Silvia, realizácia 
Drevodom Orava

Hlavným kritériom bola komplexná ar-
chitektonická a stavebná kvalita nomi-
novanej drevostavby. Výnimočné para-
metre má víťazná administratívna bu-
dova Logistického a školiaceho centra 
Herz Slovensko v Bernolákove. Autori 
projektu Ing. arch. Aleš Hradecký, 
PhD. a Ing. arch. Daniel Bartoš vytvori-
li veľkoobjemovú stavbu na báze dreva 
v exteriéri dokončenú veľkoplošnými 
obkladmi. Drevo je výrazne zastúpené 
aj v interiéri s pozoruhodnými pôdorys-
mi, moderným dizajnom vonkajšieho 
vzhľadu a vnútorného riešenia.

Autor: Dr. Anton Mrník

ZSD SR ocenil najkrajšie drevostavby za rok 2013 

Publikáciu Moderné drevostavby v roz-
sahu 120 strán vydalo vydavateľstvo 
JAGA Group, aby ovplyvnilo investo-
rov a širokú verejnosť pri rozhodovaní 
o prednostiach a spôsobe výstavby 
rodinných domov. Prezentácia knihy 
sa uskutočnila počas odborného se-
minára „Moderné drevostavby“ v ex-
pozícii Salón drevostavieb na veľtrhu 
Coneco 2014. Koncepciu publikácie 
zostavil prof. Ing. Jozef Štefko, PhD. 
Knihu predstavil Ing. Juraj Vilkovský 
z vydavateľstva JAGA Group, generál-
ny sekretár ZSD SR PhDr. Peter Zema-
ník a predseda Sekcie drevostavieb 
ZSD SR Ing. Ján Sitek. Publikácia for-
mátu A4, ktorá vyšla v náklade 17 tisíc 
výtlačkov v edícii Môj dom – Všetko 
o bývaní, otvorene hovorí o materi-
áloch, ochranných náteroch, povr-
chovej úprave dreva a prezentáciách 
členských spoločností zväzu a ďal-
ších zainteresovaných na realizácii 
drevostavieb, jednotlivých konštrukcií 
z dreva, projektovaní a zariaďovaní 
stavieb z tradičných, rokmi overených 
materiálov pre výstavbu moderných 
drevodomov. 
Priamo v troch kapitolách vysvetľuje 
prof. Ing. Jozef Štefko, PhD., prečo 
používať drevo – Fascinácia drevom; 
Ako stavať z dreva; Prvky, ktoré do-
tvoria drevostavby. Uvádza aj stručný 
popis konštrukčných systémov, sta-
vebných štýlov, predností materiálov. 

Spolu s ďalšími odborníkmi sa podieľal 
na priblížení predností stavieb z rôz-
nych pohľadov. Kapitolu – Ako ochrá-
niť drevostavbu pred škodcami – vytvo-
ril prof. Ing. Ladislav Reinprecht, PhD. 
Treba sa obávať požiaru v drevostav-
be? – detailne to popisuje a argumen-
tuje v prospech používania dreva prof. 
Ing. Anton Osvald, CSc.
Na odbornom seminári počas Coneco 
2014 odzneli spolu s referátmi spolu-
autorov publikácie aj prednášky doc. 

Ing. Petra Kuklíka, CSc. zo skúseností 
s výstavbou drevostavieb v Českej re-
publike, Ing. Igora Kuzmu o Značke 
kvality ZSD SR a jej výhodách pre do-
dávateľa a odberateľa, Ing. Gabriely 
Dordovej Prečo je dôležitý certifikát 
kvality? Všetky argumenty presvedči-
li, že drevené stavby sa dnes spájajú 
s precíznou montážou a sofistikova-
nou technológiou výstavby.

Autor: Dr. Anton Mrník

Moderné drevostavby

Medzi ocenenými realizátormi drevo-
stavieb roku 2013 bola aj firma Drevstav 
Slovakia. Foto: autor

Publikáciu Moderné drevostavby uviedli do života (zľava): Ing. Juraj Vilkovský 
z vydavateľstva JAGA Group a Ing. Ján Sitek, predseda Sekcie drevostavieb 
ZSD SR. Foto: autor
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Soutěžní přehlídka stavebních řemesel 
SUSO pokročila. Ve dnech 21. a 22. 
března 2014 se v Hradci Králové 
v Kongresovém centru ALDIS při výsta-
vě Stavba a zahrada konalo již třetí po-
stupové kolo 18. ročníku. V soutěžním 
klání se utkalo 14 truhlářských a 10 
zednických týmů. Nejlepší řemeslníci 
z krajských kol postoupí do celorepub-
likového finále, které proběhne při ve-
letrhu FOR ARCH 2014.
„Prvně v tomto ročníku řemeslníci 
zvládali ukončit své disciplíny před 
časovým limitem. Zdá se, že úro-
veň disciplín je stále kam posouvat. 
Největším překvapením byli truhláři. 
Jejich zouváky měly vysokou úro-
veň zpracování a truhlíky jsme měli 
dokončené všechny. Nejlepšími byli 
Karel Plöschner a Adam Klec ze SOŠ 
Litvínov, do finále je doprovodí Tomáš 
Strózewski, Martin Rapčan ze SOU 
a SOŠ Liberec. Pochvalu si zaslou-
ží truhláři ze SOŠ dopravy Moravský 
Krumlov, kteří sice udělali jednu vel-
kou chybu a ta je stála finále, ale jinak 

byli suverénní,“ uvádí David Surmaj ze 
společnosti ABF, organizátora soutěže. 
Soutěžní kolo v Hradci Králové získalo 
záštitu a podporu Královéhradeckého 
kraje. Třetího kola se zúčastnilo 48 ře-
meslníků z celkem 18 škol z Králové-
hradeckého, Pardubického, Ústecké-
ho, Olomouckého a Jihomorav ského 
kraje a Vysočiny. „Studenti nové disciplí-
ny zvládli dobře. Širokopásovou brus-
ku Buldog od společnosti HOUFEK, 
kotoučovou a přímočarou pilu od spo-
lečnosti MAFELL i práci na hoblicích 
Ramia s překližkou Dyas – to vše si žáci 
velmi rychle osvojili,“ dodává Surmaj.
Možnost soutěžit dostali i pedago-
gové. Prověřili si své schopnosti při 
šroubování se společností DeWalt 
o vstupenku na GRAND PRIX v Brně. 
Zatím nejlepším jarním časem si o vstu-
penku hlasitě řekl Stanislav Škrabal 
z Masarykovy SŠ Letovice, který tuto 
soutěž pro pedagogy ovládl již před 
dvěma lety. „Vyhrát jsem chtěl zas, pro-
tože GRAND PRIX v Brně se vstupen-
kou DeWalt mi ukázalo svět motorek 

z úplně jiné perspektivy a pro mě to 
byl zážitek.“

Autor: Radomír Čapka

V Hradci Králové soutěžilo 48 mladých řemeslníků

V celé Evropě chybějí nástupci zkuše-
ných řemeslníků. Proto, aby si mohli 
mladí lidé zažít krásné pocity člověka, 
který dokáže vlastníma rukama zhoto-
vit zajímavý výrobek, jsou již druhým 
rokem na SaloneSatellite pořádány ře-
meslné dílny. SaloneSatellite je veletrh 
studentských prací studentů z mnoha 
zemí, každoročně pořádaný společně 
se Salone del Mobile Milano, letos od 
8. do 13. dubna 2014. 
Bylo zajímavé sledovat, jak mladíci 
u hoblice zvýšené tak, aby se při práci 
nehrbili, zápolili s pilníky, dláty, palička-
mi a dalším nářadím a nástroji. V dal-
ších třech řemeslnických expozicích 
zkušení řemeslníci při workshopech 
seznamovali mládež s výrobou kera-
miky, s prací na ručních tkalcovských 
stavech a s čalouněním nábytku. V tex-
tilním stánku byl zájem zejména dívek 
nejen o dva tkalcovské stavy, o bource 
morušového a vznik hedvábí, o příze 
a potiskovací válce, ale také o vyob-
razení různých způsobů tkaní textilií, 
o karty a kartové pásy s dírkami, kte-
rými je naprogramován vzor tkaniny pro 
žakárské tkaní. 

Rušno bylo v čalounickém stánku. 
Protože na nábytkářském veletrhu 
převládal čalouněný nábytek potažený 
usní, nepřekvapil zájem o zpracování 
usně na potah koženého nábytku.  
Čalouník Silvio Abbondi vysvětloval 
způsob výběru usně dle druhu, tlou-
šťky, probarvení na řezu, kontrolu 
a vyloučení vad, zhotovení šablon, 
zakreslení střihu, dělení a následné 

spojování usně různými způsoby stro-
jového šití a prošívání. Na dílci z měk-
ké PUR pěny ukázal jak rozvrhnout, 
zakreslit a vyříznout otvory pro vtahy 
ručními nebo pneumatickým nástro-
jem, jak rozkreslit základ na dřevěném 
podkladu, jak upevnit motouzy a tvořit 
vtahy, kára. 

Autor: Ing. Helena Prokopová

Řemeslné dílny v Milánu na SaloneSatellite 2014 

Mladí truhláři ve třetím kole soutěže 
vyrobili nejen venkovní truhlíky, které 
byly darovány do Dětského domova 
Nechanice, ale také zouváky, které 
putovaly do Domova pro seniory Děčín 
IV. Foto: archiv ABF

Začátečníci vyráběli dřevěnou podložku pod horkou nádobu na stůl. Foto: autorka
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Nemecký výrobca drevoobrábacích 
strojov DIMTER vyvinul riadiaci softvér 
OptiPal ako nadväzný modul k optima-
lizačnej píle OptiCut. Môže riadiť celý 
proces výroby, zásob a skladového 
hospodárstva. Priebežné skracovanie 
reziva pre výrobu paliet a obalov môže 
realizovať porezom v balíku. Pri výrobe 
parkiet je dôležitá kusová výroba, kde 
obsluha vyznačí kriedou chyby reziva 
a každá doska sa individuálne optima-
lizuje. Obsluha stroja a riadenie firmy 
má momentálne k dispozícii transpa-
rentné náklady na výrobu s optimalizá-
ciou celého procesu. Oproti klasickej 
optimalizácii a následnému lepeniu 
môže byť úspora spotreby reziva viac 
ako 10 %. Pre zmenu optimalizácie 
sa stroj neprestavuje, iba stanovia iné 
prioritné ukazovatele.
Slovenskí výrobcovia optimalizácie 
a následného lepenia reziva sa s tech-
nológiou mohli oboznámiť na odbornom 
seminári Efektívna výroba drevených 
paliet a obalov, ktorý poriadala firma 
Král vo svojom Technologickom centre 
v Žiline (15.4.2014). LIVE prezentáciu 
softvéru v spojení s optimalizačnou pí-
lou demonštrovali predstavitelia firmy 
DIMTER Herbert Liener a Volker Ries 

spolu s technickými poradcami firmy 
KRÁL – Samuelom Faškom a Martinom 
Káčeríkom. Vylepšený Dimter OptiCut 
S 90 Superdrill môže automaticky krátiť 
a opracovať obalové komponenty v jed-
nom stroji. Celú výrobu možno riadiť 
priamo z kancelárie. Na obsluhu stačia 
dvaja ľudia.

V úvode predstavil Ing. Pavol Král firmu 
DIMTER Illertissen, ktorá už 60 rokov 
(1954) dodáva spoľahlivé stroje pre 
optimalizačný porez a dĺžkové nad-
pájanie reziva. DIMTER je súčasťou 
výrobnej skupiny WEINIG. 

Autor: Dr. Anton Mrník

Jeden stroj automaticky skráti aj opracuje komponenty

Prezentácia optimalizácie reziva na strojoch DIMTER – Ing. Pavol Král (vľavo) 
a Volker Ries (v strede). Foto: archív KRÁL

Cieľom odbornej prípravy v novom štu-
dijnom odbore Technik drevostavieb je 
vzdelávanie a príprava kvalifikovaných 
stredných technických odborníkov pre 
oblasť drevostavieb. Je to náročný štu-
dijný odbor, ktorý umožňuje pripraviť 
žiakov na komplexné riešenie technic-
kých a výrobných problémov zamera-
ných na základné stavebné činnosti 
prepojené so základnými drevárskymi 
činnosťami, súvisiacimi s výstavbou 
jednotlivých konštrukčných systémov 
drevostavieb. Z absolventov budú od-
borníci s perspektívnym uplatnením na 
trhu práce. 
Doteraz sa z hľadiska odborných kom-
petencií takýto študijný odbor v tejto 
kombinácii na SOŠ v SR nevyučuje. 
Školy ich však potrebujú vyprofilovať. 
Zväz spracovateľov dreva iniciatívu 
podporil a vypracoval návrh školské-
ho vzdelávacieho programu. Na tvorbe 
sa podieľali zamestnávatelia (Sekcia 
drevostavieb ZSD SR), zástupcovia 

Technickej univerzity vo Zvolene (prof. 
Ing. Jozef Štefko, CSc. z Katedry ná-
bytku a drevárskych výrobkov), SOŠ 
drevárske vo Zvolene, Spišskej Novej 
Vsi, Liptovskom Hrádku a SOŠ technic-
ká v Prešove. Experimentálne overova-
nie nového študijného odboru sa začne 
v novom školskom roku 2014/15 pod 
odbornou garanciou Štátneho inštitú-
tu odborného vzdelávania (Ing. Alena 
Galanová).
Možnosti pracovného uplatnenia ab-
solventa sú pri výkone činností techni-
ka konštrukčného, technologického, 
montážneho a prevádzkového charak-
teru, v štátnych a súkromných firmách 
so zameraním na výrobu a montáž dre-
vostavieb, ako odborník pri vykonáva-
ní komplexných remeselných prác so 
zameraním na drevostavby. Po zaško-
lení a získaní praxe môže pracovať 
ako samostatný projektový manažér, 
majster v predvýrobnej príprave výroby, 
v projekcii, vo výrobe aj v zabezpečení 

realizácie zákaziek drevostavieb z po-
hľadu logistiky.
Rozsah získaných vedomostí a zruč-
ností umožňuje maturantovi ďalej sa 
vzdelávať v študijných programoch vy-
sokoškolského štúdia zameraného na 
drevárstvo, stavebníctvo a architektúru. 
Zámery dopĺňa generálny sekretár 
ZSD SR PhDr. Peter Zemaník: „Absol-
venti majú perspektívu dobrého uplat-
nenia vo firmách na celom Slovensku, 
lebo podiel drevostavieb na výstavbe 
rodinných domov v SR za posledných 
5 rokov vzrástol dvojnásobne (na 
10 %), perspektíva ukazuje potenci-
ál rastu do roku 2025 až na 30 %. 
Všetci žiaci deviatych ročníkov základ-
ných škôl končiacich v školskom roku 
2013/14 sa môžu prihlásiť na štúdium 
tohto odboru na stredných odborných 
školách vo Zvolene, Spišskej Novej Vsi, 
Liptovskom Hrádku a v Prešove.“ 

Autor: Dr. Anton Mrník

Prepojenie drevárskych a stavebných činností cez nový študijný odbor Technik drevostavieb
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Výrobci nábytku v České 
republice dosáhli v loň
ském roce dalšího zvýše
ní produkce, jejíž hodno
ta v korunách vrostla ve 

srovnání s rokem 2012 o 1,14 mld. na bezmála 37 miliard. 
O tuto pozitivní skutečnost se podle Asociace českých 
nábytkářů zasloužil hlavně export tuzemského nábytku, 
který se meziročně zvýšil o 2,2 %.

Tyto a další pozitivní informace AČN zveřejnila na tiskové 
konferenci uspořádané při příležitosti zahájení 4. ročníku 
mezinárodních veletrhů FOR FURNITURE A FOR OFFICE 
na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech. „Dlouhodobé 
sledování vývoje výroby nábytku v ČR a jeho vývozu či dovo
zu (viz graf 1) ukazuje, že po poměrně strmých propadech 
v letech 2008–2010 zde od roku 2011 došlo k určitému 
nastartování velmi mírného růstu. Nicméně v celkovém 
pohledu na naši ekonomiku se jedná o čísla, která ukazují 
ohromnou úspěšnost nábytkářského oboru,“ zkonstato
val na úvod tiskové konference tajemník AČN Ing. Tomáš 
Lukeš.

Graf 1 (zdroj: AČN)

V loňském roce byl v ČR vyroben nábytek za 36,94 mld. 
Kč, což je ve srovnání s nejhorším rokem 2010 o téměř 
2 mld. korun více. Těchto čísel bylo podle tajemníka AČN 
dosaženo především díky trvale se zvyšujícímu exportu 
tuzemských výrobců, jehož postupný meziroční vývoj uka
zuje graf 2, a který od roku 2009 narostl o více jak 8 %.

Graf 2 (zdroj: AČN)

„Zvyšujícím se exportem, a to i ze strany firem, které done
dávna vyvážely jen ojediněle nebo vůbec, jsou naši výrobci 
nuceni reagovat na zatím stagnující nebo jen mírně rostoucí 
spotřebu nábytku v tuzemsku (viz graf 3) a rok od roku 
rostoucí import (viz graf 4),“ pokračuje Ing. Lukeš

Graf 3 (zdroj: AČN)

Graf 4 (zdroj: AČN)

S rostoucím exportem svým způsobem souvisí určitá dis
proporce mezi kupní sílou spotřebitelské veřejnosti u nás 
a směrem na západ od našich hranic. Zejména pak v Ně
mecku, kam v současné době směřuje 30,6 % z celkového 
objemu vyváženého nábytku, a to především v sortimentech 
s vyšší přidanou hodnotou a vyšších cenových relacích. 
Import nábytku, jehož podíl na tuzemské spotřebě vloni činil 
bezmála 39 %, je naopak zastoupený především nábytkem 
levnější provenience z východu a to zejména z Polska a Číny 
(41,2 %). „Největším distributorem levného nábytku na na
šem trhu jsou velké obchodní řetězce,“ doplnil Ing. Lukeš 
závěrem.

Autor: Ing. František Novák

Výroba nábytku v ČR loni díky exportu opět mírně vzrostla

Nábytek roku 2014 – čalouněná pohovka BUNKER, výrobce 
mminterier, design Boris Klimek
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Výrobci nábytku, kteří v letech kri
ze přenesli výrobu do asijských zemí 
(Čína, Indonésie, Malajsie, Vietnam, 
Thajsko, Bangladéš) se zpět nevracejí, 
přestože o tom hovořili jak oni, tak vlády 
států, ze kterých tento exodus proběhl. 
Největším světovým výrobcem nábytku 
zůstává Čína, následovaná USA, Itálií 
a Německem, největšími dovozci nábyt
ku jsou nadále USA, Německo, Francie, 
Spojené království (Francie a Spojené 
království si pořadí téměř každoročně 
vyměňují) a Japonsko. 

Světové trendy

Světová produkce nábytku v roce 2012 
dosáhla 450 mld. USD, čímž nepatr
ně překročila předpověď Centre for 
Industrial Studies (výzkumné instituce 
aplikované ekonomiky, založené 1980 
v Miláně), předpokládající pro rok 2013 
zvýšení produkce o desetiny procenta. 
Trendy v produkci a spotřebě nábytku se 

odvozují ze stavu v pěti zemích s největ
ším importem nábytku, a podílu expor
tujících regionů na jejich trhu. 
Dovoz nábytku do USA je co do obje
mu vyrovnaný, ale s výjimkou Asie ztrá
cejí všechny exportující regiony podíl na 
tamním trhu. Německo potvrzuje svoji 
pověst tahouna evropské ekonomiky 
zvýšením dovozů o 25 % za 8 let, ale 
i na jeho trhu roste podíl asijského nábyt
ku při poklesu podílu ostatních regionů. 
Největším odběratelem evropského ná
bytku Německo zůstává, i když jeho podíl 
na trhu klesl za 8 let o 5,9 %. O 25 % 
vzrostl od roku 2004 do 2012 dovoz 
nábytku do Francie, ve které též roste 
podíl asijského nábytku při poklesu po
dílu ostatních regionů. Francie zůstává 
druhým největším importérem evropské
ho nábytku, i když se podíl Evropy na 
jeho trhu snížil o 6,1 %. Dovoz nábytku 
do Spojeného království klesl od roku 
2004 do 2012 o 17 %, při zvýšení podí
lu asijského nábytku z 28,4 na 53,3 %, 

a snížení podílu evropského nábytku 
o 22,4 %. Dovoz do Japonska se zvý
šil o 29 % (z nízkého základu), při růstu 
dovozů z Asie (podíl asijského nábytku 
dosáhl 89,2 %) a poklesu podílu evrop
ského nábytku na 9,9 %. Zajímavým 
trendem ve výrobě nábytku je dovoz 
komponentů, který stále roste.

Pozice Evropy

V Evropě má nábytkářský průmysl mi
mořádný význam, neboť západní Evropa 
se na světové produkci nábytku podílí 
30 % a východní 6 %. Největšími výrobci 
nábytku jsou Itálie, Německo, Francie, 
Spojené Království, Španělsko a Polsko, 
a největšími exportéry Itálie, Německo 
a Polsko. S poklesem evropského po

Jaká je situace ve světovém 
obchodu s nábytkem?

Po letech stagnace dosáhla v roce 2012 světová produkce nábytku 
předkrizové úrovně, ale bylo to především růstem produkce v roz-
vojových ekonomikách (za poslední rok nárůst 18 %), zatímco ve 
vyspělých zemích stoupla produkce jen o 1 %. 

Autor: Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.
Kontakt: simanov@email.cz

Foto: archiv DM

USA Německo Francie Spojené království Japonsko

2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012

Import v % z regionu

Asie 57,5 71,0 74,6 11,1 15,4 18,0 13,5 16,8 23,1 28,4 45,5 53,3 80,1 84,3 89,2

Sev. Amerika 19,4 12,4 9,9 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 1,5 1,4 1,0 2,1 1,3 0,9

Evropa 14,1 10,3 9,3 87,2 83,1 81,3 81,4 79,9 75,3 66,0 50,8 43,6 17,6 14,2 9,9

Latin. Amerika 8,7 6,1 6,0 0,7 0,6 0,3 3,3 2,1 0,7 2,2 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0

Ostatní 0,3 0,2 0,2 0,8 0,7 0,2 1,4 0,9 0,5 1,9 0,5 0,3 0,2 0,2 0,0

Hodnota dovozu nábytku v mld. USD

Celkem 14,5 14,5 14,4 4,7 5,8 5,9 3,5 5,2 4,4 4,7 5,3 3,9 2,4 2,5 3,1

Podíl dovozu nábytkových komponentů na celkovém dovozu

% 11,0 15,2 13,2 17,0 24,1 22,0 14,3 17,3 18,2 14,9 17,0 17,9 20,8 20,0 19,4

Struktura dovozů do pěti nejvíce importujících států
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dílu na exportu se mění struktura expor
tujících zemí, asijský export bere odbyt 
tradičním výrobcům, zatímco „nové 
země“ podíl na trhu zvyšují. Z patnácti 
zemí, patřících mezi významné výrobce 
nábytku, jsou svým designem známé 
Itálie, Dánsko, Finsko a Švédsko. 
Evropským fenoménem je Itálie, udržující 
si pozici třetího největšího výrobce nábyt
ku na světě (za Čínou a USA), ve které je 
9 % všech pracovních sil zaměstnáno při 
výrobě dřevěného nábytku (dřevěný ná
bytek se ale na produkci veškerého ital
ského nábytku podílí jen 37 %!), produ
kovaného v 17 % italských firem. Domácí 
spotřeba nábytku v Itálii klesla od roku 
2010 o 27,3 %, ale produkce o 15 %, 
neboť pokles domácí poptávky byl zčás
ti nahrazen exportem do Německa, 
Spojeného království a Francie, a nových 
odbytišť – Spojených Arabských Emirátů 
(+12,1 %) a Ruské federace (+9 %). Za 
rok 2013 se očekává pokles domácí spo
třeby o dalších 10 %, proto pro udržení 
zaměstnanosti v nábytkářském průmyslu 
vyhlásila vláda v květnu 2013 daňové úle
vy při investicích do nábytkářství.

USA zůstává největším trhem 

Pozice USA jako největšího dovozce ná
bytku na světě je neotřesitelná. Objem 
ročního dovozu do USA se rovná součtu 
dovozů zbývajících 4 největších impor
térů (Německa, Spojeného království, 
Francie a Japonska). Roku 2003 po
dala American Furniture Manufacturers 
Committee žalobu, požadující antidum
pingová cla na ložnicový nábytek z Číny; 
na základě Byrdova doplňku zákona byla 
od roku 2005 tato cla uvalena, a jejich 
aktuální výše je až 216 %. Každoročně 
je mezi domácí výrobce rozděleno 
20–30 mil. USD, nazývaných odpůr
ci cla antidumpingovými dividendami. 
Groteskní je, že ve více než 60 % čín
ských nábytkářských firem mají majetko
vou účast firmy z USA. S nadsázkou se 
tedy jedná o prodej v Číně vyrobeného 
amerického nábytku do USA, a nářek, 
že čínští výrobci nectí duševní vlastnic
tví, je nepřesvědčivý. Čínské firmy se 
brání přenesením výroby do Vietnamu 
a Indonésie, které dovozními cly zatíže
ny nejsou. 

Zatímco v Evropě vstoupilo v platnost 
„Nařízení o dřevu“, označované jako 
EUTR (EU Timber Regulation) v březnu 
2013, obdobné zákonné opatření Lacey 
Act, novelizované v USA v roce 2008 
a zaměřené na potlačování nelegálních 
těžeb, bylo poprvé uplatněno v roce 2009 
a 2011 u výrobce kytar Gibson Guitars 
Corporation, Nashville, Tennessee, USA, 
kterému byly za dovoz nelegálně vytěže
ného ebenu Diospyros sp., z Madagas
karu uloženy vysoké pokuty.

Opatrný optimismus

Globální trh s nábytkem vykazuje rela
tivní stabilitu a schopnost ustát i značné 
výkyvy, ale tuto životaschopnost vykazují 
především asijští výrobci. Nyní čeká ná
bytkářský průmysl na oživení poptávky 
v USA, ve kterých krize započala, a kte
ré i přes katastrofální propad zůstávají 
největším trhem. Hloubka krize, charak
terizovaná snížením objemu světového 
obchodu o 23 % a importů do někte
rých zemí o více než 25 %, překročila 
možnosti přežití řady výrobců, a zname
nala pro ně ukončení výroby. V lepších 
případech zastavily firmy růst výrobních 
nákladů, modernizovaly výrobní zařízení, 
případně kooperovaly s jinými, či přesu
nuly výrobu do „levnějších“ destinací. Na 
oživení trhu tak mohou nejrychleji zare
agovat právě ti výrobci, kteří již restruk
turalizací prošli. 
Další možností je výrazná inovace evrop
ské produkce nábytku, protože je zjev
né, že snižování výrobních nákladů, a tím 
snižování cen produkce má svou mez. 
Čínské mzdy nelze dost dobře srovnávat 
s evropskými, a např. další nastupující 
asijský tygr – Bangladéš, má mzdové 
náklady na úrovni 40 % čínských.

Zpracováno s použitím Forest Products Annual 
Market Review 2012-2013

2009 2010 2011 2012

Produkce 20 528 21 297 20 269 18 140

Export 9 814 10 002 10 433 10 510

Import 2 056 3 105 3 167 1 580

Spotřeba 12 770 14 400 13 002 10 479

Podíl exportu 47,8 47,0 51,5 57,9

Vývoj podílu asijského nábytku na trhu pěti nejvíce importujících států

Bilance výroby, exportu a importu nábytku v Itálii v mil. €. Pozn.: Nábytek včetně 
koupelnového a kancelářského, a osvětlení



DM 5/201470

odborné téma

Na rozdíl od nábytku, u kterého exis
tují víceméně stabilní toky exportů 
a importů, které se meziročně mění 
v řádu procent, trh s výrobky staveb
ního truhlářství takové tradiční toky 
téměř nevykazuje, a meziroční změny 
v podílu exportujících regionů na trhu 
rozhodujících států jsou i v násobcích. 

Tato nestabilita trhu komplikuje odhady 
regionálního vývoje.

USA

Tabulka 1 dokumentuje zničující pokles 
spotřeby výrobků stavebního truhlářství 
následkem snížení stavební činnosti. 
Minimální dovoz byl v roce 2011, kdy 
dosáhl 41 % úrovně roku 2005. V roce 
2012 vzrostla spotřeba výrobků staveb
ního truhlářství o 33 % (při zvýšení do
vozů o 36 %), čímž se USA staly opět 

největším trhem. Světový význam trhu 
USA vynikne tím více, když si uvědomí
me, že této pozice je dosaženo při ak
tuálních nákladech na stavební činnost, 
které jsou jen mírně nad historickým 
minimem roku 1963. Dále je z tabulky 
zřejmé, že na oživení trhu profitovali jen 
asijští výrobci. Z meziročních „skoků“ 
v podílu asijských a latinskoamerických 
výrobců na trhu je zjevné, že trh USA 
nejméně ctí tradiční obchodní partner
ství a chová se naprosto účelově. 

Německo

Druhým místem ve spotřebě výrobků sta
vebního truhlářství potvrzuje Německo 
svou pověst tahouna evropské ekono
miky. Přes meziroční pokles dovozů 
o 10 % v posledním roce je dlouhodo
bý vývoj spotřeby relativně vyrovnaný, 
s velkými propady jen v letech 2006–7. 
Potěšitelné je, že podíl dovozů z Evropy 
na německý trh zůstává dominantní 
a v posledních 5 letech i relativně stabil
ní. To do značné míry potvrzuje konzer
vativnost německých zákazníků a exis
tenci dlouhodobých obchodních vazeb.

Japonsko

V současné době je Japonsko druhým 
největším dovozcem výrobků stavebního 
truhlářství na světě, ale tuto pozici má do
časně. Z tabulky 3 je zjevný prudký růst 
dovozu v roce 2011, což koresponduje 
s programem obnovy po tsunami v březnu 
téhož roku. Evropský dovoz do Japonska 
trvale klesá a naopak roste podíl dovozů 
z Asie, což je zřejmý trend i u ostatních 
dovozů výrobků ze dřeva do Japonska. 
Přesto je současný podíl Evropy na japon
ském trhu 25 %, což je podíl významný, 
ale bude obtížné jej udržet.

Výrobky stavebního truhlářství

Na vývoj světového trhu s výrobky stavebního truhlářství se usuzuje stejně jako u ostatních výrobků 
ze dřeva, tj. podle výše dovozu do pěti zemí s největším importem, a podílu exportujících regionů 
na trhu těchto států. Vývoj posledních 10 let odráží snížení stavební činnosti (nejprve v USA a poté 
v dalších státech), i to, že propad spotřeby výrobků stavebního truhlářství je v každém regionu 
odlišný co do hloubky i délky. 

Autor: Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.
Kontakt: simanov@email.cz

USA

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Dovoz celkem mld. USD 2,5 2,7 1,7 1,2 1,9 1,3 1,1 1,5

Podíl regionů na trhu v %

Asie 11,1 12,8 27,5 30,5 25,9 29,6 19,4 33,9

Severní Amerika 67,3 67,3 17,8 14,6 55,0 50,6 58,0 47,4

Evropa 6,0 5,8 2,9 3,4 4,8 4,7 6,0 4,6

Latinská Amerika 13,9 12,6 49,7 47,8 14,2 15,0 16,4 13,9

Ostatní 1,7 1,5 2,1 3,7 0,2 0,1 0,1 0,2

NĚMECKO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Dovoz celkem mld. USD 0,9 0,8 0,3 0,3 0,9 0,7 1,0 0,9

Podíl regionů na trhu v %

Asie 6,3 9,0 17,7 21,7 11,4 12,0 10,2 12,1

Severní Amerika 0,4 0,3 1,2 1,7 0,3 0,3 0,2 0,2

Evropa 92,4 89,8 77,4 70,3 86,9 86,6 88,7 86,9

Latinská Amerika 0,2 0,1 2,2 3,7 0,2 0,2 0,1 0,0

Ostatní 0,7 0,9 1,6 2,7 0,9 0,7 0,7 0,7

Tabulka 2: Bilance výrobků stavebního truhlářství v Německu

Tabulka 1: Bilance výrobků stavebního truhlářství v USA
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Spojené království a Francie 

Trh Spojeného království a Francie má 
s podobným současným objemem spo
lečné i některé další znaky. Především 
je to dominantní postavení evropských 
výrobců na dovozu, při relativně vyso
kém dovozu z Asie a Latinské Ameriky, 
což je dáno tradičními obchodními vzta
hy s bývalými koloniemi. 

Závěr

V letech 2004–5, kdy trh s výrobky sta
vebního truhlářství v USA zpomaloval, 
panoval ve zbytku světa optimizmus, že 

se Evropy krize nedotkne. Drastický po
kles importu do USA v letech 2005–6 
byl podceněn a naopak, přeceněna 
byla možnost překlenout výpadek trhu 
USA aktivitou na jiných trzích. Ale 50 % 
světové spotřeby, presentované trhem 
USA, se nahradit nedá, a následnou 
realitou byl pokles objemu světového 
trhu o 31 %. Krize se rozšířila do celého 
světa, což bylo potvrzením, že rekon
strukce a modernizace nejsou schopny 
vyrovnat výpadek v nové výstavbě, a že 
stavebnictví financované z veřejných 
zdrojů v období krize stagnuje a nemůže 
propad soukromé výstavby překlenout. 
Za počátek krize se považuje hypotéční 

krize v USA, což vyvolává otázku, zda 
je nynější oživení počátkem návratu 
k předkrizové poptávce. O tom lze po
chybovat. Od roku 2006 klesly ceny ne
movitostí o 30 %, což ve svých důsled
cích znamená, že 12 milionů úvěrů je 
spláceno ve výši přesahující aktuální 
ceny. Nesplácených úvěrů, u kterých 
hrozí propadnutí stavby bance, je 10 % 
a 2,8 mil. staveb už bankám propadlo. 
Takové množství se nejen obtížně pro
dává, ale hlavně dále snižuje cenu ne
movitostí. Banky tak ztrácí šanci dostat 
peníze zpět. Odhaduje se, že v USA 
propadne bankám 7 mil. staveb, což 
vyvolá krach některých z nich. 
Obdobné dopady, byť v menší míře, lze 
očekávat ve Španělsku, Irsku, Holand
sku, Spojeném království, Itálii, Francii 
a Švédsku, kde poklesla bytová výstav
ba o více než 40 %. I v SNS nastal po
kles bytové výstavby o 8 % a přestože 
se ve východní Evropě objem bytové vý
stavby snížil nevýrazně, nemůže to vzhle
dem k malému rozsahu zvrátit evropský 
trend. Snaha vlád zvýšit objem nebytové 
výstavby skončila jako důsledek snižo
vání veřejných výdajů. Na oživení trhu 
se tak podle mého názoru podílí hlavně 
tyto faktory:

 budovy financované z veřejných pros
tředků stavěné v pasívním standardu 
či podle zásad Green Building (v pod
statě jako propagační akce); 

 legislativou vynucené rekonstrukce 
a modernizace staveb (bezbariérová 
řešení, tepelné izolace, požární před
pisy, změny způsobů vytápění, ener
getické štítkování); 

 obnova výstavby činžovních domů (vý
sledek pochopení, že každý nemůže 
či nechce mít vlastní byt či dům); 

 výstavba malometrážních bytů (důsle
dek zvyšování podílu jednočlenných 
domácností, stárnutí populace a růstu 
podílu ekonomicky slabého obyvatel
stva).

Oživení na trhu s výrobky stavebního 
truhlářství tak bude pokračovat, ale do
sáhnutí předkrizové úrovně poptávky 
není reálné. Podmínky pro výrobce prvků 
stavebního truhlářství jsou sice o něco 
příznivější, ale udržet se v obchodním 
prostoru, který se vlivem asijské konku
rence zmenšuje, bude obtížné. I když 
je Evropa zatím zásobována především 
evropskými výrobci, bylo by zachování 
dosavadního podílu úspěchem.

Zpracováno s použitím Geneva Timber and 
Forest Study Paper 

Forest Products Annual Market Review

JAPONSKO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Dovoz celkem mld. USD 0,7 0,8 1,1 1,3 0,7 0,8 1,3 1,4

Podíl regionů na trhu v %

Asie 50,7 54,9 77,3 77,1 60,3 61,7 63,2 69,0

Severní Amerika 10,1 8,1 7,1 5,8 4,6 3,7 2,7 2,6

Evropa 33,2 30,5 11,0 12,0 29,4 29,8 29,9 24,5

Latinská Amerika 0,1 0,1 3,5 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Ostatní 5,9 6,4 1,1 1,3 5,6 4,8 4,1 3,9

Tabulka 3: Bilance výrobků stavebního truhlářství v Japonsku

SPOJENÉ  KRÁLOVSTVÍ

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Dovoz celkem mld. USD 0,7 0,7 0,3 0,4 2,2 2,5 0,8 0,7

Podíl regionů na trhu v %

Asie 19,3 20,8 46,0 52,9 28,2 30,4 31,5 35,7

Severní Amerika 9,3 9,9 5,3 5,6 4,6 2,9 2,7 2,2

Evropa 57,9 57,2 46,0 39,2 60,9 60,6 60,5 57,5

Latinská Amerika 4,6 5,0 2,2 1,7 4,0 3,6 2,8 3,1

Ostatní 8,8 7,1 0,5 0,5 0,9 0,7 2,5 1,5

FRANCIE

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Dovoz celkem mld. USD 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,6

Podíl regionů na trhu v %

Asie 9,7 10,8 15,3 15,2 13,6 14,5 15,2 13,2

Severní Amerika 1,2 1,0 0,5 0,7 1,2 0,5 0,6 0,8

Evropa 85,4 84,4 61,3 54,9 79,3 80,4 79,9 83,0

Latinská Amerika 2,4 3,0 21,2 27,9 5,6 4,1 3,5 2,1

Ostatní 1,2 0,8 1,7 1,3 0,6 0,5 0,7 0,9

Tabulka 5: Bilance výrobků stavebního truhlářství ve Francii

Tabulka 4: Bilance výrobků stavebního truhlářství v Spojeném království
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DŘEVO A ŘEZIVO

 Nabízíme truhlářské řezivo SM, BO, MO, DG, DB, BK, BR, JS, 
JV, OL, TP, LP, HB, AK, OR, TR.
Kontakt: email: wood.rakusan@volny.cz

 Prodáme truhlářské řezivo DB síla 25, 32, 40, 50, 60 mm. 
Délky 2, 3, 4, 5 m. OL 32 mm, délka 4 m. MD 25, 50, 60 mm, 
délka 4 m. Vzdušná skládka, cena dohodou při prohlídce řeziva.
Kontakt: mobil: 604 868 471, 605 860 354, email: starha.pila@
seznam.cz

 Vyrábíme, prodáváme stavební jehličnaté řezivo, prkna, fošny, 
hranoly, 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: tel.: +420 602 529 760, email: milos.prochazka@pila
tetcice.cz

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Vyrábíme velkoplošné podlahové dílce VLD 19dub rozměr 2420 
x 191 x 19 mm – bez povrchové úpravy – vhodné nejen pro sportovní 
podlahy v tělocvičnách.
Kontakt: Jiří Kolašín, email: dorsport@dorsport.cz

 Nabízím rohové kovaní na okna. Kování je vhodné na stará – 
repasovaná okna nebo špaletová okna ve starém stylu. Kování je 
bez povrchové úpravy, omezené množství (zbytkové). Cena 35 Kč 
za kus.
Kontakt: +420 732 406 751, email: JanVaverka@email.cz

 Nabízíme výrobu dřevěných madel o průměru 40, 42, 45, 50 
mm v jakýchkoliv délkách. 
Kontakt: email: jaroslav.flek@atlas.cz, mobil: 736 761 872

 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, 
email: 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 celoobvodové kování, 
těsnění a sklo. Výroba polotovarů vchodových dveří včetně alu pra
hu, bezpečnostního kování, bezp. kliky a pantů.
Kontakt: mobil: 737 883 380, email: p.grubner@seznam.cz, www.
oknagrubner.cz

 Vyrábíme polotovary eurooken a vchodových dveří v profilu IV78 
a IV92 mm, klasický nebo rustikální profil. Polotovar obsahuje kom
pletně opracovaný a slepený rám s křídlem, včetně zasklívacích lišt. 
K polotovarům je možné dodat ostatní komponenty jako okapnice, 
kování, těsnění atd. www.oknanedbal.cz
Kontakt: mobil: 777 143 532, email: oknanedbal@seznam.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodáme briketovací linku složenou z výkonného briketovacího 
lisu Dinamic D110 N, vynášecího potrubí a otočného pytlovacího zá
sobníku. Rok výroby 2006, cena 280.000 Kč bez DPH, standardní 
vybavení. Výkon lisu 50–110 kg dle měrné hmotnosti a konzistence 
materiálu, výkon motoru čerpadla 7,5 kW, průměr brikety 65 mm, 
el. ovládací panel motoru čerpadla, konická násypka, 10 cyklů za 
minutu, lisovací tlak 900 kg/m2, tlakoměr čelistí, digitální snímač 
teploty oleje, automatický snímač hladiny oleje, uzavřený chladicí 
systém, automatika. Rozměry 1470 x 1250 x 1730 mm, hmotnost 
lisu 960 kg, vynášecí potrubí. Velmi dobrý technický stav. Stroj je 
možno vidět na naší pobočce v Kostelci nad Orlicí.
Kontakt: mobil: 777 743 946, email: drevoobrabeci.stroj@email.cz

 Prodáme lis rámový ruční – cena 8500 Kč, řetězovou dlabačku 
(polské výroby) – cena 14.000 Kč, odsávání (motor 7 kW) – cena 
9500 Kč a zkracovací pilu (polské výroby, 8 m délka stolu) – cena 
24.000 Kč. 
Kontakt: mobil: 602 563 645

 Prodám nová posuvná měřítka SOMET 160/0,05 tlačítko ČSN 
251238. Měřítka jsou originál zabalená v koženém pouzdře vč. ka
libračního protokolu. Měřítka nebyla nikdy vybalena z obalu. Ruším 
staré zásoby. Cena nového měřítka se pohybuje v rozmezí 470–490 
Kč. Já prodávám za 400 Kč. Prodám i jednotlivě. Celkem na prodej 
46 Ks. Při odběru všech měřítek možná sleva. 
Kontakt: mobil: 607 947 640, email: slavek.seifert@seznam.cz

 Prodám truhlářskou dlabačku–vrtačku TOS, litina. Cena 22.000 Kč.
Kontakt: mobil: 603 760 267, ota.pleschner@seznam.cz

 Predám okenné centrum Windor 20 vo veľmi dobrom stave. 
Rok výroby 2007. Cena dohodou. Nástroje pre profil 78 mm, 92 
mm a 92 mm drevohliník. Aj jednotlivo. 
Kontakt: 00421 905 642 363, email: forro@unigroup.sk, Veľký 
Meder, Slovensko

 Prodám podvěsný dopravník vhodný pro výrobu oken. Různé zbylé 
kusy rovných dílů, oblouků, výhybek, úchytů a závěsných dvojháků.
Kontakt: Miloš Zajíček, 774 904 174, Ledeč nad Sázavou

 Prodáme rozmítací pilu Paoloni Explorer 4300, funkční včetně 
návodu, k prohlédnutí. Cena dle dohody.
Kontakt: PF Postforming s.r.o., Velká Bíteš, 777 717 113, email: 
info@postforming.cz

 Prodám sadu žiletkových fréz zn. Leitz na eurookna 68 – nepo
užité. Zn. Levně. Kontakt: mobil: 603 215 339

72

burza DM

Vážení čtenáři, profesionálové v oborech zpracování 
dřeva a výroby nábytku!

 Potřebujete prodat nevyužité zařízení nebo přebytečné 
zásoby materiálu?

 Sháníte použitý stroj či jiné zařízení do své dílny, nabí
zíte volnou výrobní kapacitu nebo hledáte práci?

 Chcete, aby Váš inzerát přečetlo co nejvíc Vašich ko
legů v oboru?

Potřebné kontakty Vám zprostředkuje naše bezplatná 
internetová BURZA DM na portálu www.drevmag.com, 
kterou pravidelně otiskujeme také v Dřevařském magazí
nu. Inzeráty do internetové BURZY DM můžete zadávat 
VČETNĚ FOTOGRAFIÍ, a to přímo z Vašeho počítače 
nebo nám je můžete posílat emailem na adresy:

cz@drevmag.com     a     sk@drevmag.com. 

Jako předmět emailu uveďte BURZA DM.
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 Predáme drevoobrábacie stroje z bývalej drevovýroby PD Vlára 
Nemšová  Horné Srnie:
– Stolová vŕtačka SVA 10, rok výroby 1993, príslušenstvo: vyvŕta
vacia hlava, očakávaná cena 400 €
– Rámový lis BALÍNEK, rok výroby 2005, očakávaná cena 3250 €
– Brúska SPB 400, rok výroby 2005, očakávaná cena 3530 €
– Brúska kotúčová, rok výroby 1977, očakávaná cena 250 €
Prípadný záujem o konkrétne zariadenia aj s cenovou ponukou treba 
zaslať na doleuvedenú adresu najneskôr do 15.05.2014. Všetky 
zariadenia sú k dispozícii pre prípadnú obhliadku a odskúšanie na 
PD Vlára Nemšová – dvor Horné Srnie. Obhliadky možno dohodnúť 
telefonicky alebo emailom aspoň 24 hodín vopred. Táto emailová 
adresa platí aj pre registráciu ponúk.
Kontakt: mobil: 0905 517 444, email: masarova@unilam.eu

 Predáme drevoobrábacie stroje z bývalej drevovýroby PD Vlára 
Nemšová  Horné Srnie:
– Stolová vŕtačka V10, rok výroby 1982, očakávaná cena 400 €
– Stolová fréza, rok výroby 1990, očakávaná cena 570 €
– Píla automat, rok výroby 1989, nefunkčná – na náhradné diely
– Stolárska fréza, rok výroby 1990, očakávaná cena 570 €
Prípadný záujem o konkrétne zariadenia aj s cenovou ponukou treba 
zaslať na doleuvedenú adresu najneskôr do 15.05.2014. Všetky 
zariadenia sú k dispozícii pre prípadnú obhliadku a odskúšanie na 
PD Vlára Nemšová – dvor Horné Srnie. Obhliadky možno dohodnúť 
telefonicky alebo emailom aspoň 24 hodín vopred. Táto emailová 
adresa platí aj pre registráciu ponúk.
Kontakt: mobil: 0905 517 444, email: masarova@unilam.eu

 Predáme drevoobrábacie stroje z bývalej drevovýroby PD Vlára 
Nemšová  Horné Srnie:
– Zadlabávacia fréza, rok výroby 1982, očakávaná cena 500 €
– Formátovacia píla DPED 2001, rok výr. 1972, očakávaná cena 500 €
– Skracovacia píla, rok výroby 1980, očakávaná cena 500 €
– Pásová píla DRS, rok výr. 1985, nefunkčná, očakávaná cena 400 € 
Prípadný záujem o konkrétne zariadenia aj s cenovou ponukou treba 
zaslať na doleuvedenú adresu najneskôr do 15.05.2014. Všetky 
zariadenia sú k dispozícii pre prípadnú obhliadku a odskúšanie na 
PD Vlára Nemšová – dvor Horné Srnie. Obhliadky možno dohodnúť 
telefonicky alebo emailom aspoň 24 hodín vopred. Táto emailová 
adresa platí aj pre registráciu ponúk.
Kontakt: mobil: 0905 517 444, email: masarova@unilam.eu

 Predáme drevoobrábacie stroje z bývalej drevovýroby PD Vlára 
Nemšová  Horné Srnie:
– Okenné centrum SICAR SC 90, rok výr. 1991, očakávaná cena 4700 €
– Pásová píla DRS, rok výroby 1985, očakávaná cena 400 €
– Štvorstranná fréza LAZZARI, rok výr. 2005, očakávaná cena 7040 €
– Čapovacia fréza STF 6, rok výroby 2005, očakávaná cena 4900 €
Prípadný záujem o konkrétne zariadenia aj s cenovou ponukou treba 
zaslať na doleuvedenú adresu najneskôr do 15.05.2014. Všetky 
zariadenia sú k dispozícii pre prípadnú obhliadku a odskúšanie na 
PD Vlára Nemšová – dvor Horné Srnie. Obhliadky možno dohodnúť 
telefonicky alebo emailom aspoň 24 hodín vopred. Táto emailová 
adresa platí aj pre registráciu ponúk.
Kontakt: mobil: 0905 517 444, email: masarova@unilam.eu

 Nabízíme nepotřebné nástroje na řezání lamina. Před řezové 
skládané kotouče SK 120x2,8–3,6x20 z12+12, cena: 500 Kč/ks 
a hlavní kotouče 250x3,2x30 z80TFZ. Cena 800 Kč/ks. 
Kontakt: mobil: 603 221 913

 Prodám nové nepoužité vrtáky Narex těchto průměrů: 8  zelený 
112 ks, 10  zelený 122 ks, 12  zelený 22 ks, 12  červený 30 ks, 
12  žlutý 2 ks, 12  zlatý 17 ks, Cena 10 Kč/ks. Dále prodám vidiové 
vrtáky do betonu s tvrzeným břitem těchto průměrů: 14  černý délka 
250 cena 25 Kč/kus na prodej 4 ks, 18  černý délka 250 cena 
35 Kč/kus na prodej 7 ks, 18  žluté délka 250 cena 35 Kč/kus 
na prodej 27 ks, 16  žluté délka 250 cena 30 Kč/kus na prodej 13 
ks, 21  žluté délka 250 cena 40 Kč/kus na prodej 1 ks, 24  žluté 
délka 380 cena 50 Kč/kus na prodej 2 ks.
Kontakt: Jaroslav Seifert, 607 947 640, slavek.seifert@seznam.cz

 Prodáme vertikální vyvrtávačku pro olivu křídla. Strojní zařízení 
je určeno k vyvrtávání otvorů pro kliku. Třívřetennou vyvrtávací jed
notkou je v okenním křídle vyvrtán otvor pro trn a připevňovací vruty. 
Kliky celoobvodového kování. Možnost použitého kování: ROTO, 
MACO, SIEGENIA, G.U., WINGHAUS, AUBI. Zařízení v provedení 
V31K, kdy je na zařízení vrtáno křídlo samostatně, a to za pomocí 
třívřetenné jednotky. Původní cena 95.000 Kč, cena použitého 
stroje 40.000 Kč. Rok výroby 2008.
Kontakt: Šárka Orságová, +420 777 754 244

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

 Prodám boční vysokozdvižný vozík Linde S 50. Nosnost 5000 
kg. Těžiště 600 mm. Pohonná jednotka Diesel – motor Perkins 
Provozovatel typ Sedící řidič Pneumatiky P/P Standardní výška 
zdvihu 3550 mm Standardní volný zdvih 1100 mm Délka 4150 
mm Šířka 1975 Min poloměr otáčení 4020 mm Cestování s / bez 
břemene 30/30 km/h Zvedání s / bez břemene 0.4/0,43 m/s 
Spouštění s / bez břemene 0.42/0,36 m/s Hodin v provozu 10352 
Technický stav Velmi dobrý – bez jakýchkoliv nutných oprav Rok 
výroby 1996 Pro firmu: výrazná hospodárnost a produktivita, nízká 
spotřeba paliva, nízké emise, malá kouřivost a nízká hlučnost • 
nízké servisní náklady • vysoká odprodejní hodnota použitých strojů 
i po dlouhodobém provozu Pro řidiče: • ergonomické místo řidiče, 
vynikající výhled do všech směrů • přesné a nenáročné ovládání 
 multifunkční ovládací prvky a přehledné přístrojové vybavení • 
maximální stabilita a bezpečnost. 
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 391 65 
Bechyně, tel.: 777 610 528, e mail: stastny@dszstastny.cz

 Prodám rozmítačku TOS SVITAVY PWR 301. Hmotnost stroje 
2600 kg. Délka stroje 2465 mm. Šířka stroje 1775 mm. Výška 
stroje 1950 mm. Průměr pilového kotouče 250 – 400 mm. Tloušťka 
vkládaného mateirálu min 10 mm. Výkon 57 kW. Rok výroby 1998. 
Stav PLNĚ FUNKČNÍ. Cena dohodou. Kotoučová jednohřídelová 
rozřezávací pila PWR 301 s nebo bez přestavování pilových kotoučů 
je určena pro podélné (ve směru vláken) hromadné rozřezávání lišt 
a hranolků z nehoblovaného řeziva neomítaného nebo jednostran
ně, případně oboustranně omítaného při použití několika pilových 
kotoučů pevných nebo přestavitelných. Lze ji použít i pro omítání 
dřevěného materiálu s oblinami na jedné či obou stranách. Není 
určena pro odřezávání latí po 1 kuse pravítka. 
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 391 65 
Bechyně, tel.: 777 610 528, e mail: stastny@dszstastny.cz

 Prodám kmenovou pásovou pilu Lignotech Hodonín KP880HD. 
Umožňuje řezat jehličnatou a listnatou kulatinu až do ø 125 cm na 
fošny, desky, trámy, latě a dýhy od síly 1,5 mm. Průměr kmene až 
110 cm (příp. 125). Průměr pásových kol 910 mm (příp. 1100). 
Max. výška jednoho řezu 330 mm. Max. zdvih pilového pásu 960 
mm (příp. 1100). Nejmenší poslední řez 25 mm. Šířka pilové hlavy 
2950 mm (příp. 3250). Výška lůžka kmene od podlahy (stavitelné 
nohy k vyrovnání tratě) min. 750 mm. Výkony elektromotorů 22; 30 
kW (příp. 37 kW). Max. rychlost pil. pásů až 35 m/s. Rychlost pilové 
jednotky (plynulá regulacehydromotor) až 45 m/min. Hmotnost 
stroje 3000 až 4000 kg. Produktivita 10 až 25 m3/8 hod. Rozteč 
zubů 30, 35, 40 mm. Délka pilového pásu 6650 (6950 mm). Šířka 
pilového pásu 110 (120 mm). Šířka řezné spáry od 2,0 mm. Cena 
k jednání, nutné vidět! 
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 391 65 
Bechyně, tel.: 777 610 528, e mail: stastny@dszstastny.cz
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 Prodám omítací a rozmítací pilu – Dřevostroj Čkyně 750/120. 
Pila ORP 750/120 je stroj určený k omítání řeziva v přesných šířkách 
v rozsahu 400 mm s odstupňováním po 10 mm, k výrobě latí nebo 
řeziva rozmítacím způsobem do výšky řezu 120 mm. Průchod šířka 
750 mm. Průchod výška 130 mm. Maximální výška řezu 120 mm. 
Maximální šířka řezu 530 mm min 15 mm. Průměr pilového kotouče 
250 – 380 mm min 40 mm. Průměr otvoru pilového kotouče 75 
mm. Průměr mezivložek 120 mm. Otáčky vřetene 3300 ot/min. 
Posuv 10–80 m/min min (5 – 50 m). Počet pod válců 5 ks. Příkon: 
pohon pily 30 – 55 kW. Pohon válců 2,2 kW. Hydr. agregát 0,5 
kW. Rozměry: délka 1700 mm, šířka 1350 mm, výška 1450 mm, 
výška na prac. stůl 800 mm. Rok výroby 1995. 
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 391 65 
Bechyně, tel.: 777 610 528, e mail: stastny@dszstastny.cz

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

 Vyrábíme špejle, špízy, hygienicky balená párátka, napichovátka, 
špejle na cukrovou vatu a špejle na bramborové spirály. Více na 
www.spizy.cz. Kontakt: j.smilek@tiscali.cz

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Nabízíme volnou výrobní kapacitu na čtyřstranné frézce. Možnost 
výroby palubek, hoblování trámů, lišt atd. Okr. Kladno.
Kontakt: tel.: 728 449 097, dubovahoblinka@seznam.cz

 Nabízíme výrobu eurooken a vchodových dveří v profilech 
IV68, IV78 a IV92, ve standardu ceny mnoho jinak příplatkových 
bezpečnostních a životnost prodlužujících prvků. Pro Ostravský 
region a okolí. Je možné využít volnou kapacitu kompletně vybave
né vysokotlaké lakovny truhlářům a jiným dřevýrobcům. Informace 
a možnost poptávek na stránkách firmy www.nizkoenergeticky.cz.
Kontakt: tel.: 777 701 101, okna@nizkoenergeticky.cz, www.niz
koenergeticky.cz

 Nabízíme volnou výrobní kapacitu na 4osém CNC frézovacím 
centru. Pracovní plocha 1500 x 6000 mm. Dále nabízíme komplet
ní služby truhlářům při výrobě schodů.  Vypracování projektu, tisk 
šablon v M 1:1, frézování a soustružení na CNC.
Kontakt: jaroslav.flek@atlas.cz, mobil 736 761 872, okres Blansko

 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: email: p.grubner@seznam.cz, mobil: 737 883 380

RŮZNÉ

 Nabízíme k prodeji domény: drevoprodej.cz, drevomarket.cz 
a dále logo + manuál.
Kontakt: Pavel Dobiáš, mobil: 00420 602 272 660

POPTÁVKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Indická obchodní společnost chce navázat obchodní styky s vý
robci řeziva a dřevěných polotovarů – překližky, desky.
Kontakt: Bohumil Ševčík, 224 907 515, bohumil.sevcik@czechtrade.cz

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Sháním sololitové přířezy od velikosti 47x28 cm. Větší množství. 
Levně.
Kontakt: mobil: 604 767 690, email: truhlarstvi.simak@tiscali.cz

 Poptávám dodavatele přířezů z měkkých dřevin (SM, BO, MD, 
JD, LP, TP aj.) o rozměrech v mm 32x47 * 45x47 * 100x260 * vše 
síla 10 mm. Přířezy nemusí být hoblované, stačí čistě řezané, bez 
prasklin a vypadavých suků, vzduchosuché. Paletové odběry, ale 
i menší množství. Vhodné jako souběh z hlavní výroby nebo sdělání 
nepotřeb. mater. zásob. Možnost dlouhodobější spolupráce. 
Kontakt: mobil: 604 767 690, email: truhlarstvi.simak@tiscali.cz

 Významný německý výrobce kancelářského nábytku (stoly a ča
louněné židle) s ročním obratem 120 mil. EUR hledá v ČR dodava
tele: dílů z překližky pro kancelářská křesla a židle; čalounění pro 
kancelářská křesla a židle
Kontakt: Bohumil Ševčík, tel.: 224 907 515, email: bohumil.sevcik@
czechtrade.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Polská společnost Grand má zájem o strojní zařízení na výrobu 
dřevěných nosníků.
Kontakt: Andrzej Grygiel, email: grand@ge200.pl

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

 Německá firma má zájem o dřevěné kůly. 
Kontakt: Herbert Kock, email: h.kock@emilstark.de, tel.: +49 489 
280 030

VOLNÉ KAPACITY, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Italská obchodní firma hledá dodavatele pelet za účelem dalšího 
prodeje v severní Itálii. Poptávka je platná do 23.7.2014.
Kontakt: Gianluca Malvezzi, tel.: +393 493 433 865, email: gian
luca.bestio@gmail.com

 Německá společnost GROHA Gropper Hallen, která staví jezdec
ké, skladové a výrobní haly, hledá nyní pro trvalou spolupráci subdo
davatele, a to zejména tesařskou firmu (s alespoň pěti zaměstnanci), 
pro montáž hal z dřevěných stavebních konstrukcí, a zastřešení 
z ocelových profilů / sendvičových panelů/komponentů. Poptávka 
je platná do: 11.06.2014
Kontakt: Ingrid RegnAyri, ir@groha.com, tel.: +49 8392 92 034

 Významný německý výrobce kancelářského nábytku (stoly a ča
louněné židle) s ročním obratem 120 mil. EUR hledá v ČR doda
vatele pro montáž kancelářských židlí a křesel. Poptávka je platná 
do: 04.06.2014
Kontakt: Bohumil Ševčík, tel.: 224 907 515, email: bohumil.sevcik@
czechtrade.cz

 Italská společnost má zájem o spolupráci s výrobcem dřevěných 
třísek a/nebo pelet, a to pro oblast jižní Itálie. Poptávka je platná 
do: 02.06.2014
Kontakt: Enzo Gaballo, tel. 3738064007, email: e.gaballo@gmail.com
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 HOBBY 14. – 18. 5.
 Výstava nářadí a zařízení pro hobby a zahradu, stavebnictví, 

vytápění, klimatizace, zařízení a vybavení bytu, domu, potřeb 
pro domácnost, hraček, modelářství, potřeb pro sport a volný 
čas apod. Doprovodný program: Soutěžní přehlídka řemesel 
SUSO, 18. ročník, region jižní a západní Čechy, 16. a 17. 5. • 
České Budějovice – výstaviště • Výstaviště České Budějovice, 
a.s., www.vcb.cz

 DŮM, ZAHRADA, VOLNÝ ČAS 16. – 18. 5.
 Výstava materiálů a potřeb pro stavbu a rekonstrukci, zahradní

ho vybavení, nových technologií v oblasti zateplování a topení • 
Litoměřice – výstaviště Zahrada Čech • Zahrada Čech s.r.o., 
www.zahradacech.cz

 LETOKRUHY JOSEFOVA 2014 21. – 25. 5.
 Mezinárodní řezbářské sympozium na volné téma – 4. ročník • 

Jaroměř – Josefov – pevnost Josefov Bastion IV • Společnost 
Retranchemen No. XVIII, o.s., www.bastion4.cz

 DŮM A ZAHRADA Liberec 22. – 25. 5.
 Výstava pro interiéry a exteriéry obydlí a potřeb pro zahrádkáře • 

Liberec – výstaviště • Diamant Expo, spol. s r.o., www.diaman
texpo.cz

 OPAVSKÝ VELETRH 30. 5. – 1. 6.
 Veletrh stavebnictví, bytového zařízení a automobilů – 11. ročník 

• Opava – hala Opava • Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz
 RYCHNOVSKÉ DŘEVOŘEZÁNÍ 11. – 14. 6.

 Řezbářské sympozium na téma marioneta (11. – 13. 6.) – 3. 
ročník. Souběžná akce: VELETRH DŘEVOZPRACUJÍCÍCH 
ŘEMESEL – prezentace dřevozpracujících řemesel s netradič
ní prohlídkou zámku (14.6.) • Rychnov nad Kněžnou – areál 
Kolowratského zámku • Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., 
www.kulturark.cz

 SVÁTKY DŘEVA V ŽAMBERKU 13. – 15. 6.
 Prezentace drobných výrobců ze dřeva každoročně zaměřená 

na konkrétní téma – 14. ročník • Žamberk – areál SOU Zámek 
a Městské muzeum • Městské muzeum v Žamberku, www.mu
zeumzamberk.cz, www.svatkydreva.cz

 DŘEVOŘEZÁNÍ 5. – 6. 7.
 Celorepublikové setkání řezbářů – 13. ročník • Třešť – náměstí 

T.G. Masaryka • Spolek přátel betlémů v Třešti, www.trest.cz, 
betlemytrest.wz.cz

 HRAČKOBRANÍ 9. – 13. 7.
 Festival hraček ze dřeva a jiných přírodních materiálů a prezen

tace jejich výrobců – 9. ročník • Kamenice nad Lipou – zámek 
• Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou, www.
hrackobrani.cz

 HEJŮV NOŽÍK 12. 7.
 Mezinárodní setkání lidových řezbářů – 18. ročník • Rožnov pod 

Radhoštěm – Valašské muzeum v přírodě (Dřevěné městečko) • 
Valašské muzeum v přírodě, www.vmp.cz

Slovenská republika

 BÝVANIE A ZÁHRADA Žilina 15. – 17. 5.
 Kontraktačnopredajné výstavy • Žilina • Agentúra Bocatius, 

www.bocatius.sk
 MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH 20. – 23. 5.

 Medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií. 
Súbežné výstavy: EUROWELDING – medzinárodná výstava 
zvárania a zváracej techniky, CASTEX – medzinárodná výsta
va zlievania a hutníctva, CHEMPLAST – medzinárodná výstava 
plastov a chémie pre strojárstvo, EMA – medzinárodná výstava 
elektrotechniky, merania, automatizácie a regulácie, ELECTRON 
2014 – kontraktačná výstava výrobcov elektrických prvkov a za
riadění, SAFETY 2014 – výstava služieb, výrobkov, prostriedkov 
a zariadení pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a ochrany mejetku – 1. ročník • Nitra – výstavisko Agrokomplex 
• Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra š.p., www.agrokomplex.sk

Zahraničí

 TEKHNODREV FURNITURE 12. – 15. 5.
 Mezinárodní specializovaná výstava technologií, zařízení a nástrojů 

pro nábytkářský a dřevozpracující průmysl. Souběžné výstavy: 
ZOW MOSCOW – mezinárodní veletrh komponentů a doplňků 
pro nábytkářský průmysl, FIDEXPO – mezinárodní veletrh nábytku 
• Moskva, Rusko • Restec Exhibition Company, www.restec.ru

 XYLEXPO 13. – 17. 5.
 Mezinárodní veletrh dřevoobráběcích strojů • Milano – Rho, Itálie 

• CEPRA SpA, www.xylexpo.com, www.eumabois.com  
 EXPOKOS 2014  14. – 17. 5.

 Mezinárodní veletrh stavebnictví, nemovitostí a nábytku – 13. 
ročník • Prishtina, Kosovo • Congress & Event Organization, 
www.kosovafair.com

 BCN DESIGN WEEK 2. – 14. 6.
 Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu • Barcelona, 

Španělsko • Barcelona Centre de Disseny, www.barcelona
designweek.com

 WOODEX FOR AFRICA 5. – 7. 6.
 Mezinárodní veletrh strojů, materiálů a doplňků pro nábytkářský 

průmysl • Johannesburg, Jihoafrická republika • Acropolis exhi
bitions LTD, www.woodexforafrica.com, www.eumabois.com

 KENYA BUILDEX 2014 26. – 28. 6.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví • Nairobi, Kenya • Profex 

Exhibitions Organizers, www.profexexhibitions.com

Upozornění: Pořadatelé akcí si vyhrazují právo na možné změny 
v termínech. Před návštěvou proto doporučujeme ověřit jejich ak
tuálnost přímo na webových stránkách veletrhu nebo u pořadatele.
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Ve dnech 15. a 16. 5. 2014 se 
v německém Rosenheimu uskuteční 
mezinárodní konference s názvem 
Dny dveří a vrat 2014 s podtitulem 
V budou cnu automatické – půjde pak 
všechno samo?
Organizátor akce, ift Rosenheim, na
bízí odborníkům z branže od projek
tantů až po výrobce možnost získat 
aktuální informace v oboru a příležitost 
prodiskutovat ožehavá témata z dané 
oblasti s pracovníky ift a s dalšími pří
tomnými experty.

Jak již z názvu dvoudenní konferen
ce vyplývá, nosným tématem bude 
především problematika dveří a vrat 
z pohledu budoucnosti, avšak nejen 
co se týká jejich hlavní funkce – ote
vírání/zavírání. Na programu bude též 
jejich bezpečnost, požární odolnost, 
hygiena atd.
Přednášková témata budou v každém 
dni rozdělena do tří paralelně probíha
jících tematických okruhů:
Čtvrtek 15.5.2014
1. Interiérové dveře

 Národní kódy a požadavky pro inte
riérové dveře

 Nová DIN 18105: Požadavky pro 
šachetní (výtahové) dveře

 Osvobození od překážek jako po
vinný požadavek?

 Německý Stavební zákon – Odpo
vědnost v obchodu s nemovitostmi

2. Exteriérové dveře
 Cesta k prohlášení o vlastnostech
 Vývoj stavebnictví – ovladač pro trh 
s dveřmi a vraty

 Řízené automatické dveře
 Věděli jste to? S dveřmi související 
otázky na IFT Hotline

3. Vrata
 Jako zázrakem – když se vrata stá
vají „samostatná“

 Informace DGUV „Dveře a vrata“ – 
bezpečnostní úroveň ASR A1.7

 Současné změny EnEV
 Protipovodňová vrata ve stavebnictví

Pátek 16.5.2014
1. Kování & bezpečnost

 Automatizace budov pro průmysl 
dveří a vrat

 Diskuse města: Odolnost proti ná
silnému vniknutí

 Automatické zámky v aplikacích
2. Požární bezpečnost & řízení kouře

 Významné změny seznamu staveb
ních pravidel

 Produktová norma pro požáruvzdor
né a kouřřiditelné dveře a zámkové 
sestavy je na cestě!

 Předpokládaný obsah – předpisy 
EXAP jako základ pro plánování 
produktů

3. Prostředí & zdroje
 Ověřování na udržitelné výstavbě
 Aktuální výzvy pro dřevěné materiály
 Zlepšete ochranu životního prostře
dí a úspory energie automaticky

Na závěr pátečního programu proběh
ne po obědě panelová diskuse přítom
ných expertů nad dotazy účastníků 
konference.
Veškeré informace o konferenci včet
ně registračního formuláře a kom
pletního programu jsou dostupné na 
www.ift-rosenheim.de.

Autor: Radomír Čapka

Odborná konference na téma Dveře a vrata budoucnosti

Zviditeľniť výrobu nábytku na Sloven
sku a v Českej republike budú mať vý
robcovia a tvorcovia dizajnu na 19. roč
níku veľtrhu nábytku, bytových dopln
kov a interiérového dizajnu MODDOM 
2014. Uskutoční sa na výstavisku 
Incheba EXPO Bratislava v termíne 15. 
– 19. októbra 2014. Očakávajú účasť 
takmer 200 vystavovateľov, ktorí budú 
mať k dispozícii plochu 20 tis. m². Na 
vlaňajšom ročníku sa zúčastnilo 170 
vystavovateľov. Ich expozície videlo 53 
tisíc návštevníkov. 

Autor: Dr. Anton Mrník

Veľtrh MODDOM 2014 v termíne 15. – 19. októbra 2014

Cenu MODDOM 2013 získal Karpiš 
Nábytok s.r.o. Prievidza za kolekciu 
ergonomicky tvarovaných drevených 
prvkov s antibakteriálnym povrchom. 
Foto: autor
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Pravidelné jarní odborné setkání Spo
lečenstva dřevozpracujících podniků 
v České republice (SDP), spojené 
s Výroční valnou hromadou, se le
tos uskuteční 30. 5. 2014 ve Ždírci 
nad Doubravou na Havlíčkobrodsku. 
Zástupci malých a středních pilařských 
provozů, seskupených v tomto sdruže
ní, se tentokrát sejdou na půdě spo
lečnosti Stora Enso Wood Products, 
která se svým loňským pořezem 963 
tis. m3 smrkové kulatiny a ročním ob
ratem 135 mil. Euro (více jak 3,7 mld. 
Kč) řadí mezi největší tuzemské dře
vozpracovatele.
Účastníci setkání si nejprve prohlédnou 
výrobní závod společnosti Stora Enso 
Wood Products, který je provozován 
na ploše 30,2 hektaru a zaměstnává 
více jak 400 lidí. Kromě manipulační 
linky a pilnice (s roční produkcí 546 
tis. m3 řeziva), zde bude k vidění kom
plex sušáren (343 tis. m3), hoblárna 
(37 tis. m3) a provoz výroby lepených 
KVH hranolů s loňským vyprodukova
ným objemem 132 tis. m3. Součástí 
prohlídky bude také nová teplárna, vy
budovaná v letech 2012–2013 za cca 
500 mil. Kč s parním kotlem na bioma
su o výkonu 23,5 MW a protitlakou tur
bínou o výkonu max. 6 MW. Primárně 
je určena pro spalování kůry z odkor
něné kulatiny a z cca 10 % zelené lesní 
štěpky v celkovém objemu 95 tis. tun 
za rok. Od listopadu 2013 funguje 
v nepřetržitém provozu s plánovanou 
roční produkcí 46 GWh elektrické 
energie, která je částečně spotřebová

na v závodě a přebytky jsou dodávány 
do rozvodné sítě. Vyprodukované teplo 
je určeno pouze pro potřebu závodu.
Vlastní Výroční valná hromada proběh
ne v odpoledních hodinách v místní 
restauraci U Lázničků. Po jejím skon
čení bude pokračovat tradiční program 
SDP zaměřený především na vývoj si
tuace v zásobování dřevní hmotou na 
tuzemském trhu a na opatření souvi
sející s touto stále žhavou problemati
kou, která představenstvo SDP učini
lo od podzimního odborného setkání 
v Proseči u Skutče, a to jak samostat
ně, tak i ve spolupráci s Konfederací 
lesnických a dřevařských svazů, které 
od počátku letošního roku předsedá.

Akce bude již tradičně otevřena také 
zájemcům z řad odborné veřejnosti, 
kteří nejsou členy sdružení. Členské 
firmy obdrží pozvánku s podrobným 
časovým harmonogramem odborné
ho setkání. Ostatní zájemci budou 
moci získat podrobnější informace 
na stránkách www.sdpcr.cz a svoji 
účast si musí dohodnout (nejpozději 
do 26. 5. 2014) s tajemníkem SDP 
ČR Ing. Novákem na adrese: Spole
čenstvo dřevozpracujících podniků 
ČR, Vančurova 7, 586 01 Jihlava, tel.: 
567 308 891, 720 581 059, email: 
fandanovak@volny.cz.

Autor: Ing. František Novák

Pilaři sdruženi v SDP navštíví největší pilařský komplex v ČR

Dějištěm letošního jarního odborného setkání SDP bude společnost Stora Enso 
Wood Products sídlící ve Ždírci nad Doubravou. Foto: archiv SDP
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Theophil Hansen je vnímán především 
jako autor staveb, které po zbourání 
hradeb v druhé polovině 19. století vý
znamně ovlivnily tvář Vídně. Vybudování 
okružního bulváru Ringstraße bylo vý
chodiskem k vytvoření základu pro vý
voj moderní metropole stejně jako sílící 
vliv bohatého měšťanstva. To byla pro 
Theophila Hansena obrovská příležitost 
vybudovat v samotném centru Vídně vý
znamné reprezentativní budovy. 
Loňská výstava „Theophil Hansen – 
hvězdný architekt a jeho obytné stavby 
na vídeňské Ringstraße“ se zaměřuje na 

Hansenovy obytné budovy včetně jejich 
vnitřního vybavení v čele s nábytkem. Tzv. 
Gesamtkunstwerk jako viditelný výraz 
nových společenských poměrů ve Vídni 
vytváří paralelu s pozdější tvorbou Otto 
Wagnera. 200leté výročí Hansenova na
rození je příležitostí představit odborné 
veřejnosti prostřednictvím skic, projektů, 
fotografií architektury, nábytku a dalších 
uměleckých předmětů akční rádius to
hoto umělce, jenž je v České republice 
díky jeho významným realizacím v Brně 
vnímán „pouze“ jako architekt. 
Theophil Hansen se narodil v roce 1813 
v Kodani, jeho bratr Hans Christian byl 
rovněž architekt. Po ukončení studia na 
Královské akademii umění v Kodani od
jel Hansen v roce 1838 na studijní cestu 
do Německa a Itálie. Tam měl možnost 
studovat architekturu takových umělců 
jako byl Schinkel nebo Palladio. Na po
zvání bratra, který působil jako dvorní 

stavitel řeckého krále Otty, odejel do 
Athén. V letech 1838–1846 odstar
toval svoji praxi v Christianově ateliéru, 
posléze se osamostatnil. Intenzívně se 
věnoval studiu řecké architektury, ze
jména polychromii antických staveb 
a navrhování veřejných staveb. Většina 
athénských realizací vznikla pro bankéře 
Georgia Sinase. 
Po převratu v Řecku v roce 1843 byli 
zahraniční umělci donuceni zemi opustit. 
Díky renomé, které si Hansenovy realiza
ce v Athénách získaly, přivedl Georgios 
Sinas už jako řecký velvyslanec Hansena 
do Vídně, aby pro něj a pro další investo
ry projektoval stavby v „řeckém stylu“. 
Jeho nadání ocenil i uznávaný vídeňský 
architekt Ludwig Förster a přijal ho jako 
svého asistenta. Hansen s ním spolu
pracoval na řadě staveb a dokonce se 
oženil s jeho dcerou, která však záhy 
zemřela. V roce 1851 se osamostat

Theophil Hansen

Po veleúspěšné prezentaci skandinávského designu Paula Kjaerholma a Arneho Jacobsena, jejichž 
nábytek vyráběla slavná firma Fritz Hansen (viz DM 4/2013), přišel na řadu v Muzeu Otty Wagnera 
umístěné v budově Poštovní spořitelny ve Vídni další Hansen – Theophil. Tentokrát jde ale o vý-
znamného představitele evropského historismu, osobnosti, která má skandinávské kořeny, ale jejíž 
život a realizace jsou bytostně spojeny s Vídní. 

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

Portrét Theophila Hansena. Christian 
Griepenkerl 1873, ©Gemäldegalerie der 
Akademie der bildenden Künste, Wien

Palác Todesco, 1861–1864, Theophil Hansen, Ludwig von Förster, Kärntner Straße 
naproti Opeře, ©Österreichische Nationalbibliothek, Inv. Nr. 460-365-B
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nil. Prorazil s projektem Muzea zbraní 
v duchu romantického historismu a za
hájil stavby v jiných městech, mimo jiné 
v Brně (Besední dům, Pražákův palác, 
Nemocnice u sv. Anny). 

Okružní bulvár Ringstraße

Dopis Františka Josefa ministru vnitra 
Bachovi nařídil 20. prosince 1857 zbou
rání městských hradeb, což umožnilo 
zahájit výstavbu městského okružního 
bulváru podle generelního plánu. Město 
se proměnilo v obrovské staveniště, kte
ré nebylo dokončeno ani v roce 1873, 
kdy se ve Vídni konala Světová výstava. 
Zboření hradeb a staré zástavby Vídně 
přineslo také explozi obyvatel. V ná
sledujících 50 letech vzrostl jejich počet 
ze 400 000 na celé 2 miliony.
Slavnostní otevření Ringstraße proběhlo 
1. května 1865. Bulvár se stal symbo
lem ekonomické síly a reprezentativních 
požadavků nové společenské vrstvy – 
bankéřů a velkoprůmyslníků. Paláce 
Epstein, Todesco a Ephrussi demon
strují prostřednictvím svého autora prů
nik „antických“ tvarů do obytných inte
riérů. Heinrichhof hned naproti Opeře 
je označován jako nejkrásnější nájemní 
dům a skupina Zinshaus na Schottenring 
se stala přímo archetypem městského 
nájemního domu, jehož četné repliky 
s pseudorenesančními fasádami prak
ticky vytvořily obraz Vídně konce před
minulého století. 
Hansen si vytvořil tým spolupracovníků 
včetně malířů a sochařů a brzy se vy
pracoval na jednoho z nejvýznamnějších 
rakouských architektů. Ve svých počát
cích vycházel ze směsi stylů Schinkelova 
klasicismu a romantismu, později pře
vážila inspirace klasické renesance. 

Podobně jako jeho profesor Schinkel 
si Theofil Hansen rád kreslil a maloval. 
Proto mu nečinilo problém navrhnout pro 
své stavby v duchu „Gesamtkunstwerku“ 
veškeré uměleckořemeslné zařízení 
interiérů (okenní mříže, okenní kování, 
svítidla, zábradlí, tapety, nábytek atd.). 
Na návrzích nábytku používal svoje osob
ní tvarosloví charakteristické čistým de
tailem, důslednou tektonikou a začleně
ním plastických motivů (delfíni, akantové 
listy, sfingy, putti). Návrhy nábytku vyvíjel 
vždy pro konkrétního investora, v přímé 
vazbě na příslušný prostor a tvůrčí vý
stupy často korigoval v duchu osobních 
přání zákazníků.
Kromě rodin bankéřů a velkoprůmyslní
ků se na vzniku nové společenské vrstvy 
bohatých měšťanů a reformě umělecké
ho řemesla podíleli také četní obchod

níci s uměleckými předměty a výrobci 
hodnotných uměleckých produktů. Na 
Ringstraße měli svoje obchody. Byla 
to např. továrna na bronzové nádobí 
Hollenbach’s Erben, sklářská firma 
J.& L. Lobmeyr, klenotník A.E.Köchert, 
stříbrník Mayerhofer & Klinkosch a jiní. 
Často Hansena pověřovali nejen k navr
hování jejich produktů ale také k vybavo
vání vlastních bytů a obchodů. Hansen 
pro ně vytvořil návrhy na stolní nádobí, 
příbory, ubrusy, nápojové sety, ale také 
klenoty a různé čestné dary jako poháry 
a dokonce i hudební nástroje. 
Zvláštní osud postihl piáno, speciální 
nástroj navržený pro rakouskou prezen
taci na Světové výstavě v Paříži v roce 
1867. Do zlaceného objektu zdobené
ho sfingami se okamžitě zamilovala žena 
Napoleona III. – císařovna Evženie. 
Rakouská císařovna Sisi ji proto piáno 
věnovala. Nástroj si pak Napoleon vzal 
do svého exilu v Londýně a v roce 1978 
ho v aukci Sotheby‘s koupila sestra jor
dánského krále.
Theophil Hansen je zcela legitimně po
važován za čelního představitele středo
evropského historismu 2. poloviny 19. 
století. Za svoje zásluhy o rozvoj Vídně 
byl v roce 1863 jmenován jejím čestným 
občanem a roku 1884 byl povýšen do 
šlechtického stavu. Neopomenutelná je 
i jeho pedagogická činnost. Jako pro
fesor vídeňské Akademie výtvarných 
umění měl v letech 1868–1884 možnost 
přenášet svoje zkušenosti na četné žáky. 
Zemřel v roce 1891. Z dnešního pohle
du ho lze označit za jednoho z prvních 
Evropanů.

Zdroje: Tiskové materiály výstavy, encyklope-
die.brna.cz, wikipedie, http://www.boesendor-
fer.com/en/theophil-hansen.html

Palác Ephrussi 1872-1873, roh Universitätsring/Schottengasse, 
z časopisu Wiener Bauindustrie-Zeitung 1888

Stůl z paláce Todesco, 1864. Byl navržen do prostoru s dřevě-
ným a mramorovým obložením stěn a pozlaceným kazetovým 
stropem. ©The Metropolitan Museum of Art, Ref.Nr. 1982.168a

Křeslo z přijímacího salónu zámku Hern-
stein, 1875–1880
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ARIVAN s. r. o.
predajňa SPEKTRUM

Č. armády 28
934 05 Levice

tel.: 036/631 4275
tel./fax: 036/622 9802

výroba nábytku, predaj 
remeselníckych potrieb

DREVINA NZ, s. r. o.
Považská 18, 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

email: 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

email: 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

email: 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
email: haus@haus.sk

železiarstvo, spojovací 
materiál a potreby do 

domácnosti

FABA SLOVAKIA
spol. s r. o.

Sasinkova 26, 010 01 Žilina
tel.: 041/500 10956
fax: 041/500 1097
email: sk@faba.pl

www.faba.pl

výroba a predaj
profesionálnych nástrojov 

na obrábanie dreva

IVIM s. r. o. 
Sadovská 3819/13

075 01 Trebišov
tel./fax: 056/672 2765

email: ivim@ivim.sk

Pod Kamennou baňou 11
080 01 Prešov

tel./fax: 051/772 0683
email: presov@ivim.sk

Skladová 3
917 01 Trnava 

tel./fax: 033/554 5415
email: tt@ivim.sk

veľkoobchod so stavebným 
a nábytkovým kovaním, výroba 

vstavaných skríň a alumíniových 
dvierok

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

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

email: benko@dredos.sk
www.dredos.sk

predaj drevoobrábacích 
strojov a potrieb pre stolárov

IW TREND, s. r. o.
Rybničná 38

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

email: 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

AGGLU SK, s. r. o.
Dlžiny 1971

039 01 Turčianske Teplice
tel.: 043/490 1717  8

fax: 043/490 1719
email: info@agglu.sk

www.agglu.sk

predaj priemyselných lepidiel 
a poradenstvo v oblasti 

lepených spojov

EPIMEX Žilina spol. s r.o.
Košická 59

010 01 Žilina
tel.: 041 / 565 1194

tel./fax: 041 / 565 0751
email: 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
email: 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
email: info@adler.sk

www.adler.sk

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

JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.
Špačince, Hospodárska 448

T: 033/557 3415, F: 033/557 3419
E: trnava@jafholz.sk

JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.
Žilina, Kamenná 1

T: 041/707 0233, 34, F: 041/707 0211
E: zilina@jafholz.sk

JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.
Ličartovce, Ličartovce 300

T: 051/746 4611
F: 051/746 4666

E: licartovce@jafholz.sk

JAF HOLZ spol. s r.o.
Vyškov, Průmyslová 717 / 8g

T: +420/517 325 811
F: +420/517 325 852 
E: vyskov@jafholz.cz

www.jafholz.sk, www.jafholz.cz dodávka širokého sortimentu drevárskych materiálov pre výrobcov nábytku, stolárov a stavbárov

JAF HOLZ spol. s r.o.
Brandýs n/Labem, Průmyslová 1893

T +420/326 901 000
F: +420/326 901 009 
E: brandys@jafholz.cz

JAF HOLZ spol. s r.o.
Vlašim, Domašín 275 

T: +420/317 842 486
F: +420/317 846 517
E: domasin@jafholz.cz

Démos trade, a.s.
Ostrava–Kunčičky

Škrobálkova 630/13
(+420) 596 223 400

dispecink.ostrava@demostrade.com

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

dispecink.praha@demostrade.com

Sokolnice, Kobylnická 698
(+420) 545 426 800

dispecink.brno@demostrade.com

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

dispecink.hb@demostrade.com

Dohalice, Středisko Sadová
(+420) 495 446 041

dispecink.hk@demostrade.com

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

dispecink.liberec@demostrade.com

Litoměrice, Michalovická 20
(+420) 416 532 053

dispecink.litomerice@demostrade.com

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

dispecink.olomouc@demostrade.com

Opařany, Areál ZD Opařany
(+420) 381 287 371

dispecink.oparany@demostrade.com

Opava–Kateřinky
U Cukrovaru 13

(+420) 553 733 910
dispecink.opava@demostrade.com

Praha–západ
Areál ZD Třebotov

(+420) 257 830 140
dispecink.trebotov@demostrade.com

Staré Město 
u Uherského Hradiště

Velehradská 593
(+420) 572 542 811

dispecink.hradiste@demostrade.com

Démos trade, s.r.o.
Žilina, Dolné Rudiny 8516/41C

(+421) 0412 850 040
dispecing.zilina@demostrade.com

Košice, Južná trieda 72
(+421) 0552 850 150

dispecing.kosice@demostrade.com

Nitra, Novozámocká 252
(+421) 0362 850 010

dispecing.nitra@demostrade.com

Michalovce, Vihorlatská 2
(+421) 0562 850 120

dispecing.michalovce@demostrade.com

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

dispecing.bratislava@demostrade.com

Trenčín, Bratislavská cesta 402
(+421) 0322 850 150

dispecing.trencin@demostrade.com

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

dispecing.trnava@demostrade.com

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

dispecing.zvolen@demostrade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
Kamenná 9

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

email: 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
email: topolcany@dextrade.sk

dovoz a distribúcia materiálov pre výrobu nábytku a interiérov

JAF HOLZ spol. s r.o.
Rokycany, Nové Město 1123

T: +420/371 722 251
F: +420/371 722 577 
E: rokycany@jafholz.cz

JAF HOLZ spol. s r.o.
Česká Třebová, Semanínská 2097

T: +420/465 519 810
F: +420/465 519 819

E: ceska.trebova@jafholz.cz

JAF HOLZ spol. s r.o.
Ostrava, Družební 702
T: +420/596 940 880
F: +420/596 940 889
E: ostrava@jafholz.cz

JAF HOLZ spol. s r.o.
Vodňany, Číčenická 1282

T:+420/383 355 511
F:+420/383 355 555
E: vodnany@jafholz.cz

HRANIPEX, a. s.
Hlavná 1958

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

www.hranipex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán, 
lepidiel a čističov
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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 45, Ružomberok
tel./fax: 044/435 3742

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

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

Západná 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

Trenčianska 19, 
Nové Mesto n/Váhom

tel./fax: 032/771 9180
email: 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
email: info@zsdsr.sk

www.zsdsr.sk

zamestnávateľský zväz
z odvetvia spracovania dreva 

a výroby nábytku

STOPO – Ing. Tomáš Lipták
Radlinského 17

052 01 Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/441 0861

email: stopolipták@stonline.sk

základné a doplnkové 
materiály na výrobu nábytku, 

stavebno
stolárskych výrobkov 

a zariaďovanie interiérov

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

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

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

email: sales@slovlepex.sk
www.slovlepex.sk

výroba certifikovaných
eurohranolov, tatranského

profilu, palubovky

Kremnička 5, P.O. Box 409
974 03 Banská Bystrica

tel./fax: 048/414 82179
email: info@twd.sk

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

Pri Šajbách 9454
831 06 Bratislava

tel.: 02/4464 8078
fax: 02/446 480 77
email: blava@twd.sk

Holubyho 12, 040 01 Košice
tel.: 055/7287 876
fax: 055/7287 875

email: kosice@twd.sk

ul. SNP 60, 976 66 Polomka
tel./fax: 048/619 3350
email: polomka@twd.sk

Trendwood - twd

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel./fax: 038/760 8470
email: banovce@twd.sk

Patráš-twd s.r.o.
Polní 2818/7, 750 02 Přerov

mobil: +420 737 272 922 – 3
email: cz@twd.sk

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

Mobart s. r. o.
Vajnorská 89

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

email: mobart@mobart.sk
www.mobart.sk

predaj polotovarov pre 
nábytkársky priemysel

VAREX SLOVAKIA, s. r. o.
Partizánska 1580

971 01 Bánovce nad 
Bebravou

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

email: varex@varex.sk
www.varex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán

81

adresár predajných miest 

RK-LINE spol. s r.o.
Kamenná 3607/5

010 01 Žilina
tel./fax: 041/500 6324

email: remmers@remmersza.sk
www.remmersza.sk

predaj produktov značky 
Remmers

Schachermayer – Slovensko
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

tel.: 02/4820 27156
fax: 02/4820 2730

email: 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@inteaservice.cz
www.inteaservice.cz

prodej materiálů, kování 
a elektrospotřebičů 
pro výrobce nábytku

KRÁL, spol. s r. o.
Predmestská 83

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

email: info@kralzilina.sk
www.kralzilina.sk

predaj drevoobrábacích 
strojov a zariadení, nástrojov

TOMIFA PLUS s.r.o.
Iliašovce 69, 053 11 Iliašovce

okr. Spišská Nová Ves
tel.: 0918 480 888

email: tomifaplus@rup.sk

predaj sušeného reziva, 
výroba priebežnej škárovky, 

široká ponuka materiálov 
a služieb pre stolárov 

a nábytkárov

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

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

Kili s.r.o.
Centrála Šlapanice 

Hybešova 1647
664 51 Šlapanice
tel.: 544 228 155
fax: 544 120 139

email: obchod@kili.cz

Průmyslová 660
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

tel./fax: 566 550 147
email: bystricenp@kili.cz

Nádražní 998, 369 01 Humpolec
tel.: 565 532 689
fax: 565 532 941

email: humpolec@kili.cz

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
fax: 387 687 154

email: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
fax: 384 361 185

email: jhradec@kili.cz

Domažlická 138, 318 00 Plzeň
tel.: 377 240 199
fax: 377 240 396

email: plzen@kili.cz

Průmyslová 14d, 796 01 Prostějov
tel.: 582 366 651
fax: 582 337 343

email: prostejov@kili.cz

Vožická 2604, 390 02 Tábor
tel.: 381 470 011
fax: 381 470 016

email: tabor@kili.cz

Prostějovdřevocentrum
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov

tel.: 582 334 058 
fax: 582 330 868 

Písecká 284
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159
fax: 383 324 020

email: strakonice@kili.cz

Stařeč 513, 675 22 Třebíč
tel.: 568 870 742
fax: 568 851 536

email: trebic@kili.cz

Příluky 228, 760 01 Zlín
tel.: 577 151 088
fax: 577 901 086
email: zlin@kili.cz

prodej materiálů pro výrobu 
nábytku, vybavování interiérů 

a realizaci staveb

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738

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

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

kompletní sortiment 
pro truhláře

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 HOLZHER pro ČRKOOPLAST, s.r.o.
Chrudichromská 22
680 01 Boskovice
tel.: 515 550 540

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

dodavatel nábytkových rolet, 
soklů, okopových plechů 

a dalších profilů pro výrobce 
nábytku

Quatro Liptovský Mikuláš
Kláštorná 205

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

mobil: 0915 988 055
email: quatro@quatrolm.sk

www.quatrolm.sk

predaj nábytkového kovania



DM 5/2014

Plastické, štruktúrované povrchy ploš
ných dielcov patria k najvýraznejším sú
časným trendom v oblasti nábytkovej 
tvorby. Štruktúrované povrchy môže
me získať napr. plastickým lisovaním, 
frézovaním, brúsením a pod. V budú
com vydaní Drevárskeho magazínu 
predstavíme metódu, ktorá umožňuje 
pomocou brúsneho pásu vytvoriť štruk
túrovaný povrch aj na dyhovanom dielci.

Foto: Radomír Čapka

Foto: Radomír Čapka
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nabudúce, redakčný servis

Špeciálny spojovací systém umožňuje 
montáž nábytkových dielcov bez pou
žitia ďalších spojovacích prvkov a nára
dia. Funguje na bajonetovom princípe. 
Kovanie sa na dielce montuje už vo 
výrobe, takže tvorí ich pevnú súčasť. 
Zákazník dielce spája jednoduchým za
sunutím kovania do seba a pootočením. 
Podrobné predstavenie systému nájde
te v budúcom Drevárskom magazíne.

Bezplatnú riadkovú inzerciu (nekomerčného charakteru) v rubrike 

BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Zvýhodnené predplatné časopisu Drevársky magazín si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Objednávka predplatného

 048 414 8217 9   záujemcovia zo Slovenska

Predplatné časopisu Drevársky magazín 

@
web
fax

Bezplatná riadková inzercia – BURZA DM 

Bezplatné zverejnenie vašej požiadavky na voľné pracovné miesta 

v rubrike BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Ponuka a dopyt voľných pracovných miest – 
BURZA DM 
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dekorativní profily
těsnicí profily

sokly

okopové plechy

nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety nábytkové rolety 

 v dekorech: hliník natural, hliník broušený, nerez broušený

 provedení:  vodorovné, v nabídce též svislé a pro horní skříňky

www.kooplast.cz
info@kooplast.cz
tel.: 515 550 540

úchytové 
profily

24
hodin

profil S056

profil S057

4. 6. 2014 projektový den pro školy

5. 6.-7. 6. 2014 
vždy od 9:00 do 15:00

Dny otevřených dveří

Co vás čeká:
 

%výstava a prezentace CNC center
%výstava a prezentace standardních strojů
%prohlídka výrobního závodu

HOUFEK a. s. / Obora 797 / Golčův Jeníkov  582 82 

Největší výrobce 
dřevoobráběcích strojů 

a CNC center 
v České republice.

  

www.houfek.com
569 430 700

houfek@houfek.com

http://www.kooplast.cz
http://www.houfek.com


http://www.hranipex.cz



