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1 Úvod
Při studiu technických oborů je, nejen pro žáky, ale i pedagogy, důležité pracovat
s novými poznatky, moderními technologiemi. Pro žáky je bezprostředně nutné, aby znali
aktuální postupy a technologie, se kterými budou následně pracovat ve své profesi. Pro jejich
uplatnění je nejdůležitější rychlá orientace, přizpůsobivost k rychle měnícím se podmínkám a
snaha udržet si získané zaměstnání.

Cílem vzdělávacího modulu DŘEVOZPRACOVÁNÍ je přiblížení aktuálních trendů ve
výrobě učitelům odborných předmětů a odborného výcviku tak, aby byly schopni tyto
skutečnosti přenést do výuky. Dojde tak k aplikaci informací o aktuálních trendech a
technologiích ve vybraných oborech do výuky žáků, což jim výrazně usnadní přechod do
profesního života.

Tento vzdělávací materiál je určen primárně pro odborné učitele a učitele odborných
předmětů středních odborných škol a učilišť a vznikl z prostředků Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci realizace projektu Rozšíření kompetencí
učitelů v technických oborech, registrační číslo: CZ.1.07/1.3.07/03.0021. Projekt byl
podpořen v rámci 3. výzvy vyhlášené v roce 2009 Ústeckým krajem v Operačním programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Na přípravě vzdělávacího materiálu se podíleli:
nositel projektu:
Střední průmyslová škola technická Varnsdorf, příspěvková organizace
a následně Vyšší odborná škola a střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace
partner projektu:
SEDUCTUS, s.r.o.
zhotovitel vzdělávacího programu:
Forad Consult, s.r.o.

2010 ©
Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace

5

6

2 Modul „DŘEVOZPRACOVÁNÍ“
V obecné rovině lze technologii vymezit jako nauku o způsobech zpracování surovin, materiálů a
polotovarů a o postupech výroby některého výrobku. S velmi dynamickým rozvojem vědy a techniky
se technologie vyvíjí s cílem zvyšovat produktivitu práce.

2.1 Kamerové systémy SICK
Triangulační metoda
3D kamerové systémy SICK používají triangulační metodu měření profilů s pomocí liniového
laserového projektoru. Mohou být kalibrovány v mm a umožňují vysokorychlostní kontrolu produktů
ve 3D.

Obrazový senzor M12
Patentovaná technologie obrazového senzoru dovoluje skenovací frekvence až 35 kHz. Na samotném
čipu jsou pro každý řádek integrovány AD převodníky a RISCové procesory. Rozlišení čipu je 1536x512
pixelů s osmi řádky o rozlišení 3075 pixelů a s možností RGB filtrů jak pro 1536 pixelů, tak i pro 3072
pixelů.
MultiScan

Technologie MultiScand dovoluje plné programování samotného obrazového čipu. To znamená, že
lze s jedinou kamerou kontrolovat několik vlastností objektu najednou (např. 3D, barvu, rozptýlený
laser, vysoké rozlišení stupňů šedi atd.)
Skener klád s možností detekce kůry

Při kombinaci více kamerových systémů SICK lze získat velice přesný kompletní obraz klád ve 3D. Ten
lze poté použít pro přesné měření objemu, kontrolu suků, vkládání ideálních řezů a detekci kůry.
Detekce suků, hniloby a skvrn

Díky patentované technologii rozptýleného laseru a možnosti kontrolovat barvu lze kamerovými
systémy SICK jednoduše detekovat např. suky, hnilobné části desek a další vady. Také je možné
rozlišovat mezi vadami samotnými a znečištěním, které nemá vliv na finální kvalitu výrobků.
Princip vkládání ideálních obdélníků

Při zařezávání desek respektive odstraňování kůry z boků desek software vyhodnocuje 3D rozměr a
automaticky řídí vyřezávací pily. Výrazně se tak zvyšuje výtěžnost materiálu, a to i rychlostí kolem 300
m/min.
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2.2 Profilovací centra Weinig
Nejnovější výrobní technologie od Weiniga má název Conturex a znamená kompletní opracování
celého dílce. Řezání, frézování, vrtání, broušení a veškeré obrysy. Jedná se o výrobu dílců v jedné
společné výrobní operaci v jediném profilovacím centru.
Nová generace strojů od Weiniga umožňuje již na jednom obráběcím centru vyrábět více rozdílných
okenních systémů bez výměny nástrojů. Inteligentní rozvržení nástrojů ve spojení s polohováním
všech vřeten v radiálním i axiálním směru umožňuje vyrábět rozmanité profily. Firma Weinig nabízí
kompletní řešení pro obrábění masivního dřeva. Jedná se o strojní zařízení pro rozmítání, krácení,
hoblování a profilování, cinkování, lepení a lisování, výrobu oken a kompletní opracování dílců.

2.3 Skenovací systémy LUXSCAN CombiScan+
V moderních dřevozpracujících provozech jsou ve vzrůstající míře používány vysoce výkonné linky již
při přířezu surového materiálu. V těchto případech tvoří předřazený skener integrální součást celého
systému. Skener zaznamenává bleskovou rychlostí a ze všech stran podstatné údaje o dřevu (suky
atd.) a posílá tyto informace při plné výrobní rychlosti do strojů, které za ním následují (rozmítací pily,
optimalizační pily).
CombiScan+ je založen na osvědčeném modelu CobmiScan. Je to čtyřstranný skener, který
rozpoznává různé vady, jako např. obliny s kůrou, suky, trhliny, dřeň, smolníky, modrou a červenou
hnilobu a jiné důležité vady. Disponuje technologií Multi-Scan, laserovým měřením profilu,
rozměrovým měřením a lze propojit do sítě. Díky nové, ještě kompaktnější konstrukci se podařilo
obsluhu skeneru ještě více zjednodušit. V souvislosti s poprvé použitou dotykovou obrazovkou ještě
stoupl komfort obsluhy. Díky zcela nově vyvinutému softwaru s "DIMTER designem" mohou být
nastavení skeneru intuitivně prováděna.

2.4 Portálové obráběcí centrum Dynamic
Obráběcí centrum Dynamic firmy SAHOS je určeno pro třískové obrábění frézováním a vrtáním. Lze
na něm obrábět deskový materiál (2D frézování), velmi komplikované prostorové obrobky (3D
frézování) a v případě pětiosého stroje je možné indexové a souvislé pětiosé obrábění. Obráběcí
centra najdou uplatnění ponejvíce ve výrobě modelů a forem, výrobě nábytku, stavebním truhlářství
a při ořezávání plastových výlisků nebo laminátů z vakuových lisů.
Řízení stroje zajišťuje moderní plně digitální řídicí systém Heidenhain iTNC530. Digitální pohony s
odměřováním EnDAT jsou zárukou velmi přesného polohování s minimální vlečnou chybou. Absolutní
odměřování zbavuje obsluhu nutnosti nájezdu na referenci po zapnutí stroje a tím eliminuje vznik
chyby a výrazně urychluje zapnutí stroje. Abychom si byli před zahájením operace naprosto jisti,
může iTNC 530 simulovat opracování obrobku graficky. Přitom může iTNC 530 zobrazovat obrábění
různými způsoby – v půdorysu s barevným odlišením hloubky řezu, ve třech průmětnách (jako na
výkrese obrobku) a ve 3D zobrazení.
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2.5 Produkt PRO100
Produkt PRO100 je profesionální 3D software používaný na projektování nábytku a navrhování
interiérů, s okamžitou trojrozměrnou vizualizací scény, vytvořený polskou firmou Ecru s.c. Jeho
obsluha je jednoduchá a intuitivní, najdete v něm mnoho nástrojů a možností tvorby vlastních, i
atypických kusů nábytku. Knihovna programu obsahuje velké množství hotových nábytkových
modulů a materiálů, které lze jednoduše modifikovat. Při změně sestavy software okamžitě
zpřístupňuje aktualizovaný seznam přířezů a prvků (kusovník), spotřebu materiálu a cenovou
kalkulaci. PRO100 spolupracuje s programem Nowy Rozkrój, který dbá na optimalizaci nářezových
plánů. Software je neustále vyvíjen v úzké spolupráci se zákazníkem. Program je v češtině a je celkově
samostatný, vyžaduje pouze počítač s nainstalovaným systémem Windows. Zatím poslední verze
PRO100 nese číslo 4.51.0 a Nowy Rozkrój číslo 6.2.3.0.
Navrhovaný interiér je možno sledovat v sedmi pohledech – Perspektiva, Axonometrie, Plán, Severní
stěna, Západní stěna, Jižní stěna a Východní stěna. V každém z pohledů projektu je programem
umožněno automatické kótování navrhovaného interiéru. Práci rovněž usnadňuje pět režimů
zobrazování projektu – drátěný model, koncept, barvy, textury a úplná realistická vizualizace. Pro
každý z těchto režimů je možno nezávisle využívat grafické efekty jako jsou poloprůhlednost nebo
konturování či stínování. Každá změna prováděná v projektu se okamžitě projeví ve všech modulech
programu – od uspořádání nábytku, přes ceník až po veškeré režimy vizualizace. Na každé úrovni
rozpracovanosti projektu může uživatel libovolně modifikovat a upravovat použité moduly, může
okamžitě přidávat nebo odstraňovat úchytky, poličky nebo celé skříňky, jedním kliknutím myši změní
i barvu celé sekce.
Edukační verze – je určená pro vzdělávací instituce. Používání PRO100 jako výukového programu bylo
schváleno MŠMT. V praxi to znamená, že nákup programu lze hradit z dotací. Více na
http://cz.pro100.eu.

2.6 Vstřikování dřevoplastů
V konkurenci s jinými materiály má dřevo ohraničené možnosti opracování, zejména třískovými
výrobními technologiemi, například extruzí či vstřikováním.
Tento způsob produkce spočívá v tom, že plastifikovaná, měkká dřevní vlákna se spojují s pojivem do
extruze schopné masy. Jako pojivo se používá melaminová pryskyřice vyznačující se dobrými pojícími
schopnostmi se dřevem. Je také ekologicky vhodná, užívaná též při tradiční výrobě třískových desek.
Při tomto procesu výroby dojde k určité změně ve vnitřním uspořádání dřeva. Výsledkem nového
procesu je granulát z dřevěných vláken a pryskyřice, který lze zpracovávat na různé profily, na
výrobky zhotovené tlakovým litím apod. Takto vzniklé „komprimované“ dřevo dovoluje ohýbání za
studena při pokojové teplotě. Lze ho opracovávat běžnými truhlářskými způsoby.
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2.7 Patentované ohýbané dřevo
Technologie výroby ohýbaného dřeva je celosvětově patentována italskou firmou Candidus Prugger a
ve světě je známa pod značkou Bendywood®.
Tato technologie se používá v nábytkářském průmyslu a spočívá v tom, že materiál – dub, buk, jasan,
javor, se zvlhčí parou a délkově stlačí o 20 %. To znamená, že lištu tlustou 10 mm lze ohnout v
poloměru 100 mm, čili dochází k plastifikaci dřevní hmoty. V takto redukované délce se zafixuje a
vysuší. Není zde použita žádná chemie. Je to 100% čistý ekologický výrobek.
Ohýbané dřevo zefektivní výrobu ve smyslu úspory času při tvorbě složitých ohybů. Velkou roli zde
hraje estetičnost a pohledová stránka výrobku, neboť je to dřevo čisté, odpadá všelijaké viditelné
délkové napojování. V neposlední řadě otevírá obrovský prostor pro kreativitu a tvůrčí práci při
navrhování nejen atypického nábytku, ale i celých interiérů, různých tvarů schodišť, v designérství, v
modelářství, dále pak ve výstavnictví, kde se velmi rychle a jednoduše realizuje výstavní stánek s
originální konstrukcí z ohýbaného dřeva, což má velký vliv na upoutání pozornosti z pohledu
návštěvníků výstavy. Ohýbané dřevo lze použít i jako pomůcku při tvorbě různých zakřivených šablon
pro další výrobu atd.
Pro ohýbání platí jednoduché pravidlo: poměr 1:10, což je 10 x tloušťka dřeva = nejmenší možný
poloměr ohnutí. Tzn., že např. lištu o tloušťce 1 cm můžeme ohnout na poloměr 10 cm. U madel,
délkově nastavených šikmým zubovým (cinkovým) spojem, je tento poměr 1:20 a tedy nejmenší
poloměr ohnutí je 20ti násobek průřezu madla v místě spoje.

2.8 Série Conturex od firmy Weinig
Nejnovější výrobní technologie od Weiniga má název Conturex a znamená kompletní opracování
celého dílce. Řezání, frézování, vrtání, broušení, veškeré obrysy. Jedná se o výrobu dílců v jedné
společné výrobní operaci v jediném profilovacím centru. Dva obráběcí agregáty plní týmovou práci a
přitom ušetří nesmírně mnoho času. Dva měniče nástrojů, osaditelné všemi požadovanými nástroji,
zajišťují plynulé obrábění bez ztrát při přípravě. Jednoduše stačí zadat konstrukční údaje o dílcích do
softwaru stroje Conturex.
Rozhodující výhody z hlediska flexibility a nových tržních prvků - kompletní opracování komplexních
dílců prostřednictvím 2 obráběcích agregátů, přesné upnutí dílce díky upínacímu stolu WEINIG
PowerGrip, obrábění malých a úzkých rozměrů bez přípravných časů, jednoduché převzetí dat,
výroba just-in-time, nejvyšší rozměrová přesnost, dokonalé povrchy a nejlepší kvalita, optimální
ergonomie a obsluha.
Jednoduché, rychlé ovládání, jakož i plynule fungující průběh výroby zajišťuje AlphaCAM. V softwaru
CAD/CAM byly implementovány prvky sesouhlasené speciálně se strojem Conturex. Obrábění je
simulováno ve 3D – tak obdržíte informaci o rušivých konturách a předem můžete kalkulovat s čísly o
době trvání výroby.
Upínací stůl PowerGrip - Upnutí dílce bez přípravných časů
Upínací systém PowerGrip kopíruje funkci lidské ruky. Také při předávání dílce zaručuje PowerGrip
nepřetržitou přesnost díky přesnému, šetrnému upnutí dílce na správném místě. Toto přináší
senzační výrobní přednosti - bezpečnou práci bez přípravků na dvou stolech a se dvěma obráběcími
agregáty, absolutní přesnost polohování a tímto nejvyšší kvalitu i pro malé dílce.
Výroba oken
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Se sérií nových profilovacích center Conturex C114 až Conturex C226 se otevírají nové možnosti ve
výrobě oken. Všechny přednosti osvědčeného Conturexu jsou nyní k dispozici v individuálních
výkonových třídách. Každý Conturex přebírá úkoly pěti strojů v jediném průchodu. Nanejvýš přesný,
plně automatický a flexibilní. Zvládne opracování všech známých rohových spojů, podélné opracování
zevnitř i zvenku, vrtání, zafrézování. Rámový způsob výroby oken se zcela novými aspekty: přesné
polohování pomocí kleštinového stolu, vysoká flexibilita díky zásobníku na nástroje s až 175 místy.
Přitom je možné upnout více profilů na jeden trn. Kompletní opracování oken na jedno upnutí do
délky 6 m při plně automatickém procesu. Hlavní přednosti jsou - kompletní opracování při jednom
upnutí, pro maximální přesnost, vysoká upotřebitelnost díky hlídání proti kolizi, opracování bez
přípravných časů také při nejmenších výrobních dávkách, minimální požadavky na obslužný personál
díky plné automatizaci, modulární konstrukce pro nejrozličnější výkonové požadavky.

2.9 Velkoplošný materiál
Mezi velkoplošné materiály na bázi dřeva řadíme: překližky, tvarované překližky, laťovky,
dřevotřískové desky, dřevovláknité desky, pilinové desky, pazdeřové desky a dřevocementové desky.
Překližky
Překližky jsou desky překližované ze tří nebo více vrstev (vždy lichý počet) loupaných nebo krájených
dýh, které jsou lepeny kolmo na směr vláken.
Tvarované překližky
Tvarované překližky se vyrábí z loupaných dýh tloušťky 0,3 až 1 mm. Jako lepidlo se používají
močovinoformaldehydové pryskyřice. Tvarování se provádí lisováním za současného ohřívání v
dřevěných nebo kovových formách. Používají se v nábytkářství – sedací plochy, opěradla sedacího
nábytku, profilové nohy stolů apod.
Laťovky
Laťovky se skládají z laťkového středu z latí smrkového nebo jedlového dřeva a z povrchu z tlustých
dýh (překližovaček), které jsou lepené křížem. Laťovky mají podobné vlastnosti jako překližky. Kvalita
je dána velkou měrou strukturou středu. Jejich tloušťky jsou 16, 19, 22, 25, 30 a 35 mm, délky od 1
550 do 2 440 mm a šířky od 1 220 do 1 620 mm. Laťovky se používají při výrobě nábytku a dveří,
protože se svým masivním středem hodí ke konstrukčním účelům.
Dřevotřískové desky
Dřevotřískové desky se vyrábí z odpadových nebo uměle vyrobených třísek z různých dřevin. Třísky se
nejdříve po zhotovení suší, třídí a poté se mísí s lepidlem a nanáší do třískových koberců. Ty se poté
lisují a zahřívají ve víceetážovém lisu. Hotové desky se formátují, klimatizují, brousí a třídí.
Dřevotřískové desky se používají ve stavebnictví a při výrobě nábytku, kde se dýhují.
Dřevovláknité desky
Dřevovláknité desky se vyrábí z rozvlákněné dřevní suroviny (zejména smrkové dřevo), které se pod
tlakem spojí jejich vlastní lepivostí. Tvrdé dřevovláknité desky mají tloušťky 3,3 a 4,8 mm, šířku 1 220
mm a délku 1 220 až 5 500 mm. Jsou lehké, na jedné nebo obou stranách hladké a dobře
opracovatelné. Desky se vyrábí pod obchodním názvem Sololit.
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Pilinové desky
Pilinové desky se vyrábí lisováním vysušených pilin s přídavkem pojidla (syntetické lepidlo). Mají
přírodní povrch bez povrchové úpravy. Používají se ke konstrukci příček a k výrobě stavebnětruhlářských výrobků. Vyrábí se v tloušťkách 10 až 17 mm v rozměrech 1 200 x 2 100 mm.
Pazdeřové desky
Tyto desky se vyrábí ze lněného nebo konopného odpadu a pojidla. Mají hladký povrch a nízkou
hustotu. Zhotovují se v tloušťkách 7 až 20 mm.
Dřevocementové desky
Dřevocementové desky se vyrábí z dřevené vlny a cementu. Dřevěná vlna se vyrábí ze smrkového,
jedlového nebo borového dřeva. Vyrábí se v tloušťkách 25 až 75 mm o šířce 500 mm a délce 2 000
mm.

2.10 Pily, frézky, brusky
2.10.1

Pily

Ruční přímočará kmitavá pila
Všestranná elektrická pila umožňuje široké využití. Krom vytváření zakřivených řezů je dokonalým
nástrojem pro rychlé, hrubé opracování před konečnou ruční úpravou. Pily mají úzký pilový list
upnutý v těle pily. List koná kmitavý pohyb. Pila může být opatřena stolem, který jezdí po materiálu.
Ten je možno naklonit v požadovaném úhlu a řezat pod úhlem.
Ruční kotoučová pila
Nejlepší ruční stroj pro řezání rozměrných materiálů. Užívá-li se ve spojení s paralelním dorazem,
dokáže snadno vytvořit přímé a hladké řezy. Maximální hloubka řezu určuje velikost přístroje a
průměr kotouče. Kotouče jsou s břitovými destičkami ze slinutého karbidu wolframu. Základna pily
umožňuje nastavení úhlu řezu.
Stolní kotoučová pila
U nás známá pod výrazem “cirkulárka”. Patří k základnímu strojnímu vybavení dílny. Umožňuje
snadné a přesné pořezy masivního řeziva. Motor pily je uložen pod pracovní deskou. Výškovým
přestavením lze seřídit výšku pilového kotouče. Sklopný vodící mechanismus umožňuje řezat v úhlu
do 45°.
Pásová pila
“Nekonečný” pilový pás se pohybuje po obvodu vodících kol a prochází otvorem pracovního stolu.
Umožňuje provádět řadu dřevoobráběcích prací. Ve srovnání s kotoučovou pilou je pásová pila méně
výkonná, avšak umožňuje vytvářet tenké a podélné i příčné řezy a vyřezávat křivky i úhly.
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2.10.2

Frézky

Frézka je obráběcí stroj s hlavním pohybem otáčivým, který koná nástroj, fréza. Pomocí frézky se
obrábí rovinné, tvarové a při použití zvláštního příslušenství i rotační plochy a závity. Frézování je
velmi produktivní způsob obrábění zejména u kratších ploch.
Konzolové frézky
Konzolové frézky jsou určeny pro obrábění menších obrobků. Obrobek je upnut na stole a s výjimkou
hlavního pohybu vykonává všechny pohyby ostatní, to jest posuv i uvedení obrobku do potřebné
polohy vůči nástroji před obrábění. Pohyby uskutečňované ve vodorovné rovině vykonávají podélné a
příčné saně stolu, svislý pohyb vykonává konzola. Konzola také dala tomuto typu frézek název.
Stolové frézky
Stolové frézky jsou určeny pro obrábění středních obrobků. Z tohoto důvodu koná upínací stůl pouze
pohyb podélný a pohyb příčný, svislý pohyb koná vřeteník.
Rovinné frézky
Rovinné frézky jsou určeny pro obrábění velkých a těžkých obrobků. Stroje jsou pro urychlení práce
zpravidla vybaveny několika samostatně pracujícími vřeteníky. Upínací stůl s obrobkem koná pouze
podélný posuv. Všechny další pohyby potřebné pro nastavení potřebné polohy nástroje vůči obrobku
konají vřeteníky.

2.10.3

Brusky

Brusky jsou obráběcí stroje s hlavním pohybem otáčivým, který koná nástroj, brusný kotouč. Posuv
při broušení může být přímočarý, otáčivý nebo složený. Podle způsobu broušení ho koná obrobek
nebo nástroj.
Pásová bruska
Pásová bruska je ruční nebo stolní elektronářadí, sloužící k broušení povrchů různých materiálů,
zejména dřeva, ale i plastů a výjimečně i neželezných kovů. Pásové brusky používají „nekonečný“
brusný pás různých typizovaných šířek a zrnitostí, který je napnut mezi elektromotorem hnaným
válcem a volným vodícím válcem.
Úhlová bruska
Úhlová bruska je ruční nářadí poháněné elektrickým nebo benzínovým motorem nebo stlačeným
vzduchem, pohánějící rychle rotující nástroj (například řezný kotouč). V současnosti jsou na trhu i
akumulátorové brusky. Často používaným označením pro úhlovou brusku je flexa, tento výraz vznikl
díky firmě Ackerman + Schmitt která si značku FLEX nechala patentovat.
Brusky pro hrubé broušení
Brusky pro hrubé broušení jsou užívány na pomocné práce, neumožňují dosažení přesných tvarů a
rozměrů, nevytvářejí kvalitní povrch. Patří k nim nejznámější typ dílenské brusky, dvoukotoučová
bruska, u které jsou brusné kotouče nasazeny na konce hřídele vystupujícího z elektromotoru. U této
brusky obsluhující pracovník přikládá obrobek k brusnému kotouči ručně. Jiným typem brusek na
hrubé broušení jsou přenosné brusky, u kterých pracovník přikládá k nehybnému obrobku rotující
brusný kotouč.
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Brusky pro přesné broušení
Brusky pro přesné broušení jsou největší skupinou výrobních brusek. Slouží k dokončovacím pracím
po soustružení, frézování, hoblování a dalších operacích. Broušením se dosahuje požadované
rozměrové a tvarové přesnosti i žádané jakosti povrchu obrobené plochy.
Rovinné brusky
Rovinné brusky jsou určeny pro broušení rovinných ploch. Podle polohy osy vřetene a brusného
kotouče mohou být svislé nebo vodorovné.
Vodorovné rovinné brusky se užívají pro obrábění menších obrobků. Obrobek je uložen na stole,
jehož podélné saně konají posuv. Svislé rovinné brusky se užívají pro obrobení větších obrobků.
Bruska je vybavena brousicí hlavou s vloženými brusnými kameny, jejíž průměr je větší než šířka
broušené plochy.
Hrotové brusky
Hrotové brusky jsou určeny na obrábění rotačních obrobků. Obrobek je upnut mezi hroty. Jeden hrot
je uložen ve vřeteníku, který obrobku dává otáčivý posuv. Druhý hrot je uložen v koníku, který je
podle délky obrobku podélně přestavitelný.
Bezhroté brusky
Bezhroté broušení je možno použít pouze u obrobků válcového tvaru, které mají v převažující části
své délky stejný průměr. Mohou mít úzké drážky, ale nikoli vnější osazení. Obrobek podepíraný
pravítkem je broušen brousícím kotoučem. Výhodou bezhrotého broušení je možnost jeho
automatizace.
Brusky na díry
Brusky na díry pracují podobně jako hrotové brusky. Obrobek je za jeden svůj konec upnut ve
sklíčidle, kleštině nebo jiném upínači. Koník u těchto brusek samozřejmě není. Z volné strany do díry
v obrobku vstupuje vřeteno s brusným kotoučem. Protože brusné kotouče mají malý průměr, musí
mít pro dosažení optimální řezné rychlosti vřetena těchto brusek velmi vysoké otáčky.
Brusky planetové
Planetové brusky slouží k broušení dílčích vnějších a vnitřních rotačních ploch na obrobcích, které
samy rotační nejsou a neumožňují obrobení na bruskách jiných. Obrobky jsou během broušení pevně
ustaveny a nástroj, brusný kotouč, vykonává kromě hlavního pohybu i všechny ostatní potřebné
pohyby.
Brusky na ostření nástrojů
Tyto stroje jsou konstruovány pro ostření břitů různých obráběcích nástrojů, a proto existují v mnoha
variantách. Některé jsou univerzálnější, jiné jsou speciální.
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2.11 Beztřískové dělení – laser. vodní paprsek
Řezání je druh mechanického zpracování dříví, při kterém se ze zpracovávaného dřeva odděluje jeho
část. Dochází k porušení dřevních vláken. Rozlišujeme řezání beztřískové a třískové. Při beztřískovém
řezání je oddělená část buď výrobkem (dýha, dřevní vlna), nebo vedlejším produktem. Při třískovém
řezání vznikají třísky různého tvaru a druhu.
Řezání laserem
K nejnovějším metodám patří laserové dělení, při kterém zfokusovaný laserový paprsek s mimořádně
vysokou koncentrací výkonu umožňuje dělit materiály a slitiny prakticky nezávisle na jejich tepelněfyzikálních vlastnostech. Dosahuje se přitom velmi malá šířka řezu s minimálním tepelně ovlivněným
pásmem. Při laserovém dělení nedochází k mechanickému působení na zpracovávaný materiál a
vznikají jen minimální deformace. Proto je možné dělit materiály s vysokou přesností, a to i materiály
velmi lehce deformovatelné nebo křehké.
Laserový dělící stroj pracuje běžně s přesností ± 0.1 mm při tloušťce řezu (dle materiálu) 0,2 - 0,8 mm,
obvykle bez požadavku na následné opracování. Materiály, které lze takto na běžně dostupných
strojích dělit jsou např. konstrukční ocel cca 20 mm, hliník, titan, mosaz, plexisklo a jiné podobné
materiály - základní požadavek je, aby povrch co nejméně odrážel světlo.
Výhody proti jiným technologiím - vysoká kvalita řezné plochy, dokonalá kolmost řezné plochy bez
úkosů a otřepů a minimální tepelné ovlivnění okolí řezu a malý prořez materiálu.
Tavné řezání laserem
U tavného řezání laserem se dělený materiál lokálně nataví a vzniklá tavenina se od základního
materiálu odděluje proudem vysoce čistého inertního plynu, který se do místa řezu přivádí, ale na
vlastním procesu řezání se nepodílí.
Oxidační řezání laserem
Oxidační řezání laserem se od tavného řezání liší pouze použitím kyslíku jako řezného plynu.
Vzájemným účinkem kyslíku s roztaveným povrchem kovu vzniká exotermní reakce, která má za
následek další ohřívání materiálu. V důsledku tohoto efektu lze dosáhnout u konstrukčních ocelí
vysokých rychlostí řezu, řez je však širší a horší kvality, s vyšší drsností a s větším tepelně ovlivněným
pásmem.
Sublimační řezání
Sublimační způsob řezání, při kterém se materiál v místě řezu odpařuje, se v dnešní době velmi málo
používá. Pro minimalizaci tavné zóny, která vzniká na hraně řezu, je nutná vysoká hustota energie
laserového paprsku. Zároveň se musí kontrolovat tloušťka řezaného materiálu, která nesmí překročit
průměr paprsku, aby páry materiálu znovu nezkondenzovaly a nesvařily řez. Tato omezení platí u
materiálů, u nichž vzniká tekutá fáze. U materiálů, které se netaví, např. dřevo, keramika apod.,
omezovací faktor tloušťky neplatí.
Řezání vodním paprskem
Podstatou dělení materiálů je obrušování děleného materiálu tlakem vodního paprsku. Tento proces
je v podstatě stejný jako vodní eroze, ale značně zrychlený a soustředěný do jednoho místa. Řezání
probíhá nejčastěji na CNC řízených stolech. Pracovní tlak vody se pohybuje v rozmezí 2000 - 6200 Bar.
Tlakovým zdrojem jsou speciální vysokotlaká čerpadla, která se liší příkonem a průtokem vody.
Paprsek vzniká v řezací hlavě zakončené řezací tryskou. Při zpracování měkkých materiálů se používá
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čistý vodní paprsek, pro ostatní případy je třeba použít abrazivní paprsek. Vhodnou abrazivní příměsí
je přírodní olivín nebo přírodní granát – volba závisí na tvrdosti děleného materiálu.

2.12 Dřevostavby
Dřevostavby mají oproti jiným stavebním systémům velikou přednost v rychlosti výstavby, samotná
montáž hrubé stavby montovaného domu (dřevostavby) je hotová za 2-3 dny. Dřevostavby montované domy stavěné tímto způsobem mají velkou výhodu také v tom, že se jedná vlastně o
tovární výrobky. Všechny stavební dílce jsou vyráběny podle jednotné technologie, ve výrobních
halách se stálými klimatickými podmínkami (teplo, sucho). Výroba je přesná a kvalita je stabilní.
K výhodám dřevostaveb patří - vynikající tepelně izolační vlastnosti, neprůzvučnost stěn, rychlá
výstavba, plynulá výstavba i v zimním období, dlouhodobé záruky a dlouhá životnost.
Nízkoenergetický dům
Takto může být označen dům, který má nižší spotřebu tepla na vytápění, než předepisuje legislativa.
Nízkoenergetický dům znamená, že je úsporný v množství energie potřebné k vytápění a užívání
budovy. Základem takového domu je architektonický návrh a stavebně-technické řešení.
Nejdůležitějšími částmi přispívající k úspoře energií jsou obvodový plášť budovy, okna a střecha. Je to
vlastně obálka domu. Kvalitní tepelná izolace této obálky umožňuje nejdostupnější cestu k úsporám,
dalšími složkami jsou solární kolektory, tepelná čerpadla apod.
Pasivní domy
V případě pasivního domu roční tepelná spotřeba je maximálně 5 – 15 kWh/m2.rok, to odpovídá
výkonu 10 W/m2. Spotřeba tepelné energie v budově je součet tepelných ztrát obvodového pláště,
tepelných ztrát z větrání a odpočtem tepelných zisků (ohřátí povrchů slunečním zářením, tepelným
vyzařováním osob, elektrických spotřebičů a dalších). V pasivních domech se nízká tepelná spotřeba
dosáhne, kvalitním dispozičním a objemovým řešení domu (architektonický návrh), budova by měla
mít při svém objemu co nejmenší povrch, nasměrování budovy k optimálnímu využití sluneční
energie, prosklené plochy na jih, kvalitní tepelnou izolací, optimálním zasklením, (převážně trojsklo),
vysokou vzduchotěsností, kontrolovaným přivětráváním a odvětráváním se zpětným získáváním
tepla, pomocí rekuperačního výměníku, využitím sluneční energie, tepla lidského těla a elektrických
spotřebičů.
Nulový dům
Roční tepelná spotřeba tohoto typu domu je do 5 kWh/m2/rok. Kromě pasivního využití sluneční
energie ještě fotovoltaické články zajišťují výrobu právě takového množství elektrického proudu, kolik
ho dům spotřebuje.
Aktivní dům
Jeho energetická náročnost je velmi nízká (dosahuje pasivního nebo nulového standardu) a navíc je
vybaven vlastními energetickými zdroji, které vyrábějí víc energie, než dům na svůj provoz potřebuje.
Při výstavbě a provozu aktivních domů se dbá na to, aby za sebou nezanechávaly žádnou uhlíkovou
stopu – emise CO2 by během celého životního cyklu domu měly být nulové. Veškeré použité
materiály jsou proto vybírány s ohledem na emise CO2 vznikající při jejich výrobě. Většinou se jedná
o dřevostavby.
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inVENTer - větrání s rekuperací
Současná kvalitní výstavba se řídí zvyšujícími se požadavky na kvalitu obvodových stěn a snižování
průvzdušnosti u montážních styků a výplní otvorů. Zvýšené požadavky na vzduchotěsnost staveb
přináší také větší potřebu větrání.
Velmi vhodným řešením, je výrobek od firmy Öko-Haustechnik, která přináší na český trh novinku v
podobě decentrální ventilace se zpětným získáváním tepla. Tato ventilace se používá v kombinaci s
teplovodním vytápěním, přičemž oba systémy fungují na sobě nezávisle.
Pohodlněji k solární energii
Zkušenosti majitelů solárních kolektorů dokazují, že reálná úspora nákladů na ohřev vody se oproti
tradičním zdrojům pohybuje mezi 65 a 70% z celkových nákladů. Pokud se využívá solární kolektor k
ohřevu vody a vytápění domu, pak úspora tvoří 25 až 30% z celkových nákladů (u nízkoenergetických
staveb i více).
Zajímavé jsou i zkušenosti s kombinacemi tepelných zdrojů. Jedním ze zajímavých řešení je použití
solárních kolektorů Bramac v kombinaci např. s kotlem na biomasu, konkrétně na kusové dřevo.
Energie ze solárních kolektorů i z kotle je ukládána do společné akumulační nádrže. Díky tomu
nemusí být kotel ani v zimě v nepřetržitém provozu.

2.13 CAD pro navrhování nábytku, schodišť
TurboCAD Professional v17.1 CZ je nástrojem pro přesné technické kreslení, který nabízí vysokou
úroveň v navrhování konstrukčního řešení nejsložitější výkresové dokumentace s návazností na
špičkové vizualizační výstupy, při využití integrovaných nástrojů pro 2D a 3D (povrch/pevné těleso)
modelování s 3D fotorealistickými výstupy.
LightWorks 7.9 a LightWorks Archives materiálů a efektů dosahuje ohromujících prezentací pro
architektonický a strojařský design. Vhodné osvětlení ve spojení se skutečným pozadím vytváří
návrhy s fotorealistickou precizností. TurboCAD Professional v17.1 patří mezi nejpokročilejší CAD
software ve své cenové relaci.
Rychlý GPU – zrychlené referování drátového modelu
Až 60 krát rychlejší renderování. Výrazný nárůst rychlosti v drátovém modelu (požadována grafická
karta založená na GPU). Plynulejší zvětšování, posunování a obíhání. Součástí je technologie
Redway3D®, která poskytuje zrychlené GPU zobrazení 2D a drátového modelu (Redsdk). Velké
soubory se budou posunovat a rolovat plynuleji. Zvětšování a zmenšování je u velkých souborů
výrazně rychlejší. TurboCAD Professional v17.1 nyní více podporuje práci s rozsáhlými modely než
předcházející verze.
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2.14 Spojovací prostředky
Lepidla
V současnosti jsou velmi oblíbená disperzní lepidla kategorie vodovzdornost D3 (dle EN204), což je
příznivá zpráva pro uživatele nábytku, protože zvýšená vlhkost nábytku neuškodí. Na druhou stranu
tato lepidla nejsou vhodná pro dlouhodobě staticky zatížené konstrukční spoje (čepy, ozuby apod.).
Další alternativou jsou samozřejmě konstrukční polyuretany. Například jednosložkový LEABOND
PU10 dokáže během 10-15 minut vytvrdit bez nutnosti vysokých lisovacích tlaků a spojit prakticky
libovolný druh dřeva do konstrukčního spoje kvality D4. Proti polyuretanům hovoří prakticky pouze
jejich vyšší cena. Rostoucí spotřeba polyuretanů dává tušit, že perspektiva leží právě zde.
Spoje v dřevěných konstrukcích
Výzkum a vývoj v oblasti spojů dřevěných stavebních prvků přináší kromě nových poznatků o
únosnosti a dimenzování i nová netradiční konstrukční řešení. V poslední době vznikají různé typy
spojení pomocí ocelových prvků. Z hlediska navrhování spojů dřevěných prvků je velmi důležitým
kritériem poddajnost spojů.
Tesařský spoj byl donedávna nejběžnější způsob spojování dřevěných prvků. Jeho velkou nevýhodou
je pracnost a značné oslabování průřezu. Z těchto důvodů se v poslední době od tradičních
tesařských vazeb upouští a nahrazují se kovovými spojovacími prvky, které umožňují zachovat
charakter spoje, ale jeho zhotovení je jednodušší. Tyto spojky jsou obdobou ocelových desek s
prolisovanými hroty u příhradových nosníků a dají se bez potíží montovat přímo na stavbě. K jejich
aplikaci není zapotřebí kvalifikovaných tesařů.
Rozdělení spojovacích prostředků
Hlavní skupinu spojovacích prvků tvoří kolíkové spojovací prostředky. Do této skupiny patří hřebíky,
sponky, šrouby a svorníky, vruty a kolíky. Druhá skupina spojovacích prostředků zahrnuje povrchové
spojovací prostředky, jako jsou vkládané a zalisované hmoždinky a styčníkové desky s prolisovanými
hroty.
Spoje pomocí mechanických spojovacích prostředků kolíkového typu
Hřebíky
Hřebíky jsou nejčastěji používaným spojovacím prostředkem hlavně pro svou jednoduchost a
dostupnost. Hřebíky lze vyrábět několika způsoby, například kováním, taháním, lisováním,
válcováním.
Šrouby, svorníky a kolíky
Šrouby se šestihrannou nebo čtvercovou hlavou a maticí se zpravidla vyrábějí z obyčejné oceli s
průměrem 12 až 30 mm. Aby bylo možné jejich osazení, musejí se otvory do dřevěných prvků
předvrtat vrtákem o 1 mm větším, než je průměr šroubu. Používají se ke spojování prvků větších
tloušťek nebo jako doplňkový spojovací prvek u tesařských spojů a spojů pomocí kovových a
dřevěných záchytek. Svorníky jsou na jednom konci zakončeny pevnou hlavou a na druhém konci
závitem pro matici nebo jsou vyrobeny ze závitových tyčí, na něž se z obou stran umísťuje matice.
Mezi dřevěný prvek a matici se vkládá podložka. Po seschnutí dřeva by se měly matice dotáhnout.
Šrouby i svorníky patří mezi velmi poddajné spoje, deformace se pohybuje kolem 1 až 2 mm. Z tohoto
důvodu je lepší použít kolíkové spoje. Kolíky jsou ocelové tyče kruhového průřezu, které se těsně
zarážejí do předvrtaných otvorů. Rozmístění šroubů, svorníků nebo kolíků se stanovuje podle normy.
V nosném svorníkovém spoji se musejí použít minimálně 2 svorníky, nebo alespoň 4 kolíky.
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Vruty
Je-li průměr vrutu menší než 10 mm, musejí být v nosném vrutovém spoji nejméně 4 vruty. Pokud je
průřez vrutu rovný nebo větší než 10 mm, postačí 2 vruty k tomu, aby byl spoj považovaný za nosný.
Běžné rozměry vrutů mají průměr 6 až 20 mm a délku 25 až 300 mm. Podložky jsou stejné jako u
svorníků (šroubů). Vruty namáhané na vytažení mají ve srovnání s hladkými hřebíky větší únosnost, v
čemž spočívá hlavní význam jejich použití. Pro rozmístění vrutů platí stejné zásady jako pro hřebíky s
předvrtanými otvory.
Povrchové spojovací prostředky
Styčníkové desky s prolisovanými hroty
Vyrábějí se z pozinkovaných ocelových plechů o tloušťce 0,9 až 2,5 mm. Výroba spojů vyžaduje
speciální zařízení ve výrobním závodě. Používají se zpravidla pro lehké dřevěné příhradové vazníky,
přičemž nejmenší tloušťka jednotlivých dřevěných prvků musí být 35 mm.
Kovové záchytky
Tento typ spojovacího prostředku patří do skupiny kovových kroužků (prstenců), které se vkládají do
předem vyfrézovaných otvorů v obou připojovaných částech. Hloubka frézování do každé z částí se
rovná poloviční tloušťce kroužku. Středem kroužku prochází svorník, který zajišťuje spoj proti
otevření a vypadnutí kroužku z lůžka.

2.15 Povrchová úprava
2.15.1

Materiály

Nitrocelulozové materiály
Tyto jsou založeny na použití nitrocelulózové pryskyřice s velkou molekulou a obvykle modifikované
alkydy. Zaschnutí laku probíhá odpařením rozpouštědla. Jejich výhodou je rychlé schnutí, jednoduchá
aplikace a neobsahují formaldehyd. Hlavními nevýhodami jsou: nízká odolnost proti chemikáliím a
mechanické námaze a velmi nízký obsah sušiny. Mimo obyčejných NC výrobků modifikovaných alkydy
existují výrobky modifikované akryláty jako i vodou ředitelné NC laky.
Kyselinou tvrdnoucí materiály
Amino pryskyřice (močovinové nebo melaminové) a alkydové pryskyřice, které jsou často
modifikované nitrocelulózou se používají jako pojiva pro kyselinou tvrdnoucí nátěry. Ty mohou být
jedno nebo dvoukomponentní. Kyselinové tvrdidlo se použije do dvou-komponentního základu před
jeho aplikací. Vytvrzovací proces probíhá polykondenzací, která nastartuje po přidání kyseliny.
Vodou-ředitelné materiály
Voda (pouze nebo převážně voda) je u těchto materiálu použita místo organických rozpouštědel.
Také pojiva, jako emulze, koloidní disperze nebo ve vodě zcela rozpustné pryskyřice se používají pro
tyto materiály. Emulze jsou disperze pojiva s velkou molekulární délkou ve vodě. Hlavním důvodem
pro stále širší použití těchto materiálů je to, že tyto při sušení neemitují, nebo jen velmi málo,
organická rozpouštědla. Mimo toho tyto materiály mají dobrou odolnost vůči světlu a ohni.
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Polyuretanové materiály
Polyuretanové nátěrové hmoty vytvrzují chemickou reakcí mezi izokyanáty a hydroxylovými
skupinami polymeru. Převážná většina PUR materiálů je dvousložková, založená na organických
rozpouštědlech, ale jsou také materiály jednosložkové a vodou-ředitelné. Mnohé jsou modifikované
akryláty a nitrocelulózovými pryskyřicemi. Životnost dvousložkových polyuretanů je krátká po přidání
tvrdidla, cca 2-6 hodin. V porovnání s kyselinotvrdnoucími materiály zasychají déle.
Materiály vytvrzující UV zářením
Vytvrzují při jejich expozici UV záření. Jako pojivo se často používá akrylátová pryskyřice s přidáním
fotoiniciátoru. Vlivem UV záření fotoiniciátor nastartuje rychlé vytvrdnutí. Mimo těchto, které se
obvykle nanášejí válcem, se používají také materiály pro bez-vzduchové stříkání a vodou-ředitelné UV
materiály. UV vytvrzované materiály jsou obvykle akrylátové a polyesterové pryskyřice, obě se 100%
obsahem sušiny. UV záření se tvoří pomocí UV lamp.
Mořidla
Mořidla se používají na přibarvení povrchu dřeva při současném oživení struktury. Vyrábí se z
transparentního pigmentového pojiva, vody nebo rozpouštědla. Použitý druh pigmentu je velmi
důležitý pro dosažení správné barvy a odolnosti vůči světlu. V poslední době vodní mořidla nahrazují
rozpouštědlové.
Aditiva
Používají se k dosažení speciálních požadovaných vlastností nátěru. Jsou to pojiva, fungicidy,
odpěňovače, katalyzátory, plastifikátory, emulgátory, přísady na zabránění vzniku tzv. škraloup na
povrchu materiálu, atd.
Rozpouštědla
Používají se na regulování konzistence pryskyřic a jsou zároveň důležité pro proces zasychání barev. V
závislosti na typu barvy se používají organická rozpouštědla, voda nebo voda s malým množstvím
organických rozpouštědel. Při volbě rozpouštědla se musí vzít v úvahu: rychlost odpařování,
elektrická vodivost, bod vzplanutí a kapacita rozpouštění.

2.15.2

Technologie

Stříkárny
Mají se používat pro zlepšení výsledku stříkání. Zabezpečují také čistější pracovní prostředí
odstraňováním výparů z rozpouštědel a rozptýlených částeček barev. V závislosti na použitém filtru
jsou kabiny se suchým, mokrým a smíšeným filtrem. V kabinách se suchým filtrem jsou zbytky
materiálu zachytávány papírovým nebo filtrem ze skleněného vlákna. Při rychlosti odsávaného
vzduchu cca 0,5m/sec zachytí tyto filtry 70-90% částic. Suché filtry se používají v malých provozech. V
mokrých kabinách jsou zbytky ze stříkání zachytávány vodou. Do vody se přidávají koagulanty pro
usazení zbytku nebo jejich shromaždování na povrchu vody.
Klasické vzduchové stříkání
Je to nejflexibilnější a nejadaptabilnější metoda, při které se barva stříká přes trysku pistole při tlaku
vzduchu 3-6 baru. Nátěrová látka se přivádí do pistole z výše umístěného zásobníku samospádem
nebo je nasávána ze spodního zásobníku nízkým nebo vysokým tlakem. Množství naneseného
materiálu je regulováno množstvím stlačeného vzduchu.
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Nízkotlaké stříkání
Je to modifikace tradičního vzduchového stříkání s tím, že tlak vzduchu v pistoli nepřesahuje 0,7 bar.
Barva je dopravována buď samospádem z výše položeného zásobníku, nebo membránovým
čerpadlem, resp. z tlakové nádoby. Šířka stříkání se nastavuje stlačeným vzduchem. Výhody:
rovnoměrný nástřik, možnost použití různých materiálů, jednoduchá regulace trysky, dobrá kvalita a
spotřeba materiálu, ekonomičtější proti klasickému stříkání. Nevýhody: nízká produktivita, podstatně
vyšší spotřeba ředidel než při klasickém stříkání.
Vysokotlaké stříkání
Stříká se pod vysokým tlakem, čerpadlo tlačí na povrch nátěrové hmoty. Stříká se pomocí trysky za
tlaku 90-360 baru. Šířka stříkání se mění výměnou trysky. Výhody: vysoká výrobní kapacita, vyšší
viskozita nátěrové hmoty, snížený rozstřik a možnost nanést hrubší film než při nízkotlakém stříkání.
Nevýhody: nastavení šířky stříkání pouze výměnou trysky a významně nižší kvalita nánosu než u
předcházejícího způsobu.
Smíšené stříkání (Airmix)
Je to kombinace vysoko a nízkotlakého stříkání. Materiál je tlačen do trysky nižším tlakem 20-120
baru. Stlačený vzduch vedený do pistole pro regulaci šířky stříkání nemá tlak vyšší než 1,5 baru.
Stříkací šířka je kompromisem kombinace výhod vysoko a nízkotlakého stříkání. Je to nejpoužívanější
metoda na vysoce kvalitní povrchovou úpravu dřevěných povrchů.
Stříkání za tepla
Pro tento způsob povrchové úpravy je důležitá dostatečně nízká viskozita nátěrové látky. Obvykle se
přidává ředidlo na snížení viskozity. Jinou možností je tedy zvýšení teploty nátěrové látky. Při tomto
systému se teplota nátěrové látky zvyšuje až na 40-80°C ve speciální zahřívací jednotce. Stříkání za
tepla umožňuje snížit spotřebu ředidla, zkrátit dobu schnutí, snížit nadměrnou spotřebu, zvýšit
kapacitu a zlepšit kvalitu povrchové úpravy.
Stříkání v elektrostatickém poli
Je založeno na pohybu mikronizovaných částic barvy podél linií elektromagnetického pole
vytvořeného mezi negativně nabitou stříkací pistolí a uzemněným objektem. Čím je pole silnější, tím
je vyšší efekt elektrostatického stříkání. Síla pole závisí na vzdálenosti mezi pistolí a objektem a na
potenčním rozdílu (napětí). Obvykle bývá tento rozdíl asi 80kV. Vzdálenost je závislá na zařízení a
bývá 30-50cm. Na rozdíl od nízkotlakého smíšeného systému stříkání je tu použit tzv. zvonový
systém.
Dvoukomponentní stříkání
Tato metoda se úspěšně používá při stříkání dvousložkových nátěrových hmot s krátkou životností
směsí. Nátěrová hmota a tvrdidlo jsou smíchávány těsně před nastříkáním pomocí speciálního
čerpadla. Výhodou tohoto způsobu jsou: přesné a rovnoměrné dávkování směsi a redukce nákladů,
protože směs je připravována těsně před nanášením v potřebném množství.
Automatické stříkání
Je používáno hlavně při potřebě vysokých výkonů. Stříkací jednotky jsou založeny na rozdílných
technologických principech. Stacionární jednotky se používají při stříkání úzkých hran a plochých
objektů, které jsou vezeny na dopravním páse. Fotosenzory spínají zařízení, když dokončovaný objekt
vejde do stříkací zóny. Pro dokončování větších objektů se používají horizontálně nebo vertikálně
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pohyblivé pistole a rotační stříkače. Oproti clonovým a válcovým nanášečkám je automatická stříkací
jednotka schopna stříkat profilované dílce a hrany.
Nanášení pomocí válce
Válcové nanášečky se používají pro nanášení rovných ploch. Skládají se z dávkovacího, nanášecího a
stíracího válce a dopravníku pro dílce. Aplikační válec je potažen speciálním gumovým povlakem.
Tvrdost gumy je udávána v jednotkách Shore.
Nanášení clonou
Je založeno na principu aplikace nátěrové hmoty pomocí clony (záclony). Hlavními částmi clonové
nanášečky jsou: dopravníkový pás a nanášecí hlavy. Ztráty materiálu jsou minimalizovány, protože
nespotřebovaná nátěrová hmota se vrací cirkulací zpět do zásobníku.
Nanášení poléváním
Nátěrová hmota se aplikuje na dokončovaný objekt poléváním. Tok látky je veden horizontálním
nebo vertikálním stacionárním systémem trubek, který se pohybuje po jednotlivých krocích nad
objektem. Přebytečný materiál se sbírá do záchytných žlabů a je veden k dalšímu použití.
Nanášení v bubnu
Dokončování v bubnu se používá hlavně pro malé objekty. Ty se vloží do bubnu, do něhož se nastříká
požadované množství nátěrové hmoty. Potom se buben roztočí. Po nanesení nátěru se objekty vysuší
proudem vzduchu.

2.16 Konstrukční kování
Konstrukční kování vrat
Z důvodu manipulace s vratovými křídly se vrata opatřují konstrukčním kováním, umožňujícím jejich
správnou funkci. Počet a provedení závěsů musí zajistit odolnost křídel proti svěšování. Pro vratová
křídla se používá zejména těchto druhů kování - vysazovací a kladkové závěsy, uzávěry vratových
křídel, zadlabací a hákové zámky, stavěče vratových křídel a zvláštní kování.
Konstrukční kování musí být provedeno a osazeno tak, aby zajišťovalo spolehlivou funkci vrat a
dolehnutí vratových křídel. Ocelové kování, vystavené přímým vlivům povětrnosti, musí být upraveno
proti korozi - pokovením zinkem v tloušťce min 12 um podle ČSN 03 8510 a ČSN 03 8511 nebo
nátěrem IIB podle ČSN 03 8260, zhotoveném na čistém nebo fosfátovaném povrchu.
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2.17 Moderní měřící, nastavovací a skenovací technologie
Laserová vodováha PLL 5 – Bosch
Jde o vodováhu, která jde použít jako laserové nivelační zařízení nebo jako normální vodováha. Má
flexibilní nástěnný držák, vhodný pro všechny povrchu. Má přesné polohování laseru díky jemnému
nastavení na nástěnném držáku. Laserová linie je buď horizontální, vertikální či diagonální. Pracovní
rozsah této vodováhy je až 5 m.
Bosch DWM 40 L - digitální úhloměr
Digitální úhloměr Bosch DWM 40 L pro rychlejší, přesnější a především úspornější výpočet přesných
úhlů. Při maximálně jednoduché obsluze lze nejen zjistit každý úhel s úžasnou přesností +/- 0,1°,
nýbrž ho i přesně přenést na obrobky.
Pokosník Ulmia
Pokosník umožňující rýsování pokosů 45° a 135°. Rameno vyrobeno z palisandru a z obou stran
osazeno mosazným kováním. Ocelové rameno vyrobeno je z tvrzeného materiálu. Přesnost +/- 0,02
mm. Délka 350 mm.
Posuvné měřidlo digitální (100 mm)
Precizní posuvné měřidlo s digitálním pětimístným displejem. Přesnost 0,01 mm, ramena vyrobena z
nerezavějící ušlechtilé oceli. Měřitelný rozsah 100 mm, délka zobáčku 30 mm.
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3 Podrobné přiblížení novinek
3.1 Dřevostavby
3.1.1

Historie

Dřevo jakožto tradiční materiál sloužil dlouhá staletí jako surovina pro výstavbu obytných stavení.
Stavěly se z něj obytné domy, kostely nebo mosty. V průběhu času byl odsunut do pozadí nepálenými
i pálenými cihlami a používal se již jen okrajově pro objekty, jako jsou chaty, altány a různé přístřešky.
S rozvojem výroby materiálů na bázi dřeva se ale vrací zpět mezi materiály pro stavby. Moderní doba
si totiž žádá nové technologie a tento příjemný přírodní materiál zastiňuje cihly a železobetonové
konstrukce. Dřevo tak dnes zažívá svou renesanci a dřevěné domy získávají na oblibě.

3.1.2

Obecné informace

Pod pojmem dřevostavby se rozumí budovy, jejich hlavní konstrukční prvek je dřevo. Ostatní
(nenosné) prvky stavby mohou tvořit jiné materiály. Jejich podíl bývá v budovách sendvičového typu
více než 60 %. Kromě dřeva tedy budovu tvoří hlavně kvalitní izolační materiály, keramická či
betonová krytina, ocelové spojovací prvky, speciální folie, obklady, nátěry atd. Základy domu jsou
většinou z betonu nebo zděné.
V České republice je v důsledku historického vývoje v minulých desetiletích ve společnosti zvláštní
vztah ke dřevu. Lidé jej sice mají rádi, ale nechtějí jej používat, protože se domnívají, že tím ubližují
přírodě, že se musí kácet lesy, aby bylo dřevo získáno. Oblast, která je těmito představami asi nejvíce
ovlivněna je stavebnictví.
V České republice patří stavebnictví mezi hlavní národohospodářská odvětví s cca 15% podílem na
HDP a zaměstnává zhruba 9 % osob. Domů ze dřeva se v České republice staví méně než 1 %
z celkové výstavby ročně, což je v porovnání s ostatními státy velmi zanedbatelné. V Rakousku a
Německu dřevostavby činí 10 – 15 % z celkové výstavby, v USA je to 60 % a ve Skandinávii a Kanadě
dokonce přes 70 %.
Možnost širšího využití dřeva jako stavebního materiálu souvisí také překonání představy veřejnosti o
dřevu jako materiálu, jenž je vhodný pouze na dočasné stavby, krovy, stropy, menší inženýrská díla,
sloupy, oplocení, okna, dveře, podlahy, obklady a další stavebně-truhlářské výrobky.
Ve výrobcích ze dřeva se dlouhodobě uchovává uhlík. Tím dochází ke stabilizaci jeho množství
v přírodě a zmenšují se tak dopady globálních klimatických změn. 1 m3 dřeva váže až 250 kg CO2. Na
místě těžby pro dřevěný dům vyroste za 100 let les nový, který váže další tuny tohoto skleníkového
plynu. Kdežto při výrobě cementu, pálení cihel, vápna a přepravě stavebních hmot se obrovské
množství CO2 uvolňuje.
Dřevostavby mají oproti ostatním stavebním systémům velikou přednost v rychlosti výstavby.
Samotná montáž hrubé stavby montovaného domu je hotová za 2 až 3 dny. Montované domy
stavěné tímto způsobem mají velkou výhodu také v tom, že se jedná o tovární výrobky. Veškeré
stavební dílce jsou vyráběny podle jednotné technologie ve výrobních halách se stálými klimatickými
podmínkami (teplo, sucho). Výroba je proto přesná a kvalita je stabilní.
K výhodám dřevostaveb patří:
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1. vynikající tepelně izolační vlastnosti – většina dřevostaveb má nesrovnatelně lepší tepelně
izolační vlastnosti než zděné protějšky. Vyplývá to z principu konstrukce, kdy dřevěný rám je
vyplněn kontaktně izolací. Je zde tedy integrována složka nosná a tepelně izolační.
Dřevostavby jsou sice lehké a většinou hůře akumulují teplo, ale to považujeme spíše za
přednost, protože u dřevostaveb ohříváme ekonomicky rovnou vnitřní objem vzduchu a
teplo se tak neukládá nejprve do těžkých konstrukcí jako u zděných staveb,
2. neprůzvučnost stěn,
3. rychlá výstavba – jedná se o dům, který je připravovaný ve výrobním závodě až do stadia plně
dokončených jednotlivých stavebních prvků. Tyto díly jsou pak dopraveny na místo stavby,
kde se na vybudovaný suterén či základovou desku smontuje samotný dům. Dům je tak
postaven během několika málo dní včetně dveří, oken, pokryté střechy a často též omítnutý
nebo obezděný,
4. plynulá výstavba i v zimním období – díky formě výstavby tzv. suché technologii není
výstavba vázána na příznivé počasí, teploty a podobné faktory. Dům tak nemusí vysychat,
jako je tomu u zděné stavby,
5. dlouhodobé záruky,
6. dlouhá životnost – dřevostavby jsou z hlediska životnosti plně srovnatelné se stavbami
z jiných materiálů a z historie víme, že přetrvávají staletí,
7. šetrnost k životnímu prostředí – na výrobu stavebních částí se spotřebuje mnohem méně
energie než na výrobu hliněné cihly, cementu, vápna, skla, betonu či oceli. Dřevostavby jsou
z jediné plně obnovitelné domácí suroviny. V současné době má Česká republika
dvojnásobnou zásobu dřeva v lesích než za první republiky a míra využití dřeva ve
stavebnictví je horší než v zemích, které jsou téměř bez lesů. Roční přírůstky dřeva jsou o
čtvrtinu vyšší než plánovaná těžba,
8. energetická nenáročnost likvidace, která nezatěžuje životní prostředí,
9. množství a hmotnost stavebního odpadu jsou při suché technologii sníženy, takže i náklady
na likvidaci odřezků jsou nízké,
10. náklady na přepravu materiálu a na zemní práci jsou díky nižší hmotnosti dřeva a desek
výrazně sníženy,
11. stěny konstrukce na bázi dřeva jsou subtilnější, což znamená, že na 3 běžné metry
obvodového zdiva lze při užití dřevěných konstrukcí ušetřit 1 m2 užitné plochy.
K nevýhodám naopak patří:
1. nižší tepelně akumulační schopnosti,
2. hořlavost dřeva – dřevo stejně jako jiný materiál při určité teplotě hoří. Přesto technická
norma konstatuje, že dřevostavby jsou požárně odolné. Zuhelnatělá povrchová vrstva, která
při požáru vzniká na nosných prvcích (trámech) brání dalšímu ohoření. U objemných
dřevěných kusů oheň pronikne do hloubky cca 2 až 3 cm. Jeho další postup se výrazně
zpomalí či zastaví, protože povrchová vrstva zuhelnatí a brání tak přístupu kyslíku. Navíc
dřevo hoří tzv. podle plánu, kdežto např. ocelové konstrukce se zbortí naráz bez varování,
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3. nízké akustické vlastnosti hlavně z hlediska kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí –
to vyžaduje náročná řešení jako např. přitížení stropu těžkou plovoucí deskou z betonové
mazaniny, provedenou na kročejovou izolaci uložené na stropní záklop,
4. plísně – stavby ze dřeva jsou více ohroženy rozšířením plísní. Ty se objevují v místech s vyšší
vlhkostí stěn a především ve styku neošetřeného dřeva se základem. Prioritou je zde
dokonale zvládnutý konstrukční detail a znalosti principů tzv. konstrukční ochrany dřeva, aby
se tak zamezilo vnikání vlhkosti do konstrukce a ochránily se konstrukční prvky před
proudícím vzduchem.
Dřevostavby jsou v současné době po architektonické stránce velmi působivé a zcela rovnocenné
zděným domům. Použití dřeva v bytové výstavbě zcela vyhovuje současným požadavkům na
funkčnost, finanční dostupnost i udržitelnost výstavby z hlediska vyčerpatelnosti surovinových zdrojů.
Životnost každého domu není pouze jeho schopností vzdorovat času a degradačním vlivům, ale také
schopnost reagovat na změny životního stylu, a tyto předpoklady dřevostavby splňují díky jejich
dobré vnitřní flexibilitě, jednoduchosti, rychlosti a relativně nízkým nákladům na modernizaci.
Základním předpokladem dlouhé životnosti dřeva ve stavbě je trvale udržovaná vlhkost okolo 12 %.
V našich klimatických podmínkách a při této vlhkosti není dřevo napadáno žádnými dřevokaznými
houbami ani hmyzem. Nejúčinnější metodou je samozřejmě správné konstrukční řešení domu, kdy
musíme zvýšenou pozornost věnovat částem, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům nebo jsou
v přímém styku se zdivem a základy. To platí hlavně pro nosnou konstrukci.

3.1.3

Typy dřevostaveb

Existují dva základní typy dřevostaveb – masivní a sendvičové (sloupkové). Masivní dále dělíme na
srubové a roubené, sendvičové na rámové a skeletové. Zvláštní skupinu představují domy
skandinávského typu (norské domy).

Obrázek 1 orientační typologie staveb na bázi dřeva
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3.1.3.1

Masivní dřevostavby

Výhodou masivních staveb je pozitivní tradice, pocitový komfort a estetická působivost. Trámy nebo
profily jsou na sebe kladeny horizontálně a poté spárovány. Nevýhodou těchto dřevostaveb je vysoká
cena a tvarová nestálost konstrukce (sedání vlivem sesychání).
U masivních dřevostaveb je důležitá výrobní příprava, zpracování dřeva a hlavně zámkový systém
kladení jednotlivých prvků a způsob uzavření spáry. Při nedostatečném zpracování to může mít za
následek nízkou tuhost, tvarovou nestálost a také materiálovou degradaci domu. Tato technologie je
dnes vylepšena o různé konstrukční detaily, které sesedání stavby zamezují.


Sruby

Nejčastěji používané druhy stromů jsou smrk, borovice a modřín. Dřevo se nejprve zbavuje kůry,
důsledně se ošetří proti plísním a škůdcům, jednotlivé díly se hrubě opracují a pak se přikračuje
k samotné stavbě. Toto vše se připraví ve výrobně. Současně s touto přípravou je na pozemku
připravena základová deska. Hrubá stavba se v továrně rozebere, přiveze na místo stavby a znovu
složí. Na závěr je stavba natřena ochranným nátěrem, aby dřevo nebledlo. Celková doba výroby a
sestavení se pohybuje kolem 5 až 6 týdnů.
Sruby dělíme na několik typů, podle místa původu konstrukce:
Kanadský srub se staví z nevysušeného dřeva těženého na konci zimy. Trámy jsou tvořeny celými
kmeny a spojují se v rozích křížením s přesahem pomocí dlabů, sedel a zářezů. V prvních třech letech
stavba značně klesá (okolo 15 cm) vzhledem k výrobě z mokrého dřeva.
Finský srub je podobný kanadskému, ale staví se ze dřeva vysušeného. Nejčastěji se používá severská
borovice a to pro svoji odolnost a stabilitu. Těsné slícování zajišťuje speciální profil kulatých trámů.
Alpský srub je také zhotoven z vysušeného dřeva a je obvykle rouben z masivních hoblovaných
smrkových trámů. Rohové spoje jsou provedeny na rybinu. Stěny se uvnitř zateplují minerální vlnou.


Roubenky

Jejich tepelné vlastnosti se liší od staveb z těžkých staviv (beton, cihly) i od vlastností lehkých
montovaných staveb. Dřevo má srovnatelnou schopnost akumulovat teplo jako beton. Na rozdíl od
něj má ale asi 10 x menší tepelnou vodivost, takže nabíjení (vybíjení) teplem probíhá pomaleji než u
betonu.
Tato stavba je velice lehká, pevná a s minimálními nároky na základovou konstrukci. Dřevěná
konstrukce kompenzuje bez známek poškození deformace při případných pohybech stavby.
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3.1.3.2

Sendvičové dřevostavby

Jejich podstatou je skeletová konstrukce z dřevěných trámů, která je vyplněná tepelnou a akustickou
izolací, opláštěná stavebními deskami na bázi dřeva nebo palubkami. Na rozdíl od cihlových staveb
mají lepší tepelné vlastnosti, rozměrovou přesnost a jsou lehčí. Vzhledem k suchému procesu
výstavby jsou objemové změny konstrukcí vlivem vlhkosti během zrání téměř vyloučené.
Sendvičové dřevostavby patří mezi těžké dřevěně skelety, které se vyvíjely z hrázděných konstrukcí.
Prvky jsou 2 – 3 krát mohutnější než u fošnového systému. Prvky jsou lepené, lamelové a vrstvené,
aby se dosáhlo potřebné kvality.


Systém Two by For (fošnový)

Jedná se o lehký dřevěný skelet realizovaný na stavbě. Je to nejvyužívanější systém ve světě, který je
tvořen z fošen stejné tloušťky a různé šířky a délky. Ve stěnách se používá jako výplň různá izolace
(minerální plst, polystyren, ovčí vlna, celulóza, korek aj.). Kostru dřevostavby tvoří nosná dřevěná
konstrukce s vloženou tepelnou izolací případně i parozábranou. Skelet je na místě smontován a
opatřen oboustranným opláštěním.


Panelový systém

Jedná se o dřevěný skelet průmyslově vyráběný ze dřeva. Takto se vyrábí stěnové, stropní a střešní
panely. V Čechách působí asi 20 výrobců dřevěných panelových domů. Doba montáže na
provedených základech trvá 2 – 4 týdny.


Hrázděná konstrukce

U hrázděné konstrukce je nosná konstrukce tvořena dřevěnými svislými a šikmými sloupky, kde
prostor mezi nimi vyplňuje vyzdívka obvykle z cihel. Oproti srubové konstrukci je u této menší
spotřeba zdiva. K dosažení lepších tepelně izolačních vlastností se může přidávat dodatečně tepelná
izolace.

3.1.3.3

Domy skandinávského typu

Tyto domy pocházejí ze severských zemí, kde mají dlouholetou tradici. Díky velké oblibě se v poslední
době rozšiřují i do ostatních evropských zemí.
Tyto typy domů mají téměř výhradně sedlové střechy a jejich uspořádání umožňuje na relativně malé
zastavěné ploše dosáhnout vysoké úrovně bydlení. Charakteristická je pro tyto typy domů střídmost
a účelnost. Téměř výhradně se využívají dřevěné horizontálně nebo vertikálně umístěná prkna
s pérem a drážkou, která jsou odvětraná. Na vnitřní stěny a tropy se používají kromě sádrokartonu
desky podobné dřevotřískovým deskám, tzv. Fix-o-pan, s pérem a drážkou pokryté folií, která je
omyvatelná a natíratelná.
Na sloupkovou konstrukci se nejprve provede opláštění z desek „blackboard“, což jsou desky
podobné OSB napuštěné bitumenem. Tyto desky se vyznačují velkou difúzní otevřeností, která je asi
10x větší než u jiných typů materiálů používaných k opláštění dřevostaveb. Na toto opláštění je pak
umístěn horizontální nebo vertikální rošt, na kterém jsou uchycena vnější obkladová prkna. Rošt tak
zajišťuje odvětrání prostoru mezi dřevěným obkladem a samotnou stěnou domu. Tento prostor
plynule navazuje na odvětraný prostor střechy a tím je zajištěno odvětrání celého pláště domu.
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3.1.4
3.1.4.1

Technologie dřevostaveb
Velkoplošná kompletace

Při této technologii se ve výrobních provozech zhotoví podle vlastní dokumentace jednotlivé stavební
dílce (zpravidla tvořící celou stěnu). Hlavním konstrukčním materiálem jsou dřevěné hoblované
hranoly, které se vysuší na potřebné parametry. Dílce se pak dovezou na místo stavby a pomocí
jeřábu se umístí. Hrubá stavba se tak během několika dnů dokončí. Tato metoda je technicky a
konstrukčně nejnáročnější a zároveň nejdokonalejší.
K výhodám patří vysoká přesnost stavby, stabilita a tuhost, netvoří se trhliny na stěnách vlivem
dotvarování, má velmi příznivé tepelné i akustické vlastnosti a konstrukční detaily jsou předem
vyřešeny a nedochází tak ke komplikacím na stavbě.
K nevýhodám patří vysoké nároky na přesnost základů a na materiální, technické a projekční
vybavení dodavatelské firmy.

3.1.4.2

Sendvičová konstrukce montovaná na stavbě

Konstrukční systém ne moc neliší od metody velkoplošné kompletace. Hlavní rozdíl je v tom, že na
stavbu se nepřiváží hotové stavební dílce, ale konstrukce stěn se kompletuje až na staveništi. Použitý
materiál je velice rozmanitý. Řezivo většinou nebývá ani dostatečně vysušené, ani hoblované.
K výhodám patří poměrně masivní konstrukce stavby s velkou pevnostní rezervou jednotlivých prvků,
možnost montovat i v místech nepřístupných pro techniku, lze docílit příznivých tepelných vlastností,
nižší nároky na přesnost základů, protože jednotlivé prvky lze přizpůsobit na stavbě nebo menší
nároky na materiální, technické a projekční vybavení dodavatelské firmy.
K nevýhodám patří nepřesnost stavby a velké tolerance, nízká tuhost stavby, pozdější dotvarování a
sesedání stavby, velmi dlouhá dodací lhůta a doba rozestavěnosti, u projektů nezávislých projektantů
často chybí konstrukční řešení kritických detailů a tím se zvyšuje riziko chybného provedení či vysoké
riziko výstavby stavební firmou bez dostatečných zkušeností.

3.1.4.3

Konstrukce s dřevomoduly

Při této konstrukci je stavba složena ze dvou hlavních konstrukcí. Jedná se o nosnou konstrukci, což je
pravidelný rastr dřevěných nosných sloupů, a o unifikované výplňové panýlky, tzv. dřevomoduly. Tyto
dřevomoduly jednotného rozměru se vyrábějí do zásoby a používají se do všech staveb tohoto typu.
K výhodám patří možnost montovat i v místech nepřístupných pro techniku, část stavby není
vystavena povětrnostním vlivům, poměrně dobrá rozměrová přesnost a dořešené zásadní
konstrukční detaily.
K nevýhodám patří nutnost přizpůsobit všechny rozměry stěn a příček domu rozměrům
dřevomodulů, tepelné mosty na sloupcích, vyšší riziko tvoření trhlin na stěnách v místech sloupků,
nižší stabilita a tuhost stavby, delší dodací lhůta a vyšší nároky na materiální, technické a projekční
vybavení dodavatelské firmy.
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3.1.4.4

Konstrukce z europanelů

Hlavním stavebním prvkem je zde „europanel“. Jedná se o nosný konstrukční stěnový panel, který se
skládá ze dvou základních komponentů – dřevoštěpkové desky OSB, která má funkci tzv. statického
pláště, a izolačního jádra z polystyrenu. Z těchto europanelů se zhotovují stěnové, střešní, nosné a
nenosné konstrukce. Od výše jmenovaných systémů se liší hlavně tím, že konstrukce domu
neobsahuje nosný rošt, ale panely jsou řešeny jako samonosné.
Stěnové panely jsou navzájem spojeny jen sponkováním přes vložený pásek z deksy OSB a stropní
konstrukce je zavěšena mezi obvodové stěny. Stropní trámy nejsou osazeny přes stěny, nýbrž pomocí
plechových styčníků přisazeny k vnitřní OSB desce.
K výhodám patří jednoduchost technologie, rychlá výstavba, teoretická možnost montovat i za
nepříznivého počasí, dobré tepelné vlastnosti či nižší nároky na zpracování kritických detailů.
K nevýhodám patří nejmenší stabilita a tuhost stavby, vyšší riziko tvoření trhlin na stěnách v místech
spojů europanelů, nejhorší akustické vlastnosti konstrukcí a vyšší nároky na materiální a technické
vybavení dodavatelské firmy.

3.1.5

Energetické kategorie domů

3.1.5.1

Energeticky úsporný dům

Energeticky úsporný dům je navržen a postaven tak, aby náklady na zajištění provozu domu byly nižší,
než stanovují platné normy a předpisy. Pro výpočet těchto nákladů jsou důležité hlavně náklady na
vytápění a chlazení domu, větrání, ohřev teplé užitkové vody, spotřebu elektrické energie a vody.
Nezapočítává se do nich spotřeba energie nutná k realizaci stavby, tedy energie potřebná k výrobě a
dopravě stavech materiálů.
Použité stavební materiály mají vždy lepší parametry, než pro stavbu požaduje ČSN a další související
předpisy. Hlavním parametrem, dle kterého je použitá konstrukce posuzována z hlediska tepelněizolačních vlastnosti, je tzv. součinitel prostupu tepla. Ten udává tepelnou ztrátu konstrukce o ploše 1
m2 prostupem při rozdílu teplot 1 K. Výsledná hodnota tepleného prostupu se potom udává ve
watech. Z toho vyplývá, že čím menší je hodnota výsledku, tím nižší je teplená ztráta konstrukce.
K posouzení celé stavby z hlediska energetické náročnosti se používá tzv. měrná potřeba tepla na
vytápění. Ta nám udává spotřebu tepla v kWh na vytápění 1 m2 za rok. U energeticky úsporných
domů je tato hodnota podstatně nižší a výrazně tak snižuje náklady na vytápění.
Energeticky úsporné domy dělíme dle měrné spotřeby tepla na vytápění do 4 kategorií:
1) nízkoenergetický dům – hodnota nesmí být vyšší než 50 kWh/m2,
2) pasivní dům – hodnota nesmí být vyšší než 15 kWh/m2,
3) nulový dům – hodnota nesmí být vyšší než 5 kWh/m2,
4) aktivní dům (dům s energetickým přebytkem, energeticky nezávislý dům) – speciální dům,
jenž je vybaven systémem na výrobu energie v dostatečné kapacitě na zajištění vlastního
provozu.
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3.1.5.2

Nízkoenergetický dům

Nízkoenergetický dům představuje nejnižší stupeň energeticky úsporných domů. Jako
nízkoenergetický dům označujeme dům, který má nižší spotřebu tepla na vytápění, než předepisuje
legislativa. Znamená no, že je úsporný v množství energie potřebné k vytápění a užívání budovy.
Základem domu je architektonický návrh a stavebně-technické řešení.
Nejdůležitější části, které přispívají k této energetické úspoře, jsou obvodový plášť budovy, okna a
také střecha, tedy jakási obálka domu. Projektant tedy vystaví tzv. energetický štítek obálky budovy,
ze kterého lez snadno poznat kvalita použitých konstrukcí. Kvalitní tepelná izolace domu umožňuje
nejdostupnější cestu k úsporám. Dalšími složkami jsou pak solární kolektory, tepelná čerpadla apod.
Projektování takového domu je zásadní fází. Někdy lze dosáhnout požadovaného výsledku pouhým
zesílením izolací nebo vylepšením výplní stavebních otvorů. V naprosté většině případů to však
nestačí a je třeba počítat s prvky, jako jsou tvar a orientace budovy a detaily konstrukce, jimiž uniká
teplo, tzv. tepelné mosty a vazby. Vlastnosti domu ovlivňuje i jeho poloha. Obytné místnosti by tak
měly být orientovány na jih, aby docházelo k maximálnímu využití tzv. pasivních solárních zisků. Tím
se rozumí teplo, které je získáno přímým slunečním zářením hlavně na okna a ostatní prosklené
plochy domu. Tyto pasivní solární zisky mohou pokrýt až 40 % tepla na vytápění objektu. Za tímto
účelem se používají okna s trojitým zasklením plněné argonem nebo kryptonem se superizolovaným
rámem.
Vzhledem k výhodnému poměru nákladů a úspor je velký počet stavebních realizací prováděn právě
jako nízkoenergetický dům.

3.1.5.3

Pasivní dům

Roční tepelná spotřeba pasivního domu je maximálně 5 – 15 kWh/m2 za rok, což odpovídá výkonu 10
W/m2. Jako spotřebu tepelné energie v budově označujeme součet tepelných ztrát obvodového
pláště domu, tepelných ztrát z větrání a následný odpočet teplených tepelných zisků (ohřátí povrchů
slunečním zářením, tepelným vyzařováním osob, elektrických spotřebičů a dalších).
Tento typ domu umožňuje ušetřit až 90 % nákladů na vytápění při zachování vysokého standardu
bydlení. Finanční náročnost výstavby domu se přitom příliš neodlišuje od běžné novostavby.
Nízké tepelné spotřeby se v pasivních domech dosahuje kvalitním dispozičním a objemovým řešením
tohoto domu (architektonický návrh). Budova by tak měla mít při svém objemu co nejmenší povrch,
měla by být nasměrována k optimálnímu využití sluneční energie, prosklené povrchy by měly
směřovat na jih, dům by měl mít kvalitní tepelnou izolaci, optimální zasklení (převážně trojsklo),
vysokou vzduchotěsnost, kontrolované přivětrávání a odvětrávání se zpětným získáváním tepla
pomocí rekuperačního výměníku a využití sluneční energie, tepla lidského těla a elektrických
spotřebičů.
K zásadním vlastnostem pasivního domu patří celková vzduchotěsnost. Proto je nezbytnosti využít
automatický systém cirkulace vzduchu. Čerstvý vzduch se do domu dostává pomocí nepřetržitě
fungujícího plně automatického systému. Ten nejen zásobuje prostor vzduchem, ale zároveň ho i
filtruje a tím zbavuje škodlivin a prachu. Díky automatické regulaci množství přiváděného vzduchu ani
nedochází ke vzniku a šíření plísní v domě. Malé tepelné čerpadlo odebírá z odváděného vzduchu
teplo, které je použito na bezkontaktní ohřev čerstvého vzduchu, jenž proudí do budovy. Část
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získaného tepla je do objektu předáváno sáláním (např. z ventilačního potrubí, vzduchem ohřátého
stropu), zbytek pak proudí do místností jako teplý čerstvý vzduch.
Koncept pasivního domu se ale nezabývá pouhým snižováním tepelných úniků. Řeší také např.
snížení množství energie potřebné k ohřevu teplé užitkové vody. K oblíbeným řešením patří použití
armatur šetřících vodu, instalace tepelně izolovaného nosníku koupelnové vany, shora uzavřená
sprchová kabina, dvojnásobná izolace teplovodního potrubí nebo využití domácích spotřebičů se
sníženou spotřebou vody.
Solární panely sloužící pro ohřev vody umístěné na střeše budovy jsou pak vhodným doplněním
pasivního domu.

3.1.5.4

Nulový dům

Nulový dům, nebo také dům s nulovou potřebou energie, má roční tepelnou spotřebu pro vytápění
blízkou nule nebo-li menší, než 5 kWh/m2 za rok. Této hodnoty lze dosáhnout pouze při mimořádně
vhodných klimatických podmínkách, orientaci ke světovým stranám a jedinečnému technickému
řešení. Tento dům nedisponuje žádným systémem aktivního vytápění, veškerou potřebnou energii
získává ze sluneční energie a energetickými zisky od obyvatel domu a elektrických přístrojů v domu.
Kromě pasivního využití sluneční energie zajišťují na tomto domě ještě fotovoltaické články výrobu
právě takového množství elektrického proudu, kolik ho dům spotřebuje. V létě tak vyrobí takový
nadbytek elektrické energie, jaká je jeho spotřeba v období zimy. Tento nadbytek pak může být
uložen právě v soustavě fotovolatických panelů. V případě, že tyto články vyrobí energii větší, než je
spotřeba domu, označují se tyto domy jako nulové s přebytkem energie nebo-li plusové domy.
Nulový dům se tedy vyznačuje vyrovnaným poměrem vytvořené a spotřebované energie. Nevýhodou
jsou poměrně nákladná technologická zařízení, které nulový dům na svůj provoz používá. Tím se
ztrácí ekonomická efektivita provozu takového domu, a proto se tyto stavby vyskytují pouze
ojediněle. V České republice se zatím neobjevily.
Konstrukce tohoto typu domu je velmi blízká konceptu pasivního domu. Dům musí mít vhodně
zvolenou polohu vzhledem ke světovým stranám, aby se maximalizovaly pasivní solární zisky. Zároveň
musí být naprosto vzduchotěsný. Důležitý je i jeho tvar a minimalizace počtu tepelných mostu, jimiž
jsou hlavně roky, výstupky a spojení materiálů.
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3.1.5.5

Aktivní dům

Aktivní dům, nebo-li dům s energetickým přebytkem či energeticky nezávislý dům, je dům, jenž
vyprodukuje dostatečné množství energie pro svůj vlastní provoz a navíc je schopen produkovat
nadbytečnou energii, kterou pak dodává např. do rozvodné sítě. U nás je odběr této přebytečné
energie upraven zákonem, kde je stanovena povinnost energetických koncernů tuto energii odebírat
a hradit za ni cenu stanovenou zákonem. Spíše než s přebytkem se však setkáváme s tím, že majitel
takového domu prodává veškerou vyrobenou elektrickou energii do veřejné sítě a pro vlastní dům
opět z této sítě elektřinu nakupuje. Důvodem je to, že takto vyrobená elektřina je vykupována za
podstatně vyšší cenu, než je cena elektřiny odebírané z rozvodné sítě.
Energetická náročnost aktivního domu je velmi nízká, což znamená, že dosahuje pasivního nebo
nulového standardu. Navíc je tento dům vybaven vlastními energetickými zdroje, které vyrábějí ještě
více energie, než dům pro svůj provoz spotřebuje.
Při stavbě a také provozu aktivního domu se dbá na to, aby za sebou nezanechával žádnou uhlíkovou
stopu. To znamená, že emise CO2 by během celého životního cyklu takového domu měly být nulové.
Všechny použité materiály jsou proto vybírány s ohledem právě na emise CO2, které vznikají při jejich
výrobě. Většinou se tedy jedná o dřevostavby.
Zdroje vyrábějící v aktivním domě energii jsou samozřejmě obnovitelné. Principem, na kterém je
aktivní dům postaven, je využití maxima sluneční energie (na střeše domu jsou fotovoltaické panely a
solární kolektory, které ohřívají vodu). Doplňkovým zdrojem tepla může být kotel na biomasu.

Světlo v domě zajišťují okna, jejichž plocha odpovídám 40 % podlahové plochy domu. U běžných
domů je to jen 20 – 25 %. Okna jsou vybavena trojitým sklem a pochopitelně perfektně izolují.
Počítač napojený na termostat kontroluje vnitřní klima v domě a automaticky reguluje teplotu
otevřením nebo zavřením oken. To ovšem neznamená, že si majitel nemůže okno otevřít sám,
kdykoliv uzná za vhodné. Pokud ale počítač vyhodnotí, že teplota vzduchu v domě je nižší nebo vyšší,
než by měla být, okno automaticky zavře. Dům si tak vlastně prostřednictvím techniky řekne, jaké
klima mu vyhovuje.
Každý dům, který má efektivní a kvalitní izolaci se potýká s nedostatkem vzduchu. Větráním se v zimě
ztrácí velká část tepla. K zabránění těmto ztrátám je v aktivním domě instalována rekuperace. Toto
zařízení využívá teplo „vydýchaného“ vzduchu, který je odváděn z domu, k ohřevu čerstvého
vzduchu, který je z venku do domu přiváděn. Odváděný vzduch se s přiváděným ale nikdy nesetká.
Pouze dojde k výměně tepla přes speciální výměník.
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3.1.6

Materiály

Kromě rostlého masivu, hranolků, prken nebo trámů se dřevostavba neobejde bez konstrukčních
desek nebo panelů. K nejznámějším a nejpoužívanějším patří OSB desky, Cetris desky nebo Rigidur.
Jedná se o velkoplošné deskové materiály na bázi dřeva, mezi jejichž vlastnosti patří vysoká pevnost,
požární odolnost a velká vlhkuvzdornost. Lze je snadno upravit na požadovaný rozměr a k plošnému
dělení stačí ruční nebo elektrická pila.
Tyto materiály se mohou použít na opláštění celého domu nebo dřevěné kostry. Hodí se i na záklop
střech nebo podkroví, či jako podklad pod plovoucí podlahu. Použít je také můžeme ke stavbě
libovolných příček, venkovních staveb a přístřešků. Velikost a síla formátů desek se liší dle způsobu
jejich použití. Při výrobě se lisují pod velkým tlakem a kalibrují se na stejnou tloušťku. OSB desky a
desky Rigidur mohou být zakončeny natupo, anebo perem a drážkou po celém obvodu, což značně
zjednodušuje jejich montáž a práci s nimi. Přechody a spoje desek jsou pak pevné a přesné.
Cetris desky, které se používají k vnějšímu opláštění budov, je možno libovolně barevně upravit.
Stejně tak desky OSB mohou být mořeny nebo barevně upravovány.
Hlavním spojovacím materiálem jsou kovové úhelníky a spojky s pevnostním prolisem, hřebíky a
vruty do dřeva s nereznoucí povrchovou úpravou nebo z nekorodujících materiálů. Používají se i
klasické dřevěné tesařské spoje jako je dlab, čep a přeplátování.

3.1.6.1

OSB

OSB (Oriented Strand Board) je vlastně deska z orientovaných třísek. Konečný výrobek se skládá ze tří
vrstev, přičemž vždy ve vrstvě následující jsou štěpky orientovány kolmo k vrstvě předchozí.
Jednotlivé třísky jsou spojovány umělou pryskyřicí, za vysokého tlaku a teploty jsou pak lisovány do
desek. Proto jsou mechanicko-fyzikální vlastnosti desky optimální, materiál je pevný a dobře
obrobitelný. Neštípá se a dokonce částečně odolává vlhkosti i ohni.

Desky OSB SUPERFINISH® ECO jsou vyráběny ze dřeva, které převážně pochází z certifikovaných lesů
PEFC. Ty respektují zásady trvalého ekologického obhospodařování lesů. Využití dřevní suroviny je při
výrobě 100%. Materiál, který nesplňuje přísné kvalitativní požadavky pro výrobu OSB desek je dále
využíván při výrobě dřevotřískových desek, aniž by došlo ke ztrátě energie vložené do vysušení třísek.
Dřevní prach a kůra se využívají jako obnovitelné palivo. Desky OSB jsou také 100% recyklovatelné a
neobsahují formaldehyd.
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OSB desky jsou vysoce kvalitní použitelné venku i vevnitř. Jsou tvarově stálé a pevné v ohybu, tlaku i
tahu. Povrch desky může být broušený i nebroušený, s hranou rovnou nebo vyfrézovaným perem a
drážkou. Desky dobře tepelně izolují, nepropouští hluk, lze je obrábět obvyklými prostředky i
spojovat. Vyrábí se několik velikostních formátů a konstrukčních pevností.

3.1.6.2

Sádrokartonové desky

Jedná se o panely z lisované sádrové hmoty mezi dva silné kartony papíru. Vše se pak vysouší v tzv.
sušárnách. Místo papíru se někdy používá laminát (vodotěsná folie) hlavně k zabránění tvorbě plísní.
Sádrokarton má objemovou hmotnost od 640 kg/m3 u obyčejné desky až do 900 kg/m3 u protipožární
impregnované desky.
Výhodou sádrokartonu je jeho tvarovatelnost, pevnost, jednoduché řezání, dlouhá doba životnosti,
izolační vlastnosti a rychlá a snadná instalace.
Nevýhodou je, že jej nelze používat ve venkovních a vlhkých prostorách a je na něj zakázáno používat
jakékoliv prvky obsahující vápno, vodní sklo a silikáty, nevhodné jsou také disperzní silikátové barvy.
Tento materiál má v dřevostavbách své nezastupitelné místo. Na rozdíl od sádrovlákna totiž vykazuje
nesrovnatelně vyšší objemovou stálost a tedy i nižší náchylnost k prasklinám ve spárách.
Sádrokartonové desky mají také zkoušky na zavětrovací funkci dřevěných stěn, podobně jako je tomu
u sádrovlákna. Používají se nejčastěji na přesazené stěny a podhledy.

3.1.6.3

Sádrovláknité desky Vidiwall

Sádrovláknité desky se skládají ze sádry a papírových vláken získaných recyklací. Na výrobních linkách
se po přidání vody bez dalších pojidel stlačuje tato směs pod vysokým tlakem na pevné desky, které
se pak suší a řežou na příslušné formáty. Sádrovláknité desky jsou dokonale homogenní, což
znamená, že v každém bodě průřezu mají stejné vlastnosti. Objemová hmotnost sádrovláknité desky
je 1150 kg/m3. Desky jsou výrazně tvrdší, pevnější a odolnější proti proražení oproti sádrokartonovým
deskám.
Tyto desky mají izotropní vlastnosti v rovině a používají se pro zavětrování stěn. Jsou odolnější proti
mechanickému namáhání, a to jak ve formě nárazu či lokálního poškození tak pro zavěšování
břemen. Většinou se kombinují v druhé vrstvě s deskami sádrokartonovými, protože mají
několikanásobně větší objemové změny a jsou mnohem více náchylnější k vlasovým trhlinám ve
spárách.
Tyto desky získaly evropské technické chválení ETA 007, kde jsou veškeré charakteristické hodnoty
nutné pro výpočet a posuzování dřevostaveb. ETA umožňuje prokázání vlastností desek v kterékoliv
zemi Evropské unie. Jsou také provedeny zkoušky nosných i nenosných stěn s deskami Vidiwall a
požární odolnosti podkroví.
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3.1.6.4

Desky Diamant

Jedná se o speciální vysoce mechanicky odolné protipožární impregnované sádrokartonové desky
podle EN 520, klasifikované jako DFH2IR. Deska je vyrobena ze speciálně impregnovaného sádrového
jádra a vysoce kvalitního kartonu. Ty spojují vlastnosti desek sádrovláknitých (mechanická odolnost) a
sádrokartonových (objemová stabilita a snadné tmelení). Jde o ideální variantu jednovrstvého
opláštění stěn, kdy chceme nahradit kombinaci sádrovlákna a sádrokartonu jednou deskou. Navíc
mají vylepšené zvukově izolační vlastnosti.
Deska má do modra zbarvený karton, pro dřevostavby hrany AK nebo VK pro snadné sponkování a ve
spárách se tmelí sádrovými tmely jako sádrovláknitá deska.

3.1.6.5

Desky Aquapanel

Jedná se o cementové desky bez dřevní hmoty s vysokou objemovou stálostí do prostorů s vysokou
vzdušnou vlhkostí a do exteriérů. Dodávají se také ve formě suchých podlah.
Tento systém má široký rozsah požárních a hygienických zkoušek včetně zkoušek podle ETA 004.
Desky Aquapanel mají také Evropské technické schválení ETA 007 s uvedením veškerých
charakteristických hodnot pro projektování a provádění.
Tyto desky se využívají především na podbití, předsazené fasády a pro bezespárové podhledy a stěny
vnitřních bazénů.

3.1.6.6

Desky Aquapanel Underlay

Jedná se o řešení pro ty, kteří používají OSB desky jako podklad pro čisté podlahy. Tyto desky jsou
pouze 6 mm silné cementové desky, které se používají na desky OSB, pokud na ně chceme položit
dlažbu. Desky Aquapanel Undrelay umožňují eliminovat objemové změny OSB desky.

3.1.6.7

2.1.6.7 Suché podlahy

Firma Knauf v této oblasti nabízí např. sádrovláknitou podlahu BRIO tloušťky 18 a 23 mm, která je na
rozdíl od sádrovláknité podlahy Knauf Vidifloor vyrobena z jednoho kusu desky a nabízí tak
ojedinělou kombinaci přesnosti polodrážky s extrémní tenkostí podlahy. Je také velmi lehká (22
kg/m2) a objemově stálá.
Firma Knauf nabízí také sádrokartonové suché podlahy F141 a F 146. Jejich zpracování je velmi
snadné. F141 vyniká absencí šroubování při montáži, F146 zase snadným řezáním desek pouhým
nožem.
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3.2 Software pro navrhování nábytku
3.2.1

Historie výroby nábytku

Historie výroby nábytku sahá již do období před naším letopočtem. Od 14. století našeho letopočtu
začaly vznikat nástroje pro zpracování dřeva, které se používají dodnes, jako jsou rámová pila,
hoblovačka či pásová pila. Většina principů základních dřevozpracujících strojů vznikla v 19. století.
Ve druhé polovině 20. století dochází k prudkému rozvoji průmyslu ve vyspělejších zemích a tím i
k rozvoji výroby nábytkářských strojů. Od roku 1955 se ve velké míře používají DTD (dřevotřískové
desky) a DVD (dřevovláknité desky). Od roku 1985 se zvyšuje v dřevozpracujícím průmyslu podíl
automatizace a do těchto let se také datují počátky CNC strojů.

3.2.2

Historie softwaru pro navrhování nábytku

Výpočetní technika v konstrukčním procesu zaujímá v současné době velmi důležité místo. Nejen na
rychlost ale i kvalitu vývoje a konstrukce jsou totiž kladeny velmi náročné požadavky. Proto jsou
kvalitní CAD (Computer Aided Design – počítačová podpora konstruování) systémy v dnešní době
jednou ze zásadních podmínek pro kvalitní a efektivní konstrukci. Jde o aplikace, které slouží k tvorbě
geometrie výrobků a jejich následné snadné editaci.
Počátky kreslení na počítači jsou spojeny s vynálezem světelného pera v roce 1950. Namalovaný
obraz zůstal elektrostaticky zachycen na stínítku obrazovky, jenž sloužila i jako paměť. Na obrazovku
se tak kreslilo jako na digitální papír.
Roku 1960 se student Ivan Sutherland, který pracoval jako asistent v MIT, rozhodl udělat svou Ph.D
disertační práci na téma aplikace počítačů v počítačové grafice a návrhu. Projektem byl kreslící
program Sketchpad, který je považován za počátek historie CAD. O několik let později vynalezl
Sutherland také HMD (Head Mounted Display), což byl vlastně prapředek virtuální reality.
Software pro kreslení se většinou omezoval na jednoduché 2-rozměrné úlohy a grafika byla až do
roku 1978 pouze vektorová. V tomto roce se poprvé objevila grafika rastrová. V této době se také
začínají vymýšlet výpočetní algoritmy pro zobrazování skrytých ploch.
Veškeré grafické editory byly postaveny ve 2D. Modelování ve 3D nesloužilo jako konstrukční přístup,
ale jako ověření základní myšlenky návrhu. Při vytvoření trojrozměrného modelu se totiž jakékoliv
dodatečné změny prováděly velmi komplikovaně. Proto se objemový model často ani nevytvářel a to
se špatně projevovalo v realitě. Začala se proto rodit myšlenka parametrického modelování. Základ
parametrického modelování spočívá v hrubém naskicování tvaru, zakótování (definují se tím
parametry) a postupného zpřesňování návrhu přes parametry až do finální podoby.
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3.2.3

Technologie

3.2.3.1

PRO100

Obecné informace:
Oblíbeným nástrojem výrobců a návrhářů nábytku a interiérů je software PRO100. Jde o
profesionální 3D software s okamžitou trojrozměrnou vizualizací scény. Obsluha tohoto programu je
jednoduchá a intuitivní, nabízí mnoho nástrojů a možností tvorby vlastních i atypických kusů nábytku.

Obrázek 2 Pro 100

V knihovně tohoto programu se nachází velké množství hotových modulů nábytku a materiálů, které
se dají jednoduše měnit. Nachází se zde sortiment výrobců kuchyňských spotřebičů značek Amica,
Ariston, Astracast, Bosch, Brandt, Candy, Fagor, Franke, Karma, Siemens, Whirlpool, Teka. Desky od
firem Bučina DDD, Egger, DDL, Kaindl, Kronospan, Pfleiderer, Polyform, Top-Stone. Kuchyňská dvířka
firem Drewpol, Grena, Wiech. Obklady a dlažby od Lasselsberger, Rako, Paradyz, Tubadzin. Sanitarní
keramika od firem Kolo, Ravak, Roca. Židle Ton a další. Je zde také možnost vytváření vlastních
knihoven.
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Program nabízí také cenovou kalkulaci, automatické vytváření výkazů (seznam přířezů, prvků a
spotřeba materiálu) a také export do optimalizačního programu nářezových plánů Nowy Rozkrój téže
firmy.
Program je v češtině a vyžaduje pouze počítač s nainstalovaným systémem Windows 95 nebo jeho
novější verzi. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo používání softwaru PRO100 jako
výukového programu, což znamená, že nákup programu lze hradit z dotací.
Jak program funguje:
Program PRO100
Práce s programem PRO100 sleduje proces vytváření skutečného kusu nábytku. Uživatel pracuje s
nábytkovými prvky (přířezy) a skládá je ve virtuálním prostoru podobně jako ve skutečnosti.

Většina operací v tomto programu je prováděna pomocí myši. Práce je usnadněna nástroji, které
umožňují jednotlivé prvky přisouvat, umísťovat, zarovnávat či otáčet. Každý objekt projektu má
vlastní okno vlastností pro přiřazení určitých hodnot jako je název, poloha, cena, rozměry, tloušťka,
tvar, dezén, druh materiálu, přiřazení do určitých skupin výkazů, apod. Změnu nadefinovaných
hodnot můžeme pak provést buď parametricky, tzn. zadáním přesných údajů k příslušným
parametrům, nebo mechanicky, tj. tažením pomocí myši, přičemž se automaticky přizpůsobují
všechny rozměrové údaje.
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Co se týče vytváření přesných nepravidelných tvarů, jako jsou lichoběžníky, víceúhelníky, ovály či
oblouky, má uživatel k dispozici editor tvaru, který zobrazuje kótování dílce včetně hodnot úhlů a
poloměrů oblouků, které jsou důležité pro následnou výrobu dílu.
Navrhování nepravidelných tvarů je možno dvěma způsoby – zadáním rozměrů a hodnot, na základě
kterých program vygeneruje požadovaný tvar, nebo ručním vytvarováním přímo v editoru s tím, že
program automaticky vyhotoví výkres včetně potřebných kót. Takto vytvořený objekt je možno
následně exportovat do formátu .dxf nebo jako výkres do .jpg.

Dezén a barvu objektu můžeme změnit přetažením z vybraného vzorku v knihovně. Takto můžeme
provést i hromadnou záměnu barvy či textury, což je využíváno hlavně u většího počtu dílů stejného
provedení, v závěrečné fázi návrhu, kdy se řeší konečná vizáž výrobků, při požadavku na rychlou
záměnu vzhledu prvků v hotovém projektu apod.
Z vytvořených dílů pak sestavíme požadovaný nábytek. Ten můžeme vybavit dalšími doplňky, jako
jsou závěsy, úchytky, nožičky, světla, spotřebiče atd. Hotový díl si můžeme také uložit do knihovny a
kdykoliv jej použít jako základ k vytvoření nové sestavy.
Navrhovaný interiér program umožňuje sledovat v sedmi pohledech - Perspektiva, Axonometrie,
Plán, Severní stěna, Západní stěna, Jižní stěna a Východní stěna – kde je možné jeho plynulé natáčení
kolem předem zvoleného bodu ve směru všech tří os, přibližování či oddalování (zoom) atd.
Perspektiva je nejčastěji používaným pohledem. Poskytuje úplný trojrozměrný obraz projektu.
Objekty, které se nacházejí dále, jsou zobrazeny jako menší a to plně v souladu se zásadami
perspektivy. Pomocí myši je pak možná rychlá změna orientace zobrazení pohledu (postavení
pozorovatele) i vzdálenosti od pozorované scény. Je zde také možnost změny úhlu pohledu
(ohniskové vzdálenosti).
V každém pohledu pak umožňuje automatické kótování daného interiéru. Projekt může být zobrazen
v pěti režimech – drátěný model, koncept, barvy, textury a úplná realistická vizualizace. Každý režim
pak umožňuje využívat grafické efekty jako je poloprůhlednost, konturování a stínování. Všechny
prováděné změny jsou okamžitě promítnuty do všech modulů programu od uspořádání nábytku až
po ceník.
Program PRO100 disponuje také funkcí Výkazy a kalkulace, která automaticky eviduje množství
použitých přířezů včetně rozměrů (kusovník) a další prvky z knihovny. Po vytvoření návrhu spočítá
spotřebu materiálu a na základě předem nadefinovaných údajů (jednotková cena, mzda, zisk)
provede cenovou kalkulaci.

41

Program je nabízen ve dvou verzích a to ve verzi Studio a verzi Profi. Verze Studio je určena pro
prodejny nábytku, jenž jsou zásobovány svou firmou nábytkem a i knihovnami svých výrobků. Tato
verze se od Profi verze liší omezením v oblasti zablokování možnosti modifikace Knihovny nábytku a
prvků.
Program Nowy Rozkrój
Program PRO100 spolupracuje s programem pro optimalizaci nářezových plánů Nowy Rozkrój. Tato
spolupráce spočívá v automatickém exportu seznamu přířezů z programu PRO100 do programu
Nowy Rozkrój ve chvíli, kdy je projekt uživatelem schválen. Díky tomu nedochází k chybám, jenž se
dosti často vyskytují při ručním vypisování přířezů.

Program Nowy Rozkrój optimalizuje nářezové plány nábytkářských tabulí, skla a dalších plošných
materiálů. Také tento program se snadno obsluhuje, má všestranné použití a vysokou efektivitu
práce. Výstupem je potom výtisk na formátu A4, kde je velmi přehledně znázorněno rozkreslení dílců
na tabulích a způsob řezání. Nezanedbatelným plusem programu je kontrola odpadu, kontrola skladu
materiálu a celá organizace práce.
K funkcím programu patří např.: regulace tloušťky řezu, formátování, řezání od okraje k okraji, různé
technologie řezu, roztřídění dle objednávek, tisk samolepicích štítků, sklad tabulí a sklad použitelného
odpadu nebo evidence objednávek a rozkreslení.

V prvním kroku práce s tímto programem se vybere druh tabule. Pokud je ve skladu použitelného
odpadu tento materiál dostupný, je nabídnut tento. Dále je potřeba vepsat a specifikovat jednotlivé
přířezy či načíst již hotové výrobky z PRO100. V průběhu rozkreslování se bere v potaz řez (tloušťka
pily), struktura prvku (letokruhy) a ostatní technologická omezení, která uživatel zvolí.
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Po vytištění dochází k automatické aktualizaci skladu tabulí a stavu materiálu v meziskladu.
Možnosti využití:
Program PRO100 se používá v mnoha truhlářstvích, kuchyňských nebo koupelnových studiích i ve
specializovaných prodejnách vestavěných skříní. Tento program je využíván výrobci i návrháři
nábytku kuchyňského, kancelářského, bytového, zahradního a dokonce i návrháři krbů.
Jde o program pro navrhování kuchyní, vestavěných skříní, koupelen, krbů, atypického nábytku,
vytváření cenové kalkulace a pro výpočet spotřeby materiálu.
Tento program se využívá jak v menších firmách a prodejnách nábytku tak i ve velkých továrnách
s vlastní sítí obchodů.
Výrobce:
Výrobcem programu PRO100 i programu Nowy Rozkrój je polská firma Ecru s.c. Výhradní zastoupení
této firmy pro ČR a SR má firma Bubik – Zwyrtek, s.r.o.

3.2.3.2

TurboCAD Professional v17.1 CZ

Obecné informace:
TurboCAD je profesionální CAD systém, umožňující práci ve 2D a 3D prostoru a to včetně následné
vizualizace a možné animace. Jde o nástroj pro přesné technické kreslení, který nabízí vysokou
úroveň v navrhování konstrukčního řešení nejsložitější výkresové dokumentace v návaznosti na
špičkové vizualizační výstupy. Využívá integrované nástroje pro 2D a 3D (povrch/pevné těleso)
modelování s 3D fotorealistickými výstupy.

LightWorks 7.9 a LightWorks Archives materiálů a efektů obsahuje množství prezentací pro
architektonický a strojařský design. Fotorealistickou preciznost vytváří vhodné osvětlení ve spojení se
skutečným pozadím.
V programu je do modelů možno vkládat okna, dveře či střechu. Program nabízí dostatečný počet
modelačních nástrojů, možnost kvalitní vizualizace, světel, stínů.
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Program je plně kompatibilní s nejpoužívanějšími formáty DWG, DXF, DGN, DCD, 3DS, GEO, JPG,
BMP, GIF, HTML, PDF,...
TurboCAD Professional v17.1 se řadí k nejpokročilejší CAD software ve své cenové relaci.
Nábytkářskou nadstavbou programu TruboCAD, kterou vyrábí přímo firma ŠPINAR – software s.r.o. je
DAEX Generator.
Jak program funguje:
Prvním krokem po otevření souboru, pokud zakládáme nový a nepracujeme již s existujícím, je
důležité nadefinovat, zda má být vytvořen prázdný výkres, prázdný výkres s prvky a nastavením dle
šablony nebo založen soubor s postupným dialogovým definováním některých základních parametrů
výkresového a modelového prostoru.

V případě postupného dialogového definování se nám postupně otevírají dialogová okna s metrickou
soustavou, kde volíme jednotky a přesnost zobrazování, dále nastavení velikosti modelového a
výkresového prostoru s možností vložit krátký textový popis souboru, volba měřítka, volba určující,
jestli se má zobrazovat obsah modelového prostoru ve výkresovém prostoru. Po těchto krocích je
aktivován prostor pro tvorbu modelu.
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Velké množství povelů v tomto programu se zadává pomocí klávesnice, což umožňuje souběžné práci
pravou i levou rukou. K často využívaným klávesám patří ty, které definují uchopovací body jako C
(středový bod), I (průsečík), M (bod ve střední části), Q (quadrant kružnice), V (koncový bod úsečky
nebo vrcholový bod tělesa) či G (bod rastru).
Tělesa, která se mohou vytvářet pouze v modelovém prostoru, je možno skládat i ze základních
prvků, která jsou uvedena v nabídce.
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Většina modelovaných těles je však tvarově složitější. Ovšem i ta se někdy dají zjednodušit na
seskupení základních těles. Pokud tvar tělesa takto zjednodušit nemůžeme, nabízí program další
nástroje, díky nimž tento tvar vytvoříme.

Libovolný 2D tvar lze rotovat kolem zvolené osy či vytáhnout do prostoru.
K nezbytným součástem všech grafických programů určených pro tvorbu výkresové dokumentace
patří kótování. V tomto programu lze kótovat jednotlivé elementy a dále s jednotlivými kótami
pracovat dle speciálních požadavků (např.: po rozbití kóty).

K přednostem tohoto programu patří velké možnosti v oblasti renderingu. Program nabízí množství
typů světel, nastavení prostředí, široké možnosti použití různých typů materiálů a také nabízí
možnost využití luminance k dosáhnutí kvalitních výstupů.
TurboCAD nabízí také parametrizaci sestav nábytku, která umožňuje tvořit databázi sestav nábytku
s navzájem se ovlivňujícími prvky nebo operacemi.
Program spolupracuje s programem DEAX, kde je zakomponován sklad plošných dílů se sledováním
jeho pohybu.
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Program je kompatibilní s formáty DXF, DWG, 3DS a dalšími. Tím je možno rozšiřovat knihovnu o 2D
nebo 3D symboly například výrobců sanitární keramiky.

Co se týče návrhu kancelářského nábytku, nabízí program základní nabídku kancelářských stolů a také
širokou nabídku židlí mnoha výrobců. S programem je možnost vytvořit jakýkoliv tvar pracovní desky
stolu ve 2D i 3D prostoru.

Výstupem programu mohou kromě vizualizace i informace o kusovníku, spotřebě materiálu, ceně a
optimalizaci nářezových plánů.
Novinky v systému:
K novinkám v programu patří zrychlené referování drátového modelu, což znamená až 60 krát
rychlejší renderování, plynulejší zvětšování, posunování a obíhání. Součástí je technologie
Redway3D®. Ta poskytuje zrychlené GPU zobrazení 2D a drátového modelu.
Došlo také ke zlepšení nástrojů a stability. To znamená, že úprava vrstev a tvorba filtrů vrstev
umožňuje snadnou správu rozsáhlých výkresů.
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Program má i snadnější uživatelské ovládání, což vlastně znamená méně klikání. Obsahuje nové a
zlepšené šablony s nastavenými výchozími hodnotami pro běžné uživatele. Prostory papíru pak lze
kopírovat s kompletním nastavením z jednoho modelu do druhého. Snadněji se taky vytváří 2D
vektorové výkresy ze 3D modelů a pohledy je možno rozložit vytvořením 2D rovných pohledů.
Došlo také ke zlepšení strojírenských a architektonických nástroj, zlepšení parametrických nástrojů a
k přidání pěti nových pevných vzorů.
I tisková fronta zaznamenala změnu. V dialogovém okně se dá definovat, které papíry chce uživatel
vytisknout. Po dvojitém kliknutí na vypraný prostor se otevře dialogové okno tisku, kde nastavujeme
vlastnosti tisku, tiskárny, pořadí tisku apod.

Nový nástroj Šroubovice vytváří křivočaré šroubovice. Ty mohou sloužit jako základ pro tvorbu
šroubovitých objektů.
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Dalším novým nástrojem je Polygon. Ten umožňuje kreslit polygony s definovaným zaoblením
vrcholů.

Dále je při tvorbě objektů loftingu možno specifikovat vodící čáry a přechod mezi objekty loftu je
veden každou z vodících čar.

V programu došlo i k vylepšení měření, takže teď má uživatel rychlejší přístup k měření délky křivky,
objemu a povrchu tělesa.
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TurboCAD nyní nabízí i rychlejší přiřazování materiálu 3D objektům a to pouhým přetažením
materiálu z palety materiálu k objektu. Samozřejmosti je možnost přiřazení více materiálů na jeden
objekt.

Novinkou je také možnost horizontálních a vertikálních řezů a pohledů 3D objektů.

Vylepšení se dostalo i oblasti renderingu, kdy jsou zde nově předdefinované a nastavené renderovací
styly, které zahrnují nastavení jako pro zvláštní efetky tak i pro reálné zobrazení. Editor stylů pak
uživateli umožňuje nastavit individuální styl.
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Program nově nabízí také rozvinutí pláště tělesa u válcových, kulových, rovinných těles a Nurbs ploch.
A také rozvinutí ohnutých desek do původního stavu.

Funkce inteligentního kótování umožňuje lineární kótování ortogonálních a paralelních čar, kótování
pod libovolným úhlem, kótování poloměrů a průměrů kružnic a křivek nebo kótování 3D těles
v izometrickém a perspektivním zobrazení aniž by se musely předefinovat pracovní roviny.
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Možnosti využití:
Program je využitelný pro architekty, projektanty, interiérová studia, nábytkáře, designéry, strojaře,
specialisty v oboru stavební projekce, pro výrobce a prodejce nábytku či pro truhláře.
Výrobce:
Výrobcem programu TurboCAD je americká společnost IMSI Design. Firma ŠPINAR – software s.r.o. se
zabývá zaváděním CAD technologií a zpracováním 2D a 3D digitálních projektů. Tato firma je také
výhradním dodavatelem programů TurboCAD, TurboFLOORPLAN, TurboCADCAM a dalších asi 50
programů pro český a slovenský trh. Společnost dodává také vlastní produkty řady DAEX.
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3.2.3.3

progeCAD

Obecné informace:
Software progeCAD slouží pro 2D a 3D projektování a konstruování. Je finančně příznivou
alternativou programu AutoCAD. Tento software je postavený na jádru IntelliCAD. Program pracuje
v systémech WIndows WP, Windows Vista a Mac OS.
Jedná se o špičkový 2D/3D CAS software určený hlavně pro 2D kreslení. progeCAD pracuje s formáty
DWG a DXF a umí otevřít tyto soubory vytvořené v AutoCAD ® 2010 a nižších verzích. To zajišťuje
dokonalou kompatibilitu těchto dvou programů.
Program obsahuje všechny nezbytné nástroje k tvorbě výkresů, editaci, modifikaci a kvalitnímu tisku
na papír od velikosti A5 až A0, podporuje hladiny, kreslení pomocí příkazů, kóty, 2D i 3D kreslení.
Ovládání je podobné jako u AutoCAD®.

progeCAD Professional je pro všechny typy škol dostupný zdarma. Školní licence je možno
nainstalovat na všechny školní počítače i na domácí počítače učitelů a studentů. Tato verze je určena
pro nekomerční použití.
Jak program funguje:
progeCAD využívá pro ukládání projektů formátu souborů a to ve formátu DWG AutoDAD 2010.
V nejnovější verzi je inovováno uživatelské prostředí, aby došlo k co největšímu přiblížení k prostředí
AutoCAD®. Oproti AutoCAD neobsahuje některé prvky, např.: ARX objekty. Na druhou stranu však
obsahuje funkce, které AutoCAD nemá, např.: konvertor z PDF do DWG nebo photo render.
Byl přepracován rendrovací systém, který nyní lépe pracuje se světly, materiály a externími
texturami. Je zde možnost exportu výkresů do PDF. Funkce následných úprav Vpřed a Zpět je možno
používat neomezeně, takže je možné odstranit i chybu, která vznikla na začátku projektu.
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Prvním krokem je opět založení nového výkresu. Tady může uživatel využít průvodce novým
výkresem, který obsahuje prázdné výkresy, šablony s předdefinovanými formáty a rámečky nebo
pomocníka, který uživatele provede výběrem mezi šablonami a výkresy.
Program progeCAD je 2D/3D rýsovací program. Nastavení směru souřadnic je takové, že osa x je
horizontální, osa y vertikální a osa z je prostorová. Úhel se měří v rovině xy od osy x v protisměru
hodinových ručiček. Uživatelský souřadný systém se dá nastavit tak, aby rovina xy byla rovnoběžná
s rovinou obrazovky v aktuálním pohledu.
Užitečnou funkcí jsou Hladiny. Hladina obsahuje určité prvky a definuje jejich vlastnosti (barva,
tloušťka, typ čáry). Hladiny slouží uživateli k zpřehlednění výkresu. Dají se přirovnat k průhledným
foliím, které zapnutím či vypnutím skládáte na sebe. Tato funkce slouží k oddělení samotného
modelu, os, kót, řezů a ty následně vypnout, aby uživateli nevadily při další práci.

Kóty jsou jednou z nejdůležitějších funkcí rýsovacích aplikací. Slouží k zobrazení velikostí, tolerancí a
k popisu součástí na výkrese. V programu progeCAD může uživatel měnit původní vlastnosti a to buď
jednotlivě, nebo hromadně pro všechny.

Program nabízí dva prostory – Model a Výkresový prostor. Model může být ve výkresu jen jeden,
kdežto výkresových prostorů může být více. Výkresový prostor slouží uživateli k přípravě výkresu pro
tisk. Je možno v něm kreslit, kótovat nebo využívat hladiny a vlastnosti prvků, ovšem nelze zde
pracovat s 3D prostorem. Do tohoto prostoru lze také přidávat pohledy, které jsou propojené
s modelem.
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Program nabízí dvě možnosti tisku. Při tisku z Modelu musí být připraven výkres včetně kót a dalších
popisků. Měřítko a pohled se pak nastavují během tisku. Při tisku z Výkresového prostoru je zase
nutné mít připravený výkres bez kót a popisků, protože ty se přidávají až v rozvržení.
Program umožňuje ukládat výkresy do formátu PDF nebo JPG. Při instalaci programu se nainstalují i
dvě virtuální tiskárny progeSOFT PDF Wizard a progeSOFT JPG Wizard. Pro uložení výkresu do
požadovaného formátu je třeba využít jednu z těchto virtuálních tiskáren.

Software dále umožňuje vkládání obrázků do výkresu. Tato funkce je vhodná např. při vkládání
značek. Software podporuje formáty jako JPG, BMP, GIF, TIF, PNG a další.
K užitečným doplňkům programu patří Vektroizace WinTopo, Převod PDF do DXF, O2C převod a
propojení s Google Earth.
Vektorizace WinTopo slouží k převodu rastrového obrázku do DXF výkresu. Výsledek převodu závisí
na kvalitě předlohy a dá se částečně korigovat při nastavení vektorizace.
Program nabízí také nástroj, který umožňuje převádět vektorové PDF do DXF výkresu a využít je pak
pro úpravy nebo jako podklad pro další práci. S velkou přesností převádí čáry, tvary a textové řetězce.
O2C prohlížeč uživateli umožňuje jednoduchý export a spravování 3D modelů. 3D modely se tak dají
prezentovat na internetu, v Powerpointu, Wordu, Excelu nebo uvnitř e-mailů v jazyce „html“ pomocí
aplikace Outlook.
Pokud je v počítači současně nainstalovaná aplikace Google Earth, importuje doplněk snímek
aktuálního pohledu z Google Earth. Funkce se využívá především při kreslení geografických výkresů.
Snímku se nastaví měřítko, vloží se do zamčené hladiny a kreslí se přes něj.
Možnosti využití:
Program progeCAD je plně využitelný v architektuře, stavební dokumentaci, strojírenství,
elektrotechnice, elektrických schématech, při výrobě nábytku, kuchyňských linek, pneumatických
prvků, CNC výrobě a nebo TZB.
Výrobce:
Program progeCAD vyvinula italská firma PprogeSoft.
SoliCAD, s.r.o

Na trh jej dodává Konstrukční kancelář
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