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Jednoduché digitální  
propojení pro řemeslníky: 
nová aplikace  
Festool Order.

Nová aplikace Festool Order App je dokonalým nástrojem pro 
zjednodušení vaší práce. Všestranný a dobře navržený design 
aplikace vám nabízí výhody nákupu přímo od specializovaného 
prodejce. Můžete si tak objednat zboží online kdykoli a kdekoli 
a získat přehled o vašich objednávkách na mobilním telefonu 
nebo tabletu.

Více informací na www.festool.cz
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ÚVOD

Milé čtenářky a milí čtenáři,

hladké povrchy jsou trendy. Daleko menší shoda panuje ale ohledně toho, co se 

rozumí hladkým povrchem. V našem úvodním článku jsme se zeptali řemeslníka, 

architekta a aplikačního technika. 

A jasné je následující: je k tomu nutné optimální nářadí – nebo ještě lépe – optimální 

systémy nářadí s vhodným příslušenstvím. Například nové brusivo GRANAT Soft pro 

naše brusky PLANEX, které je optimálně vhodné na stěny a stropy s maximální kva-

litou povrchu. 

Před více než 50 lety vyvinula firma Festool první vibrační brusku s funkcí odsávání 

a od té doby je považována za průkopníka odsávání prachu. Dodnes jsou systémy 

vysávání od firmy Festool o krok napřed. Nový předřazený odlučovač pro mobilní 

vysavače CLEANTEC představuje obohacení pro práce, při kterých vzniká velké 

množství prachu. Jsme toho názoru, že lépe to nejde. Možná to může být maximálně 

„rychlejší, vyšší a  delší“, jak působivě dokazuje malířský tým zábavního parku  

Europa-Park. 

Přečtěte si o tom více ve čtvrtém vydání našeho magazínu pro malíře a natěrače 

a nechte se inspirovat. Přejeme vám mnoho zábavy při čtení!

Váš

Jacek Rybka
obchodní ředitel
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04 05TREND K VYSOKÉ 
KVALITĚ

Mimořádně hladké stěny nebo vysoce kvalitní povrchy jsou 
trendy. Vytvořit je je časově náročné a vyžaduje to specifické 
know-how. Na čem záleží? Které materiály a nářadí malířům 
přitom pomůžou? Zeptali jsme se tří odborníků.

 Text Ilustrace
 Ralf Christofori Brigida González
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M alířský mistr Manfred Schuler se odborným pohle-
dem podívá na stěny a  opatrně přejede dlaní přes 
povrch. „Dobrá práce,“ říká Dino Frey uznale. 

Z vlastní zkušenosti ví, co to znamená, dosáhnout takového 
vysoce kvalitního povrchu. Mnoho let pracoval sám jako malíř, 
v  současné době je referentem pro školení a  školitelem  
ve firmě Festool. Architekt Mark Arnold, který společně se svým 
obchodním partnerem Arnem Fentzloffem dvojdům navrhl 
a  naplánoval, nenechá nikoho na pochybách, jak moc si  
váží náročné práce řemeslníků. Bez ní by návrhy kanceláře 
ARCHITEKTUR 109 zůstaly jen krásnou představou. Skuteč-
ností se stávají teprve tehdy, když má člověk správné lidi, kteří 
je zrealizují na nejvyšší úrovni.

Kvalita vyžaduje společné porozumění 
„Když jsme navrhovali tento soukromý dům ve Stuttgartu, 
nechtěli jsme u provedení dělat žádné ústupky. To platilo také 
pro kvalitu povrchů stěn a stropů v interiéru,“ vzpomíná archi-
tekt. V souvislosti s výběrovým řízením a zadáním zakázky se 
s vybranými malířskými firmami vedly intenzivní rozhovory, 
mimo jiné s firmou Leibbrand ze Schorndorfu, vypráví Mark 
Arnold: „Pan Schuler nám díky své kompetenci a zkušenostem 
velmi přesvědčivě vysvětlil, že je jako ryba ve vodě přesně tam, 
kde jde o nejvyšší nároky a požadavky.“

Trochu hrdý na to Manfred Schuler je, i když to moc neprojevuje. 
Jeho hrdost pramení z  motivace chtít něco dělat skutečně 
dobře. A to začíná už při předběžných rozhovorech s architekty 
a stavebníky, vysvětluje malířský mistr: „Právě u hladkých 
a vysoce kvalitních povrchů je extrémně důležité najít společné 
porozumění pro příslušný úkol. Protože vysoce kvalitní povrch 
ještě nemusí být sám od sebe hladký. A hladký není jednoduše 
jen tak hladký.“ 

Otázka vzhledu, doteku, materiálu a provedení 
Schuler přinesl ze své firmy několik vzorových desek. Na nich 
vysvětluje třídy kvality Q1 až Q4, které řemeslníkům, architek-
tům a výrobcům materiálů a nářadí poskytují cennou orien-
taci. Ale jak tomu často bývá, i u  těchto všeobecně platných 
předpisů je pes zakopaný v detailu. Dino Frey to zná: když 
hovoříme o Q4, myslíme na jedné straně hladkost, a na druhé 
straně rovnost povrchu. Zde existují rozdíly – ve vzhledu, na 
dotek, v materiálu a v důsledku toho také v provedení. Existují 
hladké povrchy, které se na konci zbrousí. A máme rovné 
povrchy, které zase potřebují zcela jinou finální úpravu.“

„Pro definování kvality povrchu jsou takové normy užitečné 
– od výběrového řízení až po kolaudaci stavby. Ale v konkrétním 
případě nestačí,“ vysvětluje Manfred Schuler. „Například u Q4 
je rozhodující optická kvalita, co ale musí příslušná stěna 
splnit, zde není zohledněno.“ Zvláště když tolerance rozměrů 
a rovnosti, předepsané v uvedených třídách kvality, platí stejnou 
měrou pro sádrokartonové stěny i tradiční zdi, tedy pro zcela 
rozdílné podklady. 

„Lidé vidí nejlepší 
a nejmimořádnější 
stavby na internetu. 
To samozřejmě vzbuzuje 
žádostivost. A pak 
skutečně konstatujeme 
trend k hladkým stěnám 
a vysoce kvalitním 
povrchům.“
Mark Arnold, architekt

Mark Arnold a Arne Fentzloff jsou majitelé ateliéru  
ARCHITEKTUR 109, který založili společně s partnerem  
v roce 1991 ve Stuttgartu. Vyhráli četné soutěže a zrealizovali  
velké množství projektů. Jejich mottem je tento program:  
ROZVÍJET KVALITU – myslet, plánovat, stavět a zachovávat.
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Optické a funkční kvality
Zcela zásadně závisí požadovaný výsledek na výběru materiálu: 
Spektrum zde sahá od syntetických stěrkových hmot až po 
sádrové tmelicí hmoty pro nejrůznější použití. Existují minerální 
nebo případně alkalické omítky pro difuzně otevřené nebo kapi-
lárně aktivní povrchy stěn. Komplexnost stále ještě výrazně 
vzrůstá, pokud máme co do činění s třídami kvality Q3 nebo 
Q4, tak se navíc ještě dozvíme, že kvalita povrchu není pouze 
otázkou vzhledu, nýbrž také funkční přidané hodnoty. 

„K realizaci vysoce kvalitních stěn na nejvyšší úrovni toho tedy 
vzhledem k uvedeným profilům požadavků a ovlivňujících fak-
torů patří zatraceně hodně. Dříve pro to nebyla žádná závazná 
kritéria kvality. Nově vybudované nebo čerstvě nahozené 
vnitřní prostory ještě vysychaly, když už se v nich bydlelo,“ 
vypráví Mark Arnold. A člověk se mimořádně snažil pouze tam, 
kde si toho bylo údajně nejvíce možné všimnout – „totiž na 
dveřích na WC a na stropě v  ložnici,“ jak doplňuje Manfred 
Schuler s mrkáním. Mokrá omítka historicky vždycky sloužila 
k tomu, aby vyhladila rozpraskané a nerovné povrchy. U beto-
nových staveb se to změnilo. A se suchými stavbami si bylo 
možné zvolit sádrokartonové desky, aby se získal hladký a rovný 
podklad pro tmelení.

Vysoce kvalitní výsledky ve ztížených podmínkách
Dnes se právě u mimořádně hladkých nebo vysoce kvalitních 
povrchů stěn a stropů očekává kompletně nejvyšší kvalita, která 
dlouho vydrží. Ať se jedná o jakýkoli podklad. „V tom případě 
musím přesně vědět, který materiál použiji a jak ho zpracuji – 
a sice nejen teoreticky,“ říká Mark Arnold: „V březnu tohoto 
roku jsme měli na stavbě −13 °C, o den později to bylo +12 °C. 
Pracovníci všech řemesel museli pracovat pod obrovským 
tlakem, a přesto odvést konstantně kvalitní výsledek.“ Jak to 
zvládnout dokonce i v takto ztížených podmínkách se Manfred 
Schuler naučil za 36 let profesionálních zkušeností. Také a pře-
devším v oblasti vysoké kvality.

„Ať se jedná o soukromou, nebo komerční oblast, hladké povr-
chy jsou v  současné době u  architektů a  stavebníků velice 
trendy,“ dočteme se aktuálně v odborných médiích. „Správně 
provedené jsou takové plochy skutečným „poutačem“ a před-
stavují vývěsní štít umění příslušného řemesla.“ To mohou 
potvrdit také Manfred Schuler a  Mark Arnold. Přičemž 
upřímně je k tomu třeba také říci, že ke každému trendu exi-
stuje také opačný trend: na jedné straně široké masy, u kterých 
záleží na tom, co možná nejefektivněji zrealizovat stanovené 
standardy. Na druhé straně narůstající individualizace ve spo-
jení s přáním zrealizovat na nejvyšší úrovni téměř unikáty. 
„Lidé vidí nejlepší a nejmimořádnější stavby na internetu,“ 
vysvětluje Mark Arnold. „To samozřejmě vzbuzuje žádostivost. 
A pak skutečně konstatujeme trend k hladkým a vysoce kvalit-
ním povrchům.“ 

„Kvalita v malířském 
řemesle je stále více 
žádaná. Když chci náročný 
výsledek, musím být 
ochotný investovat o něco 
více. Ale také vím, co za to 
dostanu.“
Dino Frey, referent pro školení a školitel  
ve firmě Festool

Dino Frey dlouho pracoval jako malíř, než přišel do firmy Festool. 
Jako referent pro školení a školitel se snaží nadchnout kolegyně 
a kolegy na stavbě pro správné používání a zacházení s nářadím.  
Co z pochopitelných důvodů není nic těžkého.
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Nároky stoupají – a požadavky také 
Je nesporné, že výrazně vzrostla komplexnost požadavků  
na kvalitu jak do šířky, tak do výšky. S nároky rostou také 
požadavky na materiál, na jeho zpracování a na výsledek. Proto 
je extrémně přínosné, když si architekt, řemeslník a výrobce 
nářadí vyměňují informace o tom, jak toho nejlépe dosáhnout, 
říká Dino Frey: „Architekti mají velmi přesnou představu o tom, 
jakou kvalitu má mít jejich stavební projekt. Řemeslník přináší 
své vědomosti, zkušenosti a dovednosti, aby ho přesně tak 
zrealizoval. A my jako výrobce nářadí přitom oběma pomá-
háme.“

Provádění malířských prací na nejvyšší úrovni samozřejmě 
vyžaduje mimořádné dovednosti, ale technický vývoj v oblasti 
materiálu a použití také významně přispěl k tomu, že lze těch 
nejlepších výsledků dosáhnout s menší námahou. „Je nutno 
říct, že nářadí, které máme dnes k dispozici, nám výrazně 
usnadňuje práci,“ říká malířský mistr. Dnešní nářadí a brusivo 
skutečně malířům umožňuje dosáhnout u  hladkých nebo 
vysoce kvalitních povrchů úplně jiných výsledků než ještě před 
deseti nebo dvaceti lety.

Správné použití a zacházení s nářadím 
„Například s naší bruskou PLANEX můžu dosáhnout jakékoli 
kvality povrchu, když znám materiál a  ovládám techniku,“  
je přesvědčený Dino Frey. A pak jde kromě kvality také o to, že 
je veškeré malířské práce třeba provádět co možná nejrychleji, 
nejefektivněji a nejhospodárněji. „Staráme se o to, aby se kva-
lita a efektivita nemusely vylučovat,“ doplňuje školitel firmy 
Festool. „A když jsme právě hovořili o dovednostech, pak 
k tomu pro mne nezbytně patří správné použití a zacházení se 
stroji a nářadím.“

Takže nakonec musí všechno být kvalitnější, ale zároveň také 
rychlejší a levnější? „Ano i ne,“ odpovídá Manfred Schuler. „Kva-
litnější ano, rychlejší také, ale levnější ne. Ten, kdo chce hladký 
a kvalitní povrch, ví, že zde neexistuje levné řešení.“ Mark 
Arnold souhlasně přikyvuje a doplňuje: „Otázkou skutečně je, 
co si chceme dopřát. Kvalita má samozřejmě svou cenu, ta je 
ale více než oprávněná. Pro mne hraje tvůrčí i funkční kvalita 
povrchů stěn a stropů zcela rozhodující roli, zdůrazňuje archi-
tekt. „Proto mám obrovský respekt před malíři, kteří své 
řemeslo dokonale ovládají. Odvádějí skutečně obrovský kus 
práce.“ 

„Právě u hladkých 
a vysoce kvalitních 
povrchů je extrémně 
důležité najít společné 
porozumění pro příslušný 
úkol. Protože vysoce 
kvalitní povrch ještě 
nemusí být sám od sebe 
hladký. A hladký není 
jednoduše jen tak hladký.“
Manfred Schuler, malířský mistr

Manfred Schuler je nejen malířský a lakýrnický mistr, nýbrž také 
státně certifikovaný restaurátor. Což se v jeho oblasti úkolů vyplatí. 
Protože kromě projektů vysoce kvalitních novostaveb se zabývá  
především rekonstrukcí a modernizací starých staveb.

V ohnisku zájmu V ohnisku zájmu
Trend k vysoké kvalitě Trend k vysoké kvalitě
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Kvalita a hodnota je stále více žádaná 
Architekt je přesvědčený o tom, že se kvalita a hodnota nako-
nec prosadí. A sice nejen ve výsledku. Přispívají k tomu vysoce 
kvalifikované týmy malířů se všemi jejich kompetencemi 
a dovednostmi; výrobci materiálu vyvíjejí stěrkové hmoty, které 
splňují nejvyšší standardy kvality; výrobci nářadí, jako Festool, 
nepřetržitě zlepšují své nářadí a brusivo. „To, co říkají pan 
Schuler a pan Arnold, můžu jen potvrdit: Také si myslím, že 
kvalita v malířském řemesle je stále více žádaná,“ říká Dino 
Frey. „Když chci náročný výsledek, musím být ochotný investo-
vat o něco více. Ale také vím, co za to dostanu.“

Ve dvojdomě ve Stuttgartu je tuto kvalitu vidět a cítit všude. 
Na velkých stěnách ve dvou podlažích stejně jako na drobných 
detailech a  také na spojích a přechodech, kde plochy stěn 
navazují na vestavby, dveře a  podlahy z  dubového dřeva. 
Obzvláště komplikovaná jsou velká okna a zapuštěná nástěnná 
světla. Ztěžují život každému malíři, protože rozptýlené světlo 
by neúprosně odhalilo nerovnosti nebo vadná místa. „Tak 
tomu ale není,“ říká Manfred hrdě a usmívá se. Protože on 
a jeho tým to totiž udělali dobře.

Stěny a stropy splňující 
vysoké nároky jsou 
požitek – a vývěsní štít 
obrovského řemeslného 
umu. Ve dvojdomě ve 
Stuttgartu je tuto kvalitu 
vidět a cítit všude.

DVOJDŮM, STUTTGART
Architekti: ARCHITEKTUR 109, Stuttgart
Malířská firma: U. Leibbrand GmbH, Schorndorf
Dokončení: 2012

VÍCE INFORMACÍ

To, které požadavky určují stupně kvality Q1–Q4 a jak dosáhnout  
příslušné kvality povrchu, se dozvíte na následující straně.

> Článek na straně 14

S novým brusivem GRANAT Soft pro brusku PLANEX se velkoplošné 
broušení stěn a stropů s kvalitou Q3 nebo Q4 podaří mimořádně 
dobře.

> Článek na straně 36

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 4
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Trend k vysoké kvalitě Trend k vysoké kvalitě
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Q1
Základní zatmelení povrchů, na které 
nejsou kladeny žádné optické nebo  
dekorativní požadavky.

Provedení:
• Zaplnění spár sádrokartonových desek
• Překrytí viditelných částí upevňovacích 

prostředků
• Vložení krycích pásek (výztužných 

pásek), pokud to ke zvolenému  
tmelicímu systému patří

Použití:
• Plochy, které slouží jako podklad pro 

dlaždice a desky nebo které poté  
budou omítnuty silnou vrstvou omítky.

Q2
Tmelení s kvalitou Q2 je považováno za 
běžný požadavek na kvalitu stěn a stropů.

Provedení:
• Základní tmelení (Q1)
• Dodatečné tmelení (jemné tmelení 

a finální přetmelení) až do dosažení 
srovnání plochy s povrchem desek bez 
stupňovitých přechodů

• Přebroušení tmelených ploch (pokud je 
zapotřebí)

Použití:
• Podklady pro obklady stěn s hrubou 

a středně hrubou strukturou, např. 
tapety z hrubých vláken nebo jiné  
papírové tapety

• Nátěry nebo povrchové úpravy se 
střední a hrubou strukturou

• Vrchní omítky (velikost zrna > 1 mm) 

Q4
Tmelení rovinných povrchů, které  
splňují nejvyšší optické nebo  
dekorativní požadavky. 

Provedení:
• Tmelení podle Q2
• Celoplošné tmelení povrchu se  

spárovacím tmelem, plošnou  
stěrkovou hmotou nebo tenkou  
omítkou (tloušťka vrstvy > 1 mm)

• Vyhlazení a přebroušení všech  
zatmelených nebo omítnutých ploch

Použití:
• Podklady pro hladké či strukturované 

obložení s leskem, např. kovové nebo 
vinylové tapety

• Lazury nebo nátěry a povrchové  
úpravy do středního lesku

• Vysoce kvalitní vyhlazovací techniky, 
např. Stuccolustro

Q3
Tmelení povrchů, na které jsou kladeny 
zvýšené optické nebo dekorativní  
požadavky. 

Provedení:
• Tmelení podle Q2
• Širší přetmelení spár
• Celoplošné přetmelení sádrokar- 

tonových desek pro uzavření pórů
• Přebroušení všech tmelených ploch 

(pokud je zapotřebí)

Použití:
• Podklady pro obklady stěn  

s jemnou strukturou
• Matné nátěry nebo povrchové  

úpravy s jemnou strukturou
• Dekorativní vrchní omítky  

(velikost zrna < 1 mm)

HLADKÉ POVRCHY
Pro vytvoření hladkých povrchů je zapotřebí čas, pečlivost, vhodný materiál 
a nářadí. Platí to především pro sádrokartonové stěny. Zde najdete přehled toho, 
jak to správně udělat a co je k tomu třeba. 

KVALITY POVRCHŮ  
U SÁDROKARTONOVÝCH  
STAVEB 

U stavebních záměrů a výběrových řízení 
na stavby jsou různé kvality povrchů stěn 
klasifikovány od Q1 do Q4. Tyto stupně 
kvality slouží pro plánování, zpracování 
a konečně také pro posouzení výsledku.

VÍCE INFORMACÍ
Co doporučují odborníci a které trendy 
vidí u zpracování vysoce kvalitních  
povrchů, se rovněž dozvíte v tomto  
vydání časopisu. 
> Článek na straně 04

Zcela nové je v sortimentu Festool  
brusivo GRANAT Soft Ø 225 mm  
pro brusku Planex a Planex easy.
> Článek na straně 36

VOLBA MATERIÁLU

V zásadě rozlišujeme sypký tmel (v pytli) 
a hotové stěrkovací hmoty (v kbelíku). 
Existují stěrkové hmoty se sádrovým 
a syntetickým pojivem – a k tomu dvě 
základní pravidla: 
• čím vyšší je podíl sádry, tím je tmel 

měkčí. 
• Vytvrzení u stěrkových hmot se  

sádrovým pojivem probíhá tuhnutím. 
U stěrkových hmot se syntetickým  
pojivem probíhá schnutím a trvá 
výrazně déle.

MÍCHÁNÍ TMELU

To, jak zamícháte sypký tmel, je rozhodu-
jící pro kvalitu stěrkové hmoty, kterou 
chcete poté použít. Především co se týká 
tvrdosti a pevnosti v tahu, byste neměli 
nic nechat náhodě. Dbejte na to, abyste 
použili správná míchadla a správné 
míchací metly. Navíc při míchání záleží 
na době míchání a otáčkách.

BROUŠENÍ

Po vytvrzení a uschnutí se zbrousí nerov-
nosti stěrkového materiálu, u povrchů  
Q4 dokonce celé zatmelené plochy. 
V zásadě zde platí následující pravidla:
• čím je tmel měkčí, tím je zrnitost  

jemnější.
• U brusiva s brusnou mřížkou použijte 

o stupeň jemnější zrnitost než u papíru.

Bruska PLANEX je pro celoplošné 
a rovinné broušení jako stvořená.  
Brusivo GRANAT je ideálně vhodné  
pro jemné broušení povrchů Q4.

Čím je tmel měkčí,  
tím jemnější zrnitost.

Měkký tmelTvrdý tmel

P40

P150

P240

P280

P400

ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU

Celoplošné tmelení se provádí plochou 
stěrkou, jejíž list je přizpůsobený pro  
příslušné požadavky na kvalitu. Plošné 
tmelení přitom znamená: pokud možno 
s přesahem a jedním tahem. Přesto  
zde nejdelší plochá stěrka nemusí být 
automaticky ta nejlepší. Ideálně by měla 
být z měkké ušlechtilé oceli a v rozích 
zaoblená. Tím se vyrovnávají poměry 
tlaků a úhlů a zabrání se zateklinám 
v rozích. 

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 4

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 4 Hladké povrchy Hladké povrchy

Know-how Know-how
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POLYKAČ PRACHU

Mobilní vysavače CLEANTEC jsou jak 
známo špička. Kterou nyní Festool ještě 
povýšil. A  sice doslova. Protože od 
nynějška je zde předřazený odlučovač 
CT-VA jako nástavec na vysavače CT 26, 
36 a 48. Nové systémové řešení nedá 
šanci ani velkému množství prachu 
nebo jemnému prachu.
 Text Fotografie
 Anja Soeder Thomas Baumann

K aždý to zná. Když se při broušení nebo frézování povrchů 
uvolňuje prach, útroby mobilních vysavačů jsou v mžiku 
plné. Především velké množství prachu nebo mimo-

řádně jemný prach jsou ze zkušenosti špatně zvládnutelné. 
Silně namáhaný hlavní filtr bije na poplach, musí se stále znovu 
čistit, nebo dokonce vyměňovat. To je protivné, navíc většinou 
zdlouhavé. A protože zde doposud existovala jen druhá nej-
lepší řešení, zamyslela se firma Festool nad tím, jak by mohlo 
vypadat nejlepší řešení.

Cyklon zabezpečuje trvale vysoký výkon při odsávání
Vznikl z  toho předřazený odlučovač, který nejprve vypadá 
poměrně nezajímavě. Skládá se ze tří modulů: úplně nahoře 

je cyklonový odlučovač, který je dvěma hadicemi spojený 
s nářadím a mobilním vysavačem CT. Pod ním se nachází vana 
ve formátu Systaineru. Systém dotváří výměnná sběrná 
nádoba, která má objem přibližně 20 litrů.

Srdce předřazeného odlučovače CT-VA bije takříkajíc v hlavě. 
Tam je umístěný cyklon, který uvádí nasátý vzduch nasycený 
prach do spirálového pohybu. Částice prachu přitom narážejí 
na stěnu cyklonu a padají dolů do sběrné nádoby. Tímto způ-
sobem zachytí předřazený odlučovač až 80 procent jemného 
minerálního prachu, než se dostane do mobilního vysavače. 
Tím se zmenší zatížení hlavního filtru a je zaručená konstantně 
vysoká sací síla během celého pracovního procesu.

↑ Předřazený odlučovač a mobilní 
vysavač se dají zcela jednoduše 
spojit a rozpojit pomocí osvědčeného 
systému SYS-Dock.

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 4

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 4

Wendlingen
NěmeckoPolykač prachu Polykač prachu

Nářadí Nářadí
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↑ Inteligentní systém: nahoře  
cyklonový odlučovač, uprostřed 
sběrná nádoba, dole vana, která  
je připojená k mobilnímu vysavači.

↑ Cyklon odfiltruje až 80 procent 
minerálního prachu, než se dostane 
do mobilního vysavače.

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 4

MAGAZÍN FESTOOL  
Č. 4Polykač prachu Polykač prachu

Nářadí Nářadí
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Silná jednotka skládající se z nářadí, předřazeného odlučo-
vače a vysavače
Díky průhledné sběrné nádobě lze kdykoli kontrolovat napl-
nění. Prázdné sběrné nádoby lze stohovat, a když je nádoba 
plná, dá se pohodlně zavřít víkem. Držadlo usnadňuje přená-
šení. Tím je umožněná jednoduchá, rychlá a  bezpečná  
likvidace velkého množství prachu. Celkově je manipulace 
s jednotlivými součástmi snadná a dají se jednoduše uložit. Celý 
systém, sestávající z odlučovače, sběrné nádoby a  vany, má 
rozměry Systaineru – a je obdařený všemi výhodami, které jsou 
s  tím spojené: tvoří stabilní jednotku, předřazený odlučovač 
a mobilní vysavač lze jednoduše spojovat a rozpojovat pomocí 
osvědčeného systému SYS-Dock. Inovativní sběrné nádoby lze 
stohovat a dají se i v naplněném stavu pohodlně přenášet.

Co nový systém dokáže, je obzvláště zřejmé při broušení 
s bruskami PLANEX a PLANEX easy nebo při broušení mate-
riálu se sanačními frézkami a  diamantovými bruskami 
RENOFIX. Kombinace mobilního vysavače CLEANTEC s funkcí 
AUTOclean a  předřazeného odlučovače CT-VA zde skutečně 
odvede skvělou práci. K tomu se přidává odpovídající příslu-
šenství a spotřební materiál: při uvedení na trh je zde odpadní 
vak pro prach třídy prachu M, který lze používat také pro prach 
třídy L. Zásuvka pro připojení elektrického nářadí, kterou lze 
vysavač dovybavit, umožňuje použití sacích hadic plug-it.

Optimální odsávání velkého množství prachu
A protože má být systém co možná nejflexibilnější a nejkom-
patibilnější, lze mobilní vysavače typu CT 26, 36 a 48 používat 
s  předřazeným odlučovačem prachu CT nebo bez něj. Je 
možné je dovybavit a  předřazený odlučovač připojit podle 
potřeby na stavbě. Zákazník si tak sestaví svůj odsávací sys-
tém na stavbu: pokud vzniká málo prachu, použije se vysavač 
CLEANTEC s čištěním AUTOclean nebo bez něj. Pro práce jako 
broušení sádrokartonářského tmelu nebo minerálních povrchů, 
při kterých je nutné počítat s  velkým množstvím prachu, si 
přibalí předřazený odlučovač CT. Zcela jednoduché a flexibilní.

U předřazeného odlučovače CT-VA se tedy v podstatě nejedná 
o jednoduchý předřazený odlučovač, nýbrž o integrovaný sys-
tém, který byl vyvinut s  velkým zápalem a důmyslem pro 
odsávání velkého množství prachu a  jemného prachu. A  jak 
tomu u firmy Festool často bývá, systém je mnohem více než 
souhrn jednotlivých částí. Tak je předřazený odlučovač CT-VA 
perfektně přizpůsobený pro nářadí Festool a mobilní vysavače 
CLEANTEC – a především pro pracovní podmínky a požadavky 
zákazníků. 

> www.festool.cz/bezprachu→ Při broušení sádrokartonář-
ského tmelu nebo minerálních 
podkladů odvádí předřazený odlučo-
vač CT-VA dokonalou práci.

NEPOSTRADATELNÝ PŘI VELKÉM MNOŽSTVÍ PRA-
CHU 

Nový předřazený odlučovač CT-VA zvládne velký objem prachu při 
konstantním sacím výkonu. Cyklonový odlučovač, sběrná nádoba 
a vana mají formát Systaineru – likvidace velkého množství prachu je 
tak výrazně jednodušší.

FESTOOL CT-VA

• Účinné odsávání a pohodlná likvidace velkého množství prachu 
a jemného prachu 

• Konstantně vysoká sací síla zabezpečuje práci bez přerušování

• Snadná přeprava: předřazený odlučovač CT se sejme a na stavbě 
se znovu složí

• Nasátý prach lze rychle, bezpečně a čistě transportovat  
a zlikvidovat ve stohovatelných sběrných nádobách

Součásti

• Cyklon ve formátu Systaineru s hadicovými přípojkami k nářadí 
a mobilnímu vysavači CT

• Inovativní sběrná nádoba (objem 20 l), zavíratelná a stohovatelná 

• Vana, kterou lze pomocí systému SYS-Dock spojovat s mobilními 
vysavači CT a příslušenstvím (např. SYS-Cart)

• Vhodný pro mobilní vysavače CLEANTEC CT 26, 36 a 48

Oblast použití

• Broušení sádrokartonářského tmelu s velkou prašností

• Frézování a broušení minerálních omítek a podkladů

MAGAZÍN FESTOOL 
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Text
Ralf Christofori

Fotografie
Zooey Braun

FILMU 
ZDAR

Kino Weltspiegel v Chotěbuzi je staré více než 100 let a patří 
k nejstarším kinům v Německu. S obrovským citem pro staré 
a nové byl obnoven lesk minulých časů. Pro provádějící malíř-
skou firmu to byl v obou ohledech mimořádný stavební projekt.

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 4

Chotěbuz
Německo

Barvy a povrchy
Filmu zdar
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→ Schodiště s trojúhelníkovým 
půdorysem působí jako umělecká 
skulptura. 

↓ Sádrokartony a povrchové 
úpravy vyžadovaly práci na 
míru s milimetrovou přesností.

Povrchy stěn a stropů 
byly provedeny s maximální 
pečlivostí a vyznačují se 
mimořádnou kvalitou.

MAGAZÍN FESTOOL 
Č. 4
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Při tomto náročném 
stavebním úkolu musela 
malířská firma nasadit 
všechny síly – nutné bylo 
vše od sádrokartonů přes 
jemné povrchy až po 
historické barevné odstíny.

↑ Kino Weltspiegel patří k nejstarším  
stále ještě existujícím kinům v Německu. 

↑ Historický sál s památkově 
chráněným kazetovým stropem. 

→ Kvalita povrchů hrála rozhodující 
roli i v novém traktu.

RAL 7022
Stínová šedá

S0.10.40
Sikkens 4041

Color Concept

U0.10.50
Sikkens 4041

Color Concept

F6.60.70
Sikkens 4041

Color Concept

 

F2.05.65
Sikkens 4041

Color Concept

FN.02.82
Sikkens 4041

Color Concept

K ino je nejlepší!“ To platilo dříve a  platí to i  dnes. 
V roce 1911, když bylo kino Weltspiegel otevřeno, byly 
filmy ještě němé a černobílé. Ale kino v Chotěbuzi bylo 

vždycky zvláštní místo: fasáda budovy je skvost, historický sál 
uvnitř požitek – ale kino už mělo svá léta. Když byla nutná 
rozsáhlá rekonstrukce, rozhodlo se, že se stará část stavby 
zachová v podobě, která bude co možná nejvěrnější originálu, 
a bude rozšířena o moderní trakt.

Citlivé spojení starého a nového
Architekt Alexander Fehre dostal zakázku, při které měl cit-
livě spojit staré a nové. Památkově chráněný kazetový strop 
v historickém sále byl odhalen, nákladně zrekonstruován a tak 
byl obnoven originální stav z roku 1911. Na památku na dobu 
němého filmu, kdy na stěnách ještě nebyly reproduktory, byly 
reprobedny neviditelně zapuštěny do stěn a potaženy látkou. 
Lamely na stranách skrývají kanály pro odvod kouře, které 
jsou nutné z hlediska protipožární techniky. Koncepce barev 
a materiálů se řídí podle originálních odstínů stropu a nástěn-
ných lizén a je doplněna látkami a barvami například sedadel 
nebo potažení stěn.

Jemné detaily a spojující motivy vytvářejí spojení s novým 
traktem, ve kterém byly vybudovány dva nové kinosály. Starou 
a novou stavbu spojuje schodiště, chodby a společenské pro-
story navazují na tvary a barvy historické budovy a  vedou 
takříkajíc do současnosti. Přímo přenesený do budoucnosti 
z sci-fi filmů se člověk cítí v kinosálu ve 2. poschodí, kde prostor 
osvětlují pouze úzké linie LED světel a zároveň ho rozdělují.

Maximální pečlivost při plánování a provedení
Provádějící malířská firma Hönisch ze Sprembergu musela 
při tomto náročném stavebním úkolu nasadit všechny síly – 
nutné bylo vše od sádrokartonů přes jemné povrchy až 
po historické barevné odstíny. Jenom samotné schodiště 
s trojúhelníkovým půdorysem působí jako umělecká skulptura 
a vyžadovalo práci na míru s milimetrovou přesností. S maxi-
mální pečlivostí byly provedeny a natřeny povrchy stěn a stropů, 
které se u  vysoce frekventované veřejné budovy vyznačují 
mimořádnou kvalitou. Koneckonců právě tato pečlivost při plá-
nování a provedení zabezpečila, že kino Weltspiegel v Chotěbuzi 
je i nadále „velké kino“.

KINO WELTSPIEGEL, CHOTĚBUZ
Malířská firma: Hönisch Malerfachbetrieb, Spremberg
Architekti: Alexander Fehre, Stuttgart
Dokončení: 2011
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VYŠŠÍ, DELŠÍ

Dvakrát ročně zavře Europa-Park v Rustu své brány. Na několik 
týdnů se zdá, jakoby se zastavil čas. Ale je to jen zdání. Protože 
tehdy udeří hodina řemeslníků.

 Text Fotografie
 Ralf Christofori Torben Jäger
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→ Při výstupu na „Wodan“  
má malířský tým s sebou 
v Systaineru vše, co nahoře  
potřebuje. 
 
← Sebastian Summ brousí  
akumulátorovou bruskou bazén 
atrakce „Atlantica Supersplash“.

S toupání je neuvěřitelné. Přibližně 40 metrů do výšky až 
na vrchol. Dřevěná horská dráha „Wodan“ je vzrušující 
a ze stavebnětechnického hlediska zcela jistě úžasně 

fascinující. Pěšky se tady člověk normálně nahoru nedostane. 
Jen teď, když je park zavřený a na horské dráze se pracuje. 
Výhled je nádherný. Ale Tobias Göhring nemá moc času na to, 
aby si ho užil. Je tady, aby pracoval. Úplně nahoře, kde jinak 
stoupá pulz a oči jsou stále více doširoka otevřené, protože 
za dvě sekundy se už člověk řítí stokilometrovou rychlostí do 
hloubky, musí malíř brousit nosníky nebo desky a opravovat 
barevné nátěry. Přirozeně je optimálně zabezpečený. A samo-
zřejmě má Göhring s sebou vše, co tam nahoře potřebuje. 
Protože by bylo fatální, kdyby dole něco zapomněl.

Broušení ve vzdušné výšce
Rozechvělá kolena nebo třesoucí se ruce Tobias Göhring 
nezná. Strach z výšek se v jeho slovníku nevyskytuje. Suve-
rénně vytáhne akumulátorovou vibrační brusku Festool 
RTSC 400, kterou si připevnil karabinou k pásku na nářadí. 
Jasně, zásuvku by tady nahoře člověk hledal marně. Navíc je 
vibrační bruska skladná a je mimořádně vhodná pro použití 
v takové výšce. Plně se soustředí na svou práci. Po broušení 
se lakuje. Hotovo. Natěrač si ještě dopřeje krátký pohled na 
vzácně klidný Europa-Park. Za pár týdnů budou tady nahoře 
dokola jezdit ječící lidi.
Takové extrémní práce v největších výškách nejsou pro malíř-
ský tým v  parku Europa-Park pravidlem, ale ani výjimkou. 

Kromě horské dráhy „Wodan“ vyžadují údržbu také „blue fire 
Megacoaster“ a létající kůň „Pegasus“. Poměrně mladá „Silver 
Star“ je jedna z největších a nejvyšších ocelových horských drah 
v Evropě. Stejně senzační je „Atlantica Supersplash“, kde se 
návštěvníci řítí z výšky 30 metrů rychlostí 80 km za hodinu do 
bazénu. Momentálně je bazén prázdný. Sebastian Summ má 
za úkol zkontrolovat kolejnice a  v  případě potřeby opravit 
jejich povrch. I on spoléhá na excentrickou brusku ETSC s aku-
mulátorovým pohonem, protože jinak by si musel přivádět 
proud z terasy v přístavu nebo od „stavitele lodí“. 

Práce v zábavním parku – pod obrovským tlakem
Za celý rok proběhne v malířském oddělení v Europa-Parku 
přibližně 6 500 zakázek – většina a ty nejrozsáhlejší během 
11týdenní doby uzavření před začátkem sezóny. V  největší 
špičce pracuje v malířském týmu více než 30 zaměstnanců, 
zčásti jsou pověřovány i externí firmy. Adrian Bürkle koordinuje 
všechny zakázky a vyměňuje si informace s ostatními řeme-
slníky. Do Europa-Parku přišel v roce 2005, dnes je týmovým 
vedoucím v malířském oddělení. „Všichni zde pracují plnou 
parou,“ říká, „velkým atrakcím věnujeme stejně velkou pozor-
nost jako malým detailům, kolem kterých možná projdou mili-
ony lidí bez povšimnutí. Takové máme nároky. A při tom nám 
pomáhá také přibližně 20 různých nářadí Festool, které použí-
váme.“ 

„Být mobilní je pro naši 
práci nezbytné. A to se 
týká našich lidí, stejně 
jako našeho nářadí.“
Sebastian Summ, malíř a natěrač
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↑ Mezi brouky a vlčími máky 
v nadživotní velikosti: malířské 
práce ve fantastické říši Minimojů. 

→ Na seřaďovacím nádraží, kde 
čekají vlaky Minimojů, získávají listy, 
které zdobí každý vagón, nový nátěr.

Práce malířského týmu 
je v každém ohledu 
mimořádná. Pracují tam, 
kde si ostatní užívají volný 
čas. Mají úkoly, které 
kladou nejvyšší nároky 
a vyžadují speciální 
dovednosti.

Moc času ale nemá. Takže čas, který si chtěl udělat, už je zase 
pryč, protože mu zvoní služební telefon. Když na odchodu 
slyší, jak obdivujeme atrakce, které jsou stále „rychlejší, vyšší 
a delší“, směje se: „V nejintenzivnější fázi naší práce se cítíme 
úplně stejně – adrenalin pak jde do krve sám od sebe.“ O tom, 
že muži a ženy z  jeho malířského týmu pracují s obrovským 
zápalem, není pochyb. Protože jejich práce je v každém ohledu 
mimořádná. Pracují tam, kde si ostatní užívají volný čas. Mají 
úkoly, které kladou nejvyšší nároky a vyžadují speciální doved-
nosti. 

Nový nátěr monumentálních květin
Jako kdyby to ještě bylo potřeba dokazovat, vezme nás Nina 
Hockenjos k Arthurovi. Ne, to není jeden z kolegů, opraví nás, 
nýbrž malý chlapec, který se otevírá, aby bylo možné v sedmi 
královstvích Minimojů najít poklad. Tento fantastický svět 
podle stejnojmenného filmu byl v  Europa-Parku otevřen 
v roce 2014 – a dnes patří k nejoblíbenějším atrakcím. Všechno 
je zde monumentální: hmyz a brouci, pavučiny, vlčí máky 
a listy. Malířka dekorací se zaměřila na to, aby kulisy a bytosti 
v nadživotní velikosti vypadaly co možná nejpravěji. Provedla 
nás odlehlou jeskynní chodbou k  jakémusi seřaďovacímu 
nádraží, kde v současné době čekají vláčky. Listy, které zdobí 
každý vagón, opatřuje novým nátěrem.
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↑ Bílý žralok z plastu vyztuženého 
skleněnými vlákny získává v dílně 
vysoký lesk. 

→ Leštění beze strachu: Žralok 
vypadá jako živý, naštěstí ale 
opravdový není. 

↓ Také Ed Euromaus, maskot 
Europa-Parku, se připravuje na  
letní sezónu.

Po odvedené práci jsme nastoupili do malířského elektromo-
bilu, kterým malířský tým každý den urazí pěknou vzdálenost. 
Na nakládací ploše jsou téměř vždy Systainery Festool. „Pra-
cujeme v celém areálu o  rozloze přibližně 95 hektarů,“ říká 
Sebastian Summ, který sedí za volantem. „Být mobilní je pro 
naši práci nezbytné. A to se týká našich lidí, stejně jako našeho 
nářadí.“ Na cestě zpátky do dílny jedeme okolo Rakouska 
a Lucemburska a ještě se zastavíme v Rusku, kde se právě na 
vesmírné stanici „Mir“ opravuje vnější plášť, vystavený vlivům 
vesmíru. Odsud už je to jenom kousek cesty k servisnímu stře-
disku Europa-Parku, ve kterém se nacházejí dílny více než 
deseti řemesel.

Bílý žralok v natěračské dílně
„Všechno, na čem se nepracuje přímo na místě, ale lze to 
demontovat, přijde do dílny. I zde máme to nejlepší vybavení 
v podobě ručního nářadí a stanic Festool,“ říká nadšeně Tobias 
Göhring. „Dokonce máme integrovanou lakovací kabinu, do 
které se vejde bílý žralok,“ volá – a není to špatný vtip: Na 
druhém konci dílny se skutečně leští do vysokého lesku žralok 
z plastu vyztuženého skleněnými vlákny. Nejenže je v životní 
velikosti, ale i vypadá jako živý. Na doširoka otevřené tlamě 
se zuby a krvavými dásněmi si daly malířky dekorací obzvláště 
záležet. A sice z dobrého důvodu. Protože bílý žralok, do kterého 
mohou návštěvníci strčit hlavu, patří k nejoblíbenějším motivům 
fotografií a selfie v parku.

Tak v dílně končí naprosto běžný pracovní den malířského 
týmu v Europa-Parku, který byl více než mimořádný. Dlouhá 
chvíle tu není. Ani během doby uzavření – a už vůbec ne, když 
se v parku opět baví miliony návštěvníků.

EUROPA-PARK, RUST
Europa-Park v Rustu v Německu je největší zábavní park v Německu 
a po Disneylandu v Paříži nejnavštěvovanější zábavní park v Evropě. 
Od založení v roce 1975 navštívilo park více než 110 milionů návštěv-
níků. Jenom v sezóně 2017 to bylo 5,6 milionu – nový návštěvnický 
rekord. V hlavní sezóně zabezpečuje plynulý provoz více než 
3 800 zaměstnanců. Ale Europa-Park je vlastně rodinná firma:  
park založil Franz Mack a vedl ho společně se syny Rolandem  
a Jürgenem Mackovými. V současné době působí ve vedení také  
další generace: Michael, Thomas a Ann-Kathrin Mackovi.
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N ěkdo to rád jemné. Říká se to. Při broušení nejde jen 
tak jednoduše o subjektivní preference, nýbrž o zcela 
objektivní výsledky broušení. Kdo se o tom chce pře-

svědčit, udělá nejlépe, když to vyzkouší. Ne, nikoli s osvědče-
ným brusivem na ruční broušení GRANAT Soft, kterým jsou 
zákazníci již léta nadšení. Nýbrž ve velkém stylu. S bruskou 
Planex. Také pro ni totiž nyní máme nově brusivo GRANAT Soft.

Stejnoměrný úběr a jemné obroušení
Brusivo GRANAT Soft pro obě brusky PLANEX LHS  225  
a PLANEX easy má průměr 225 mm. To dělá čistě matema-
ticky broušenou plochu téměř 400 centimetrů čtverečních. 
Ale pro pocity při broušení a výsledek broušení nejsou rozho-
dující pouze holá čísla. Především když jde o to, dosáhnout na 
celoplošně zatmelených stěnách a stropech nejvyšší kvality 
povrchu. 

Pro takové případy je brusivo GRANAT Soft jako stvořené. Je 
připevněné na tenké, měkké pěnové podložce a perfektně  
se přizpůsobí povrchu. Díky tomu zabezpečuje GRANAT Soft 
stejnoměrný úběr na celé broušené ploše až k  okrajům 
a jemné obroušení bez rýh. A sice dokonce i u extrémně měk-
kých hotových tmelů. Brusivo nabízíme se zrnitostí P80 až P400. 
Děrování napomáhá odsávání a – v případě PLANEX LHS 225 
– také podporuje funkci podtlaku. 

Stejnoměrné broušení na nejvyšší úrovni
Tak se podaří velkoplošné broušení na nejvyšší úrovni, na vel-
kých plochách, ve výši boků nebo nad hlavou. „Pro všechny, 
kteří pracují hodně s bruskou PLANEX, je brusivo GRANAT Soft 
skutečně výhra, protože s ním jednoduše a bezpečně dosáhnou 
vynikajícího výsledku broušení,“ zdůrazňuje produktová mana-
žerka Christine Klein. Ten, kdo chce pokaždé povrchy stěn 
a stropů s třídou kvality povrchu Q4, by se měl rozhodnout pro 
GRANAT Soft. Zcela objektivně.

Ten, kdo chce povrchy 
stěn a stropů s třídou 
kvality povrchu Q4, by 
se měl rozhodnout pro 
GRANAT Soft. 

JEMNÉ BROUŠENÍ

Od nynějška je k dispozici brusivo GRANAT Soft 
pro brusku PLANEX. Podaří se s  ním jemné 
obroušení i  u  stěny a  stropů s  nejvyššími 
třídami kvality povrchů.
 Text Fotografie
 Anja Soeder Thomas Baumann

GRANAT SOFT PRO PLANEX

Nové brusivo GRANAT Soft pro brusky PLANEX a PLANEX easy 
bylo vyvinuto speciálně pro celoplošně zatmelené plochy. Podaří  
se s ním stejnoměrné obroušení celé plochy až k okrajům.

GRANAT SOFT D225

• GRANAT Soft 225 mm nabízíme se zrnitostí P80 až P400

• Optimální brusivo pro jemné broušení celoplošně zatmelených 
stěn a stropů 

• Měkký a jemný podklad zabezpečuje maximální přizpůsobivost 
a broušení bez rýh

• Děrování napomáhá odsávání a také podporuje funkci podtlaku 
u brusky PLANEX LHS 225

Oblast použití

• Velkoplošné broušení tmelu s bruskou Planex LHS 225  
a Planex easy

• Skvěle vhodné pro povrchy Q4 – zejména u extrémně  
měkkého hotového tmelu

> www.festool.cz← Brusivo GRANAT Soft je  
připevněné na tenké, měkké  
pěnové podložce a perfektně  
se přizpůsobí povrchu. 
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Text Fotografie
Anja Soeder Sui Sicong 
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Barvy a povrchy Barvy a povrchyŠanghaj
ČínaSkvostné vyhlídky Skvostné vyhlídky

Boom v Šanghaji. Stavební projekty v prudce se rozrůstajícím 
mnohamilionovém městě sázejí nejen na rozměry, nýbrž stále 
více na kvalitu. Co to znamená, ukazuje progresivní bytový 
projekt.
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P rojekt výškové budovy v Šanghaji, kterému dal projektant 
CEG název „Schwarzwald“, skutečně stojí v  lese 
s 20 000 stromy. Jinak by ale člověk měl na všechna 

klišé, která jsou spojená se Schwarzwaldem, co možná nej-
rychleji zapomenout – nejpozději v okamžiku, kdy vstoupí do 
jednoho z apartmá v horních patrech. Tady to vibruje: na stě-
nách, na stropech, v  celém prostoru. V  tomto bytě nabitém 
energií není nic tak, jak by člověk čekal. 

Výrazné kontrasty materiálů a barev
Koberce s vysokým vlasem se střídají s tmavými parketovými 
podlahami a  metalickými mozaikovými dlaždicemi. Stěny 
s vysoce kvalitními tapetami tento intenzivní účinek materiálů 
a barev ještě zesilují. Nástěnné prvky z kůže tvoří barevný 
a trojrozměrný kontrast proti hladkým, třpytivým povrchům. 
Oči mají plno práce. A pak se zde stále znovu setkáváme se 
zónami a prostory, ve kterých si člověk odpočine, obklopený 
útulným prostředím.

„Materiály a barvy jsou centrální prvky pro vytvoření atmo-
sféry prostoru,“ říká Dina Hool z designového projektového 
ateliéru Ippolito Fleitz. „V našem studiu máme pracovníky, 
kteří se zabývají výhradně zkoumáním materiálů.“ Ale stejně 
důležité je zpracování materiálů a barev tak, aby se dosáhlo 
požadovaného výsledku. „K  tomu jsou zapotřebí vynikající 
řemeslníci, kteří jednak přinášejí zkušenosti, a jednak jsou 
ochotní zkoušet nové věci,“ zdůrazňuje Dina Hool. 

Záleží na zpracování
Mimořádně náročná byla aplikace vybraných tapet v různých 
barevných odstínech, které vlastně nejsou tapetami v běžném 
smyslu. Ve skutečnosti se totiž jedná o barevnou látkovou tka-
ninu od francouzského výrobce Elitis, která se kašíruje na 
metalický povrch. Rozhodující je přitom příprava podkladu: 
Musí být hladký, rovný a absolutně stejnoměrný v konvexních 
a konkávních místech na stěnách. Teprve pak lze aplikovat 
látkovou tkaninu a perfektně docílit třpytivého efektu.

Prostorové řešení provedla sama stavební firma investora 
CEG. Při dalším budování interiéru se spolupracovalo 
výhradně s místními řemeslníky. Nástěnné prvky potažené kůží 
byly zhotoveny speciálně pro tento účel na nejvyšší úrovni. 
Výsledek působivě ukazuje, co vznikne, když se nároční řeme-
slníci pustí do nových věcí.

Materiály jsou důležité. 
Ale stejně tak důležité 
je zpracování materiálů 
tak, aby se dosáhlo 
požadovaného výsledku.

↑ V apartmá „Chromatic Spaces“ 
nic není tak, jak by člověk očekával. 

→ Barevně se třpytící látkové  
tkaniny na extrémně hladkém,  
rovném a stejnoměrném povrchu.

VEGA RM 613 62
Élitis Luminescent

50 % PL, 38 % celulóza, 

12 % ostatní

VEGA RM 613 15
Élitis Luminescent

50 % PL, 38 % celulóza, 

12 % ostatní

VEGA RM 613 22
Élitis Luminescent

50 % PL, 38 % celulóza, 

12 % ostatní

OASE 65
Caparol 

3D-System Plus

L: 35, C: 20, H: 21

BAROLO 20
Caparol 

3D-System Plus

L: 62, C: 06, H: 21

CITRUS 105
Caparol 

3D-System Plus

L: 90, C: 64, H: 92

CHROMATIC SPACES, ŠANGHAJ
Projektant: CEG Schwarzwald
Designové studio: Ippolito Fleitz Group
Dokončení: 2017
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FM: Pane Attingere, vy jste v 60. letech 20. století sám zažil 
a prosazoval zavedení odsávání prachu. Jaké to ten-
krát bylo?

K A : Na začátku 60.  let jsem pracoval v oblasti aplikační 
techniky. V té době přišel na trh nový dvousložkový tmel, který 
nebylo možné pořádně zbrousit žádnou vibrační bruskou, 
protože obrus byl příliš malý. Poté jsme vyvinuli novou vibrační 
brusku: Festo RTR-S. Byla to tenkrát a  ještě dlouhou dobu 
nejsilnější vibrační bruska na trhu. Ale už u prvních testujících 
zákazníků bylo jasné, že na základě silného úběru je mimo-
řádná také prašnost. To se muselo vyřešit.

FM: Takže jste se zabýval odsáváním prachu.

K A : Správně. Provedlo se velké množství pokusů, i  ze 
strany ostatních výrobců, jak by bylo možné prachu zamezit. 
Šlo především o  prach vznikající u  nářadí a  okolo něj. Ale 
celkem vzato existovalo pouze jedno řešení: prach bylo nutné 
odsávat tam, kde vznikal – totiž na broušené ploše. K tomu 
jsme během minimální doby vyvinuli fungující systém. 
Reakce kolegů byla nejdříve odmítavá: „Attinger chce 
k brusce připojit hadici a  vysavač! A co je nejhorší: dělá do 

brusného papíru díry! To si od nás nikdo nekoupí.“ Tehdejší 
senior šéf Gottlieb Stoll diskuze ukončil a řekl: „Karle, když 
jsi o té své brusce s odsáváním tak přesvědčený, tak si všechno 
zabalíš do firemního VW a příští týden budeš jezdit od zákazníka 
k zákazníkovi. Za každého zákazníka, který si objedná vibrační 
brusku s vysavačem, dostaneš 15 DM.“ Tak jsem samozřejmě 
byl i tady ve firmě Herold. Za týden jsem měl dvacet podpisů. 
O devět měsíců později byla na trh uvedena RTT-S, první vib-
rační bruska s odsáváním prachu na světě. To bylo v roce 1966.

FM: Pane Bucku, to jsou časy, co se týká vývoje, o kterých 
se vám dnes jako produktovému manažerovi může jen 
zdát, ne?

A B: To je pravda. Ale výrobky a struktury ve firmě jsou také 
zcela jiné. Když slyším, že pan Attinger působil takříkajíc 
v jedné osobě jako vývojový pracovník, aplikační technik a pro-
dejce, to by dnes bylo nemyslitelné. Na zavádění nových výrobků 
nebo systémů se dnes významně podílejí specialisté z vývoje 
a  aplikační techniky, z  produktového managementu 
a designu, až po plánování výroby a marketing. A není to napří-
klad tím, že by to nezvládlo i méně odborníků, nýbrž protože 
jsou výrobky a systémy mnohem komplexnější. 

PRŮKOPNÍCI 
ODSÁVÁNÍ PRACHU

Před více než 50  lety vyvinula firma Festool první vibrační 
brusku s odsáváním prachu. Karl Attinger byl v té době hnací 
silou, produktový manažer Andreas Buck ještě nebyl na světě. 
Jaké to bylo tenkrát a jaké to je dnes, vyprávějí tito dva v dílně 
zákazníka z prvopočátku.

 Rozhovor Fotografie
 Ralf Christofori Torben Jäger
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FM: To ale neubírá na hodnotě tehdejších vývojových 
výkonů.

A B: Ne, to vůbec ne. Naopak. Zavedení vibrační brusky 
s  vysavačem představovalo významný milník, a  sice nejen 
ohledně výrobku jako takového, nýbrž protože tenkrát poprvé 
hrála zcela rozhodující roli myšlenka systému. Koneckonců 
šlo o  to spojit absolutně úspěšné elektrické nářadí s  jiným 
zařízením – a sice tak, aby to pro zákazníka optimálně fungovalo 
jako systém.

K A : To byl zcela důležitý bod. Brusný výkon vibrační brusky 
se vlivem odsávání nesměl zhoršit. To, že se do brusného 
papíru udělaly otvory, kolegové na začátku nemohli pochopit. 
Ale dokázali jsme, že jsme schopní z konkurenčních vlastností 
vytvořit optimální celkový systém. A tento přístup vedl v násle-
dujících letech k nepřetržitému dalšímu vývoji. Ostatně, ode 
dne, kdy byla RTT-S uvedena na trh, již nebylo ve firmě Festool 
vyvinuto a  vyrobeno žádné nové ruční nářadí bez odsávání 
prachu.

FM: Dnes jsou vlastnosti a  funkce, které musí odsávací 
systém splňovat, ještě mnohem komplexnější, ne? 

A B: Jistě. To se týká mechaniky a ve větší míře elektroniky. 
Když se zeptáme zákazníků, co musí vysavač umět, jako první 
uvádějí sací výkon. Ale kombinace mobilního vysavače a nářadí 
musí být snadno ovladatelná, aby bylo možné bez problémů 
pracovat bezprašně. Takže je zapotřebí odpovídající sací hadice, 
která zabezpečuje obojí. Přesně proto je naše nová sací hadice 
u  zákazníků tak neuvěřitelně oblíbená. Nebo si vezměte 
objímku, která vytváří spojení mezi sací hadicí a nářadím 
a především ho zajišťuje. Zde jsme investovali spoustu času 
a práce do bajonetového uzávěru. To jsou maličkosti, které 
ale hrají v systému velkou roli. A dokonce i s našimi akumulá-
torovými bruskami lze zcela snadno pracovat bezprašně, a sice 
díky spojení přes Bluetooth, pomocí kterého se mobilní vysavač 
ovládá na nářadí. 

FM: V současné době existují různé třídy prachu a spousta 
nařízení pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při 
práci. Bylo to důležité téma také již v 60. letech? 

K A : Už tenkrát existovaly limitní hodnoty expozice na pra-
covišti, které se musely dodržovat. Od té doby povědomí o zdraví 
na pracovišti extrémně vzrostlo. A sice nejen proto, že k tomu 
existují zákonné předpisy a nařízení. V mých raných dobách byly 
velmi aktivní odbory. Centrální svaz nás přímo zapojil, protože 
jsme vyvíjeli průkopnická řešení pro bezprašnou práci. 

A B: Odsávací systém má v zásadě tři efekty: zabezpečuje 
čistou práci, šetří nářadí a chrání zdraví pracovníků. Teprve 
nedávno bylo při anketě jedné instituce pro výzkum trhu zjiš-
těno, že z těchto tří efektů zaujímá u řemeslných firem a jejich 
pracovníků čelní místo ochrana zdraví. Bezprašná práce již 
dnes není žádný luxus, který si člověk dopřává, nýbrž samo-
zřejmost. 

→ Karl Attinger a Andreas Buck 
hovoří o dvou odsávacích systémech, 
které od sebe dělí více než 50 let. 

↓ Pro Andrease Bucka hraje  
myšlenka systému zcela rozhodující 
roli – tenkrát stejně jako dnes.

„Bezprašná práce již 
dnes není žádný luxus, 
který si člověk dopřává, 
nýbrž samozřejmost.“
Andreas Buck
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FM: Pane Attingere, vy jste vydláždil cestu pro odsávání 
prachu – byl by pan Buck bez vaší snahy dnes bez 
práce?

K A : Docela určitě ne. (směje se) Myslím, že jsme tenkrát 
v oblasti odsávání prachu skutečně odvedli průkopnickou práci. 
Dnes jsme jedním z největších výrobců vysavačů na světě. Ale 
co je ještě důležitější: Festool je jediný výrobce elektrického 
nářadí, který si sám vyrábí mobilní vysavače. To zcela významně 
souvisí s  tím, že jsme od začátku měli ve firmě know-how 
v oblasti odsávání prachu a neustále jsme ho dále rozvíjeli. 
A na tom má velký podíl také pan Buck.

A B: Už dříve jsme mluvili o tom, že u nás odsávací systém 
hraje rozhodující roli. Pouze tehdy, když jsou nářadí, hadice 
a mobilní vysavač perfektně navzájem sladěné, můžeme řeme-
slníkům poskytovat optimální podporu. Tento cíl má nejvyšší 
prioritu. Tak tomu bylo dříve, dnes tomu není jinak a bude to 
charakteristické pro naše výrobky i v budoucnu.

↑ Manuel Thierfelder brousí s první 
vibrační bruskou s odsáváním a s aktu-
ální excentrickou bruskou s odsáváním. 
Starý systém je na tehdejší poměry velmi 
dobrý, nový je samozřejmě výrazně lepší.

KARL ATTINGER
O svém věku Karl Attinger mlčí. Jisté je, že do firmy Festool přišel  
na začátku 50. let minulého století. Dodnes pro Festool pracuje 
a stará se o muzeum a poklady sbírky.

ANDREAS BUCK
Andreas Buck působí ve firmě Festool již 11 let. Inženýr ekonomie 
s nadšením pro techniku pracuje jako produktový manažer pro 
všechny mobilní vysavače a odsávací systémy.

CAR-BAU HEROLD
Firma Car-bau Herold byla založena v roce 1947 v Esslingenu, 
v roce 1948 si otec dnešního majitele Eberhard Herold pořídil  
první nářadí Festool. Od roku 2013 je Car-bau Herold partnerskou 
firmou společnosti Festool.

„Při vývoji první vibrační 
brusky s odsáváním 
pro nás existovalo pouze 
jedno řešení: prach  
bylo nutné odsávat tam, 
kde vznikal – totiž na 
broušené ploše.“
Karl Attinger

↓ Karl Attinger jezdil v 60. letech 
20. století s novým odsávacím  
systémem za zákazníky, mezi  
kterými byla také firma Herold 
v Esslingenu.
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Na Circuit Paul Ricard v Castelletu se do roku 1990 jezdily závody Grand Prix,  
od roku  2001 je to moderní testovací dráha. Teprve nedávno byl obnoven  
okruh o délce 5,8 km a bylo položeno 90 000 m2 asfaltu. Ještě působivější jsou 
únikové zóny o rozloze 190 000 m2, jejichž modro-červené značení je jedinečné 
– nejen opticky. Protože různé hodnoty tření přispívají ke snížení rychlosti vozů 
a zabránění převrácení. 

CIRCUIT PAUL RICARD, LE CASTELLET, FRANCIE
Plánování: Tilke GmbH & Co. KG, Cáchy, Německo | Realizace: Colas Group, Boulogne-Billancourt, Francie | Dokončení: 2002/2017

ŽHAVÉ PRUHY
Circuit Paul Ricard upoutává pozornost – nejen 
pro lidi s benzínem v krvi.
Fotografie
Circuit Paul Ricard
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BRUSNÝ ŠPALEK PRO RUČNÍ BROUŠENÍ S ODSÁVÁNÍM

Brusné špalky pro ruční broušení patří do každé bedny s nářadím. Protože rohy, špalety nebo jiná nepřístupná místa se 
prostě musí brousit ručně. Úplně stejně ale, ať se jedná o broušení dřeva, barvy, nebo tmelu – to při ruční práci práší. Proto 
existují brusné špalky pro ruční broušení Festool HSK-A ve čtyřech různých velikostech a provedeních. A sice s odsáváním. 
Hadice se zcela jednoduše připojí pomocí integrovaného adaptéru. Odsávací výkon lze přizpůsobit podle příslušného obrobku 
pomocí nastavení obtoku. Zapnout mobilní vysavač – a do toho! Práce tak půjde od ruky zcela bezprašně. 

> Více o řadě HSK-A a jejích výrobcích: www.festool.cz

MALÍ POMOCNÍCI
Nářadí Festool je legendární, malí pomocníci jsou požehnání.  

Významně přispívají k usnadnění práce malířům.
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