
Dřevo,  nábytek 

Cyklus S 

Internetové adresy 

http://www.stolari-truhlari.cz/vse-pro-drevo/vsechny-kraje/135-lisy/?page=1 – 

portál firem zabývajících se zpracováním dřeva 

http://www.vseprodrevo.cz/ - portál veškerých materiálů a technologií pro 

domácnosti, vybavení pro hobby i profesionály. Věnováno i spalování dřeva jako 

zdroji energie. 

http://www.antik-design.cz/fotogalerie/originalni-dobovy-nabytek.htm - kolekce 

starého opraveného nábytku u firmy Antik Design  

http://eSbirky.cz – přístup k muzejním sbírkám, zatím zapojeno málo muzeí, dobře se 

hledá. Na slovo „nábytek“ např. nalezeno 20 položek, „truhla“ 38 položek. 

 

Knihy v knihovně UTB 

Dějiny nábytkového umění I.  / František Cimburek ... *et al.+ ; malby Leo Ludvík ; 

redigovala Daniela Karasová 

74/DĚJINY 

Dějiny nábytkového umění II. / F. Cimburek ... *et al.+ ; ilustroval Leo Ludvík (na tuto 

práci volně navazuje díl IV Daniely Karasové) 

74/DĚJINY 

Dějiny nábytkového umění III. / František Cimburek...*et al.+ ; malby Leo Ludvík 

74/DĚJINY 

Dějiny nábytkového umění IV / Daniela Karasová 

74/KARASOVÁ,D. 

Historický nábytek: terminologický slovník historického nábytku od gotiky po počátek 

20. století 

745/TOGNER,M (jen studovna 3. patro) 

Nábytek z ohýbaného dřeva: ze sbírek Okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně / 

*příprava publikace, úvodní text a texty k obrazové části Jaromíra Šimoníková+ 

684/ŠIMONÍKOVÁ,J. (depozitář, je nutno dodat do 2. patra na požádání) 

http://www.stolari-truhlari.cz/vse-pro-drevo/vsechny-kraje/135-lisy/?page=1
http://www.vseprodrevo.cz/
http://www.antik-design.cz/fotogalerie/originalni-dobovy-nabytek.htm
http://esbirky.cz/
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000022093
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000022094
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000022095
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000003321
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000005724&
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000065534&


Nábytek z Bystřice pod Hostýnem / Jaromíra Šimoníková ; *fotografie Jan 

Zahradníček, J. Šimoníková+ 

745/TOGNER,M.  

Materiály a technologie - dřevo / Pavel Pecina, Josef Pecina 

S674/PECINA,P. (depozitář, je nutno dodat do 2. patra na požádání, jinak ve 3. patře) 

Pracujeme se dřevem / Martin Patřičný 

674/PATŘIČNÝ,M. 

Ruční obrábění dřeva: pomůcka pro pracovníky v truhlářství a v oborech 

zpracovávajících dřevo / Karel Havránek 

674/HAVRÁNEK,K. (depozitář, je nutno dodat do 2. patra na požádání) 

Vady dřeva / Vladimír Hrádek, Josef Klír, František Svatoš 

674/HRÁDEK,V. (depozitář, je nutno dodat do 2. patra na požádání) 

Vady dřeva / Josef Klír 

674/KLÍR,J. (jen studovna 3. patro) 

Další knihy v regále č. 674 Dřevo. Dřevařský průmysl. 

Další vhodné informace najdete u tématu Dějiny kultury 

 

http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000065504&
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000033183
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000029489
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000034225
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000048361
http://katalog.k.utb.cz/F/?func=direct&doc_number=000048361

