
A/ ŠKOLA 

1. Text o škole: 

Mendelova univerzita v Brně 
Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav nábytku, designu a bydlení 
Zemědělská 3, 613 00 Brno 
Kontaktní osoba: doc. Ing. Karel Krontorád, CSc., Ing. Milan Šimek, Ph.D.  
Tel.: +420 545 134 175, +420 545 134 315 
E-mail: karekron@gmail.com, milansimek@gmail.com 
 

 
Stručný text o škole (v případě střední školy), katedře a ateliéru (v případě vysoké školy) 
charakterizující jejich zaměření – max. 900 znaků včetně mezer 
 
Ústav nábytku, designu a bydlení, založený v roce 1991, navazuje na tradici zaniklého Výzkumného a 
vývojového ústavu nábytkářského, jenž pracoval v Brně od roku 1954 do roku 1990. Obnovuje 
výzkum v oboru nábytku a interiéru. Jeho základním posláním je vysokoškolská pedagogická činnost 
s cílem výchovy nové generace nábytkářských inženýrů. Ústav řeší problematiku nábytku, která 
postihuje tvůrčí proces od návrhu výrobku po jeho uplatnění v procesu bydlení nebo užití v interiéru. 
Zaměřuje se na konstrukci, materiály, technologie, problematiku odpadů, emisí výroby 
a monitorování úniku těkavých látek v interiéru. Součástí ústavu je akreditovaná zkušebna nábytku, 
která je významným partnerem výzkumné základny. 
 

 

2. Text o autorovi a předkládané práci: 

Jméno autora / Název práce:  
Pavel Rendl / Konferenční stůl Bendroni 
 

Stručná charakteristika autora – max. 700 znaků včetně mezer 

 
Absolvent Střední průmyslové školy ve Volyni, oboru Tvorba a výroba nábytku, pochází ze Strážova u 
Klatov z rodiny s truhlářskou tradicí. Nyní studuje obor Nábytek na Mendelově univerzitě v Brně a na 
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích si v rámci oboru Obchodní podnikání prohlubuje 
teoretické znalosti v ekonomické oblasti. 
 
 

Stručný text charakterizující práci nebo projekt – max. 700 znaků včetně mezer 
 
Konstrukce konferenčního stolu je navržena jako skládačka, čemuž odpovídá i název: Bendroni je 
velšský překlad slova skládačka. Všechny prvky stolu kromě výztužných elementů jsou vyrobeny z 
nábytkové překližky, výztužné elementy jsou zhotoveny z masivního buku. Stůl je díky CNC strojům 
možno průmyslově vyrábět. 
 
Materiál: překližka, buk 
Rozměr: 100 x 100 x 60 cm 
Pojistná cena: 8.000,- Kč 
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