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/4/ DUBEN 2016 
 

MOBITEX KLEPE NA DVEŘE! 

 
Blíží se Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového 
designu MOBITEX. AČN je podobně jako v předchozích 
letech gestorem.  
 
V termínu 20. - 23.4. 2016 se na brněnském výstavišti 
představí nejnovější trendy ve vybavení interiéru a doplňky 
bydlení. Tvoří tak alternativní nabídku nábytku a interiérového 
vybavení oproti obchodním řetězcům. Pravidelně se zde 
prezentují přední výrobci a dodavatelé nábytku a bytového 
vybavení na českém trhu.   

 

 

 

 NÁBYTEK ROKU 2016 VYHLÁŠEN PŘI FOR FURNITURE   

 
AČN vyhlásila výsledky ocenění NÁBYTEK ROKU 
2016 na samostatné tiskové konferenci a při 
semináři TRENDY V INTERIÉRU bylo předáno 
ocenění za vítězný výrobek, zástupci společnosti 
mminteriér ...  
 
Soubor jarních veletrhů o bydlení, zahradě a designu 
navštívilo necelých 30 tisíc lidí. V areálu PVA EXPO 
PRAHA na výstavní ploše přes 31 000 m2 bylo možné 
shlédnout veletrhy FOR HABITAT, FOR FURNITURE, 
FOR GARDEN, BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY, na 
kterých se představilo 557 vystavovatelů, přičemž letos 
vzrostl počet zahraničních vystavovatelů. Velký úspěch 
zaznamenal DESIGN SHAKER, přehlídka českého a 
zahraničního interiérového designu. 
 

 

 

       

VÍTĚZNÝ VÝROBEK OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2016 JE „PACKAGE“  

 
VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2016 je 
kolekce „PACKAGE“, kterou pro výrobní společnost 
mminterier, navrhli designéři Boris Klimek & Lenka 
Damová. 
  
Kolekce Package je inspirována poštovními balíky, které 
samostatně nebo v sestavách, vytvářejí pohodlné sedací 
prvky v pestrých tvarových a funkčních mutacích. Díky 
této zdánlivé nahodilosti balíků a jejich vzájemným 
skládáním je možné vytvořit libovolnou sestavu prvků od 
taburetu přes rohovou sedačku až po velkolepé sedací 
sestavy.  
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Samotná forma evokující stlačené balíky je podpořena 
sofistikovaným a zároveň hravým způsobem provázání 
čalouněných prvků elastickou šňůrou. Ta se dá navíc 
demontovat a díky tomu je možné čalouněné potahy 
snímat a prát. Tvarovou pestrost a hravost kolekce navíc 
doplňují přídavné podstavy, připomínající expediční 
vozíky. Kovové podstavy slouží nejen jako podnože pod 
sedací prvky, ale také pod konferenční stolky a svou 
formou a inspiračním zdrojem viditelně podtrhují celou 
myšlenku. 
 

 
 

 
 

OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2016 ZÍSKAL ROZKLÁDACÍ STŮL „ONTUR 35“ 

 
Jídelní stůl „ONTUR 35“, vyrábí společnost 
Dřevotvar družstvo, design navrhnul Ing. Jan 
Sedláček.   
 
Podnoží stolu je vyrobeno z masivního dubu. Pláty 
stolu jsou opatřeny UV tvrzeným vysoce odolným 
nátěrem. Oblé linie stolových plátů umožňují 
příjemnou komunikaci stolovníků. Důmyslný a 
osvědčený systém rozkládání, tzv. štýrská 
konstrukce, umožňuje pohodlné stolování až deseti 
osob. Základní rozměr stolu je 160 x 100/75 cm, 
nicméně rozměr stolu po rozložení je 280 x 100/75 
cm. 
 

                     

NÁBYTEK ROKU 2016 PRO FORM DESIGN… 

 
Ocenění NÁBYTEK ROKU 2016 získal kancelářský 
nábytek „WOOW“, výrobní společnosti „FORM, spol. s 
r.o.“. Design nábytku vytvořili MgA. Daniel Barták a Ing. 
Radek Pomp.  
 
Kancelářský nábytek WOOW vznikl z požadavku řešit 
interiéry kanceláří vzdušně, moderně, s barevnou hravostí a 
s využitím elegantních lichoběžníkových tvarů. Stolový i 
úložný nábytek této řady má bezpečné, zaoblené rohy a 
bezúchytkové otevírání.  
 
Design umožňuje opatřit pracovní plochu stolu měkkou 
koženou psací deskou s možností zapuštění datových 
přípojek. Podnož stolu je vyrobena z nerezu v luxusním 
spojení s bílou barvou. Jednotlivé nohy podnože vybíhají do 
prostoru a podporují tak různorodost tvarů stolových desek.  
 
Prostory s více pracovními místy je možné opatřit 
čalouněnými paravány, které svými oblými tvary umocňují 
design stolů a zvyšují komfort pracoviště. Integrovaný 
závěsný systém paravánů umožňuje rozšíření úložných 
prostorů pracovní plochy. 
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NÁBYTEK ROKU 2016 PRO JELÍNEK – VÝROBA NÁBYTKU  

 
Design ložnice „AMANTA“, pro výrobní společnost 
„JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.“ navrhnul Jaroslav 
Juřica.  
 
Charakteristickým prvkem kolekce AMANTA je iluze levitace, 
která stojí v protikladu vůči použitému masivnímu dubu. 
Design pochází z dílny Jaroslava Juřici, který toto tvrdé dřevo 
odlehčil při zachování charakteru pevné dubové postele. 
Výrazně ustoupený sokl a noční poličky coby malá křídla tak 
vyvolávají dojem vznášení se v prostoru. Krása řezu čelního 
dřeva je patrná především u noční poličky, kde jsou vlákna 
dřeva ve směru bočnice postele. Dub je v konstrukci 
podpořen silnými kolíkovými spoji. 
 
Součástí ložnice AMANTA je široká nabídka skříní a komod v 
různých rozměrech, které lze přizpůsobit na míru dle potřeb 
zákazníka. Atraktivním prvkem kolekce AMANTA je toaletní 
stolek. Ten navazuje na koncept postele, kde designér 
dokonce zcela odstranil sokl a stolek zavěsil přímo na zeď, 
čímž opět dodržel původní myšlenku levitující hmoty. 
 

 

 

 

 
 

 
 

NÁBYTEK ROKU 2016 PRO MMINTERIER ZA POHOVKU SOFT 

 
Pohovka „SOFT“, výrobní společnosti „mminterier“. 
Design: hipposdesign.  
 
„Relaxuj, sni, miluj, naslouchej, povídej…“ je mottem tvůrců, 
kteří tento produkt vytvářeli… Nová kolekce čalouněného 
nábytku Soft navržená pro firmu mminterier je tvořena 
ocelovou nosnou konstrukcí v kombinaci špičkových 
polyuretanových pěn a 3D potahových látek. Ze tří řad 
měkkých opěrných polštářů jsou poslední dvě volně 
vložené. Toto řešení umožňuje uživateli vytvořit si 
libovolnou tvarovou sestavu a kombinaci pro individuální 
odpočinek i jiné užití. Soft je navržen tak, aby se vešel do 
malého bytu, ale zároveň uměl vytvořit pohodlnou platformu 
v prostoru velké kubatury. Kolekci Soft je možné očalounit 
do velkého spektra barev a tvarů 3D látek, nebo látek 
určených pro vysokou zátěž. Nábytek může najít uplatnění 
v recepcích hotelů, jednacích prostorách, čekárnách atd. 
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NÁBYTEK ROKU 2016 PRO RIM-CZ, spol. s r.o.   

 

Multifunkční sedací systém „MODULAR“, výrobní 
společnosti „RIM-CZ, spol. s r.o.“ od designéra MgA. 
Martin Kožucharov. 
 
Základní myšlenkou sedacího systému „MODULAR“ je 
vytvoření multifunkčního sedacího systému, který umožní 
spojování jednotlivých prvků mezi sebou s návazností na 
odkládací stolky. Během vývoje produktu přicházel 
designér MgA. Martin Kožucharov stále s novými nápady, 
jak celý systém rozšířit a tím nabídnout vyšší variabilitu 
produktu.  
 
Dnes je na trhu deset základních prvků sedacího systému 
MODULAR, které jsou rozšířeny o tři vysoké varianty pro 
„uzavřená“ jednání. Celý systém je doplněný o odkládací 
stoly ve stejném designu, kterým nechybí elektrické 
zásuvky, či USB porty. 

 
 

 
 

 

 

NÁBYTEK ROKU 2016 PRO TON  

Kolekce „SPLIT“, výrobní společnosti „TON a.s.“,od 
designéra Arika Levyho.  
 
Základ židle tvoří ručně ohýbaný rozštěp masivního dřeva, 
který vytváří podpěru sedáku i opěradlové části. Ta je 
elegantně zasunutá za sedadlo, také vytvořené z 
masivního dřeva. Na výběr je také čalouněná varianta. 
Barová židle ve dvou výškách vychází z tvarů židle, ve 
spodní části je však propojena ohýbaným spojem. Ten při 
sezení vytváří komfortní podpěru pro nohy. Opět je možné 
zvolit čalounění opěráku a sedáku.  
 
Minimalisticky řešené křeslo je vhodné k jídelnímu stolu, 
do obývacích prostor či jako prostorový solitér. Subtilní 
lounge křeslo má zvýšenou zádovou opěrku, komfortní 
čalounění i ergonomii sedáku. Zajímavé je také detailem 
švu na vrchní straně opěráku a područek, který zdobí 
speciální lemování. Kolekce je dostupná v jasanu, na nějž 
lze nástřikem aplikovat barevný gradient. 

  

 
 

 
 

 

 

ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA AČN 

 
První letošní zasedání představenstva AČN se konalo 3.3. 
Výběr z projednávaných témat:  
 
Status tržní ekonomiky pro Čínu, „MES - Market Economy 
Status“, může to být problém i pro výrobu nábytku v Evropě. 
Uznání může znamenat zhoršení možností prokazování 
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dumpingu. Ocenění NÁBYTEK ROKU 2016. Česká kvalita – 
Nábytek, žádost o podporu, akce při FOR FURNITURE. 
Smlouva ABF, smlouva BVV. Školy a učiliště vyhláška. Termín 
valné hromady, odsouhlasení 4. května 2016, odsouhlasení 
programu, návrhu rozpočtu Příprava volby do představenstva a 
výběr kandidátů. Projekty školení zaměstnanců: Výzvy pro 
svazy, asociace a podobná seskupení jsou v plánu na 9/2016. 
Příprava grantu na podporu oboru výroby nábytku. Výzva 
odborového svazu Dřevo, lesy, voda ke kolektivnímu jednání. 
  

SPOLEČNÝ NÁKUP ELEKTRICKÉ ENERGIE SE STÁLE PŘIPRAVUJE 

 
25.3. zaslána připomínka možnosti společného nákupu 
elektrické energie na komoditní burze.  
 
Upomínka možnosti zapojit se do společného nákupu elektrické 
energie na komoditní burze na rok 2017, zaujala několik dalších 
firem. Nabídka se týká pouze velkoodběratelů. Navrhovaná 
soutěžní hranice (vyvolávací cena) pravděpodobně bude 680 
Kč/MWh. 
  

     

16.3. SCHŮZKA NA MPO VE VĚCI MES CHINA 

 
Tajemník se sešel s pracovníkem MPO, který má na starosti 
problematiku vztahů českého průmyslu a EU.  
 
Dle vyjádření pracovníků MPO jsou ve hře tři možnosti, jak se k 
záležitosti EU postaví. ČR s Evropskou komisí tento problém 
řeší, konečné rozhodnutí je samozřejmě v rukou Evropské 
komise. V srpnu letošního roku by mělo padnout rozhodnutí. 
AČN bude záležitost nadále sledovat. 
  

     
 

 

HETTICH HLEDÁ OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE / ZÁSTUPKYNI 

 
Společnost Hettich hledá obchodního zástupce / zástupkyni 
pro region JIHOZÁPAD: 
https://www.hettich.com/fileadmin/content/mediathek/caree
r/HCR_Obchodni_zastupce_pro_JIHOZAPAD.pdf   
 
Pracovní náplň je aktivní péče o stávající zákazníky ve 
svěřeném regionu, včetně technického poradenství, získávání 
nových zákazníků, plnění individuálních a týmových prodejních 
cílů, školení a vzdělávání obchodních partnerů, prezentace 
produktů na výstavách, řešení případných reklamací… 
 
Žádosti se strukturovaným životopisem lze zasílat na kontakt, 
Mgr. Věra Munzarová, tel. 566 692 175, e-mail: 
Personal_HCR@de.hettich.com , Hettich ČR k.s., Jihlavská 3, 
591 01 Žďár nad Sázavou. 
  

     
 

 

https://www.hettich.com/fileadmin/content/mediathek/career/HCR_Obchodni_zastupce_pro_JIHOZAPAD.pdf
https://www.hettich.com/fileadmin/content/mediathek/career/HCR_Obchodni_zastupce_pro_JIHOZAPAD.pdf
mailto:Personal_HCR@de.hettich.com
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ČLÁNEK V E - 15 

 
18.3. vyšel v celostátním deníku E 15 článek "O nábytek je 
zájem, roste hlavně export". Na tvorbě článku se AČN 
významně podílela, a tajemník je zde několikrát citován. Jsou 
citována data, která AČN zveřejnila.:  
 
Výrobcům nábytku se daří, roste odbyt na domácím trhu, ale 
hlavně vývoz. Pomáhá mu slabá koruna... 
  

  

 

15.3. ODPOVĚĎ PRO PROFIT 

 
Na otázku, zda AČN podporuje návrh zavedení dílen na základních školách: Ano, 
podporujeme. Je to logické nejenom z důvodu našeho profesního zaměření… 
 
…Větším problémem než samotná odbornost jsou špatné návyky, které učni mají. Chybí 
disciplína. Snad je to současným systémem a přespříliš „korektním“ prostředím. Ale je to 
problém v celé Evropě, ne-li v celém světě. Na druhou stranu bychom rádi vyzdvihli fakt, 
že na učilištích je stále mnoho šikovných kluků a děvčat. Ukazuje to například i soutěž 
budoucích řemeslníků SUSO.  
 

     
 
 

16. a 7.3. VLOŽENY POPTÁVKY Z CZECHTRADE 

 
Německá firma poptává dřevěné skládací židle z bukového 
dřeva, vysoké kvality.  
 
Francie - Zahradní a parkový nábytek, Lavičky, stolky, koše 
apod. do zahrad a parků. 
 
7.3. Vloženo: Nizozemsko - Starý nábytek (průmyslový design) 
a bytové doplňky. Začínající firma by se ráda zaměřila na 
dodávku starého (průmyslového) nábytku a bytových doplňků. 
 
7.3. Vloženo: Rakousko - Výrobky pro interiérový design - 
nábytek, textil, designové a interierové doplňky apod. 
  

     
 

 

ZASEDÁNÍ KLDS 

 
Hlavními tématy byla současná situace v členských 
společnostech jednotlivých svazů. Dále témata jednání 
LČR, s. p. a KLDS ČR.   
 
Na zasedání byl přítomen generální ředitel LČR. Kromě jiného 
byl řešen vztah FSC a PEFC, kdy ze strany nadnárodních 
řetězců je PEFC diskriminováno. Přičemž co do standardu 
ochrany přírody se jedná o víceméně stejné systémy. Pokud 
mluvíme o znalostech obou certifikací u veřejnosti v drtivé 
většině nejsou obě značky rozlišovány.  
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SUSO V PLNÉM PROUDU 

 
Ve dnech 26. a 27. února 2016 se na Výstavišti Černá 
louka v Ostravě konalo při výstavě Střechy, stavba 
druhé postupové kolo Soutěžní přehlídky stavebních 
řemesel SUSO.  
 
Největší nezávislá soutěž v ČR a na Slovensku v letošním 
roce dosáhla svého jubilejního 20. ročníku, již dvě dekády 
se tak snaží upozornit veřejnost na nedostatek řemeslníků. 
V Ostravě své síly poměřilo celkem 44 mladých řemeslníků 
ze 16 škol. Toto postupové kolo se tak řadí mezi jedno s 
největší účastí v celém ročníku. 
 
Z 10 družstev truhlářů uspěl tým Štěpána Jalůvky a Ondřeje 
Hrbáčka ze SPŠ stavební Valašské Meziříčí a v pořadí 
druhá dvojice Jaromír Bilka a Adam Novák ze SOŠG Staré 
Město. 
 
Postupové kolo Soutěžní přehlídky stavebních řemesel 
v Hradci Králové má své vítěze i konkrétní výsledek. 
Studenti pro město vyrobili šestihrannou lavičku pro 
městský mobiliář, která najde své uplatnění například v 
parku u košatého stromu. 
 
V kategorii truhlář v soutěžním klání zvítězili Ondřej Růžička 
a Jan Tomášek ze Střední školy umělecké a řemeslné Nový 
Zlíchov, Praha 5. Mezi zedníky si vítězství odnášejí 
Ladislav Luňáček a Jan Procházka z Masarykovy střední 
školy Letovice. 
  

     

 
 

 
 

 
 

AČN PŘEDSTAVILA NEJNOVĚJŠÍ STATISTICKÁ DATA NA TISKOVÉ KONFERENCI 

 
Český nábytkářský průmysl zaznamenává vynikající 
výsledky. Český nábytek se daří úspěšně exportovat. 
Tuzemská spotřeba nábytku zaznamenala oživení.   
 
Produkce nábytku se v Čechách zvedla z necelých 40 
miliard v roce 2014 na více než 43 a půl miliardy v loňském 
roce. To je nárůst o více než 3 a půl miliardy Kč. Jedná o 
podobné navýšení jako mezi léty 2013 a 2014, kdy došlo k 
nárůstu o necelých 3,5 miliardy korun. Pro letošní rok 
očekáváme pokračování růstového trendu. Hovoří pro to 
faktory, které přetrvávají z minulých let, jako jsou investice 
do nábytkářského průmyslu i slabá koruna, která svědčí 
exportu. 
 
Výsledky českého nábytkářského průmyslu jsou oproti 
minulým létům doprovázeny oživením růstu tuzemské 
spotřeby nábytku. Růst spotřeby nábytku byl v letech 2012 
až 2014 velmi mírný, nyní se však tento trend začíná měnit. 
Faktor růstu objemu dováženého nábytku ze zahraničí 
zůstává v podstatě vyrovnaný. Zároveň se zvyšuje podíl 
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importu na tuzemské spotřebě. Exportní úspěšnost českých 
výrobců nábytku tedy stále stojí za značným úspěchem 
tuzemských výrobců. Zvyšuje se rozdíl mezi tuzemskou 
produkcí nábytku a tuzemskou spotřebou.  
 
Výsledky roku 2015 ukazují, že došlo k dalšímu posílení 
exportu. Nyní exportní výkonnost českého nábytkářského 
průmyslu přesahuje 20%. Kompletní zpráva na 
www.czechfurniture.com . 
  

 
 

V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI: 

 
Své novinky v březnovém e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“ 
představily tyto společnosti s produkty:  
 
V e-letteru naleznete: 
LD SEATING ÚSPĚŠNĚ EXPORTUJE I NA EXOTICKÉ TRHY - 
ANGOLA 
NOVÁ KOLEKCE TONu LEAF BUDE V MILÁNĚ! 
NOVÁ KOLEKCE SKŘÍNÍ A ŠATEN HANÁK 
JELÍNEK NA FOR FURNITURE! 
JP-KONTAKT PŘIJÍMÁ NOVÉ PRACOVNÍKY 
PROFIL NÁBYTEK Z HUMPOLCE VYBAVIL KANCELÁŘE 
SPOLEČNOSTI MHA 
NÁBYTEK ROKU 2016 VYHLÁŠEN PŘI FOR FURNITURE 
VÍTĚZNÝ VÝROBEK OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2016 JE 
„PACKAGE“ 
OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2016 ZÍSKAL ROZKLÁDACÍ STŮL 
„ONTUR 35“ 
NÁBYTEK ROKU 2016 PRO FORM DESIGN… 
NÁBYTEK ROKU 2016 PRO JELÍNEK – VÝROBA NÁBYTKU 
NÁBYTEK ROKU 2016 PRO MMINTERIER ZA POHOVKU 
SOFT 
NÁBYTEK ROKU 2016 PRO RIM-CZ, spol. s r.o. 
NÁBYTEK ROKU 2016 PRO TON 
SUSO V PLNÉM PROUDU 
AČN PŘEDSTAVILA NEJNOVĚJŠÍ STATISTICKÁ DATA NA 
TISKOVÉ KONFERENCI. 
  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.czechfurniture.com/
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.   

 


