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/číslo 11/ prosinec 2018  

KARÁSEK – VÝROBA NÁBYTKU - OCENĚNI INVESTICÍ ROKU 

 
V kategorii „Malé podniky a drobné podniky“ 
byla v letošním roce na návrh odborné komise 
oceněna Asociací českých nábytkářů 
společnost: KARÁSEK - výroba nábytku, za 
investici: 
 

Centrální odsávaní v kombinaci s kotlem na 
ekologické spalování zbytků z výroby, nová 
olepovačka s PUR technologií a Aertec technologií, 
CNC vrtací a frézovací centrum, automatický sklad 
s CNC pilou, širokopásová bruska, CNC vrtačka s 
nastřelováním kolíků. 
 
Luboš Karásek, majitel firmy říká: „Pro nákup 
technologií jsem se rozhodl hlavně z důvodu, že 
stávající technologie již dosluhovala a investice byla 
téměř nutností. Do technologie jsme investovali cca. 
1 milion eur“. „Pořídili jsme si centrální odsávaní v 
kombinaci s kotlem na ekologické spalování všech 
našich zbytků laminovaných třískových desek, 
pracovních desek, kartonů apod. Výrazně se tím 
zkvalitnilo prostředí ve výrobě. Máme nižší 
prašnost, snížili jsme hluk. Zakoupili jsme novou 
olepovačku s PUR technologií a Aertec technologií. 
Tím jsme dosáhli výrazně vyšší kvalitu nalepených 
hran a zvýšili jejich vodotěsnost. Dále CNC vrtací a 
frézovací centrum, což nám přineslo zvýšenou 
přesnost dílců. Můžeme vrtat a frézovat pod 
jakýmkoli úhlem. Automatický sklad s CNC pilou 
přinesl zvýšenou kvalitu řezu. Nyní nedochází k 
poškození materiálu a hlavně máme evidenci 
zbytků. To znamená výraznou úsporu materiálu. 
Širokopásová bruska zaručuje vysoce kvalitní 
broušení dýky, laku apod. CNC vrtačka s 
nastřelováním kolíků přináší zvýšení produktivity 
práce při spojování nábytkových dílců“. 
 
Pan Karásek na otázku co vám technologie přinesla 
odpověděl: „Zlepšení kvality výroby, zvýšila 
produktivitu práce, výrazně navýšila kapacitu výroby 
při stejném počtu zaměstnanců“. Proč jste se pro 
investici rozhodli? „Automatizace, a zkvalitnění 
výrobku je jediná cesta uspět v konkurenci“. Ušetří 
nové technologie lidi ve výrobě? „Ano. Minimálně 
dva lidi“. Zlepší se kvalita? „Lepení hran PU 
technologií zaručuje vodotěsnost hran a pro výrobu 
kuchyní a koupelnového nábytku to bude do 
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budoucna nutnost“.  
  

SYKORA - OCENĚNI INVESTICÍ ROKU   

 
V kategorii „Velké a střední podniky“ byla v 
letošním roce na návrh odborné komise 
oceněna Asociací českých nábytkářů 
společnost: SYKORA, spol. s r.o., za investici: i. 
 
Pila ovládaná robotem od výrobce HOMAG, 
samořízení skladu, řezání plošného materiálu. Pan 
Karel Sýkora na otázku co vám technologie 
přinesla, říká: „Přinesla vyšší kvalitu, zlepšila 
efektivitu práce a znamená velkou úsporu 
materiálu“.  
 
Proč jste se pro investici rozhodli? „Je to počátek 
celé linky, kterou plánujeme pořídit. Právě kvůli 
efektivitě, kvalitě a úspoře“. Kolik zmíněná investice 
ušetří lidí? „To zatím nevíme, uvidíme až bude celá 
linka hotová. Prioritou pro nás je kvalita výrobku“.  
 
Zlepší se tedy kvalita? „Ano, to určitě“. „Pila má 
svůj samostatný sklad, který si automaticky sám 
roztřídí a naskladní materiál. Zbytky si taky 
zaeviduje a v případě, že některý se dá ještě využít 
a pořezat, pila si ho vyhledá a pořeže“. 

 

 
 

 
 

 
 

LOUNGE KŘESLO CHIPS MÁ GOOD DESIGN 

 
Technologie ručního ohýbání dřeva a 
impozantní design. Lounge křeslo Chips, které 
v tomto roce pro TON navrhla česká designérka 
Lucie Koldová, upoutalo porotu 68. ročníku 
soutěže Good Design. Ta mu v první polovině 
prosince udělila titul Winner.   
 
"Novinka bodovala už během pražské přehlídky 
Designblok, kde ji odborná porota vybrala za 
Nejlepší nový nábytek. Během listopadu pak Chips 
získal i titul German Desing Award 2019 Winner," 
popsal dosavadní úspěchy Jan Juza, ředitel 
marketingu TON. Nyní k nim přibylo i ocenění 
Good Design, které organizuje The Chicago 
Athenaeum ve spolupráci s Evropským střediskem 
pro architekturu, umění, design a urbanistické 
studie.  
 
Letos se o něj kromě Chipsu ucházel rekordní 
počet produktů a grafických prací ze 47 zemí světa. 
Nejstarší a celosvětově nejuznávanější titul se 
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uděluje od roku 1950.  
 
"Ráda pracuji s průsvitnými materiály. V tomto 
návrhu jsem proto použila opticky lehký, avšak 
záměrně předimenzovaný opěrák z perforované 
textilie, který je orámovaný ručně ohýbaným 
dřevem," popsala klíčové prvky designérka Lucie 
Koldová. Její rukopis, který formuje převážně práce 
se svítidly, tak umožnil prostoru a křeslu vzájemně 
se prostupovat. "Od počátku jsem chtěla, aby měl 
produkt měkké křivky. Lounge křeslo má být již od 
pohledu pohodlným objektem. Je to solitér s 
vlastním příběhem. Oproti klasické židli by měl být 
tak trochu sexy," dodává Koldová. 
 
Chips všechny tyto parametry propojuje. 
Impozantní vzdušný opěrák, který ve své spodní 
části tvoří zároveň jednu z podnoží, nese typické 
tvary bramborového lupínku. Do kontrastu je mu 
postaven masivní sedák, držený tvarovanou 
překližkou. Komfort při sezení ještě zvyšuje 
variabilní zádový polštář a podnožka, vycházející z 
tvarů sedáku. "Zprvu jsem si myslela, že bude 
nejnáročnějším elementem opěrná část. 
Překvapivě se více řešila pevnost spodní 
konstrukce, aby vydržela netradiční zatížení při 
styku s podlahou," prozradila designérka.  
 
Produkt, který vzniká technologií ručního ohýbání 
dřeva, byl prvně vyvinut jen jako prototyp pro 
koncept Das Haus na IMM Cologne 2018. TON se 
jej však rozhodl dopracovat po funkční stránce a 
jeho finální verzi i s taburetem představil na Salone 
del Mobile. "Chips se během ledna, poprvé jako 
finální produkt, podívá zase na výstavu IMM. Na ni 
hned navazuje ještě pařížský Maison et Objet, kde 
se bude značka na samostatném stánku 
prezentovat vůbec poprvé," dodal na závěr Juza. 

 
 

 
 

 
  

NA YPSILONCE – NOVÝ PROJEKT ARBYDu CZ 

 

 
 
Společnost ARBYD CZ měla možnost být 
součástí skvělého projektu Na Ypsilonce. 
ARBYD navrhli interiér vzorového bytu a 
zajistili kompletní výrobu nábytku. Součástí 
dodávky byla samozřejmě i finální montáž. 
 

      
 

 
 

http://app.seyi92.cz/public/open/nlink/45bda6b0-921b-11e6-898c-002590a1e8b2_5c7b5c97-c823-11e6-930f-002590a1e8b2_a81460e3-c849-11e6-930f-002590a1e8b2
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Kateřina Winnová z oddělení podpory k projektu 
říká: "Aktivně se účastnit a být zepojeni je pro celý 
tým Arbydu velká čest a prestiž. Nabízíme 
spolupráci u dalších bytových či nebytových prostor 
a to od návrhu interiéru po kompletní realizaci".  
 

 
  

 
 

 
  

JAN FICEK DŘEVOVÝROBA A GRENA OTEVŘELI GALERII EXKLUZIVNÍCH DÝH 

 
Jan Ficek Dřevovýroba (zal. 1946), jeden z 
největších evropských zpracovatelů dýhy, kde 
nyní působí již třetí rodinná generace, a Grena 
a.s., přední evropský výrobce kuchyňských 
dvířek, protipožárních, nehořlavých a 
žáruvzdorných materiálů a desek s vysokým 
leskem a hlubokým matem, v listopadu otevřeli 
Galerii exkluzivních dýh.  
 
Galerie byla slavnostně otevřena při příležitosti 75. 
narozenin Jana Ficka st. (syna zakladatele firmy 
Jana Ficka 1913 - 1987).  Tento v České republice 
zcela unikátní projekt představuje největší 
speciality z dýhy a další masivní exempláře. 
Galerie se nachází v Chrudimi, v továrně Jan Ficek 
Dřevovýroba, a její interiér vznikl podle návrhu Ing. 
arch. Terezy Šaškové.  
 
Na jednom místě tak návštěvníci, architekti a 
odborná veřejnost, mohou nalézt na 50 druhů 
přírodních i modifikovaných interiérových dýh. 
Zastoupeny jsou dýhy a kořenice exotické, 
tropické, americké i evropské. Mezi unikáty patří 
například dýhy nakrájené z více než stoletých 
dřevěných kůlů. Galerie je pro návštěvníky 
otevřena v rámci pravidelných exkurzí pro 
profesionály či po domluvě. Potřebné kontakty a 
velká část zastoupených dýh je uvedena na webu 
www.galeriedyh.cz . Tato galerie se řadí mezi 
několik málo míst v Evropě, kde je možno takto 
rozsáhlou škálu dýh spatřit. 
  

      
 

 

 
 

 
 

http://www.galeriedyh.cz/
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 „Galerii jsme dlouho připravovali a promýšleli, jak ji 
přesně koncipovat. Výsledek předčil naše 
očekávání, a také ohlasy prvních návštěvníků nám 
dávají za pravdu, že jsme se vydali správnou 
cestou. Osobně jsem v oboru dýh přes 20 let, a 
přesto jsem některé z nich spatřil poprvé až nyní,“ 
říká o galerii vnuk zakladatele firmy Jan Ficek ml. 
  

 
  

NÁBYTEK Z PROFILU V KULTURNÍ ZÓNĚ 8SMIČKA V HUMPOLCI 

 
Humpolecká 8smička je novou zónou pro 
umění. Návštěvníci se zde mohou těšit jak na 
pravidelné výstavní cykly, tak na různé 
přednášky, tematické večery, komentované 
prohlídky či programy pro děti. V 8smičce Profil 
nábytek vybavil kancelář, edukační místnost, 
knihkupectví a prostory kavárny. V interiéru 
jsou zakomponovaná zajímavá křesla od 
designéra Halabaly. Autorem konverze staré 
tovární haly na galerii je architektonický ateliér 
OK PLAN. 
 
Zóna 8smička se nachází v komplexu bývalého 
soukenického areálu specializovaného od konce 
19. století na výrobu hrubých suken či pevných 
loden. Továrna na vlněné látky Karla Trnky se roku 
1948, stejně jako další humpolecké textilky, stala 
součástí národního podniku Sukno. V ten moment 
přestaly být závody sjednoceného textilního 
podniku spojovány se jmény nejznámějších 
humpoleckých továrníků a začaly být označovány 
pořadovými čísly 01 až 18. Zde přišla současná 
budova k označení číslem 08. Továrna fungovala 
jako přádelna vlnařských závodů až do roku 1989. 
Zchátralý objekt byl zrevitalizován v roce 1995, 
další oživení továrny přišlo v roce 2010. Nyní, po 
symbolických osmi letech, nabídne areál továrny 
číslo osm novou náplň a otevírá se tak nové 
humpolecké kulturním centrum 8smička. 
 
Podívejte se také na nábytkovou kolekci MOVE 
ME, kterou PROFIL použil do kanceláří v budově 
8smičky https://www.profil-nabytek.cz/nabytkove-
rady/modularni-kancelare-move-me/ . 
  

      

 

 
 

 
  

MOBITEX V DŘÍVĚJŠÍM TERMÍNU  

 

 

      

https://www.profil-nabytek.cz/nabytkove-rady/modularni-kancelare-move-me/
https://www.profil-nabytek.cz/nabytkove-rady/modularni-kancelare-move-me/
https://www.profil-nabytek.cz/
https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/8smicka-6-fa8a47247dce48d5e7589166f24d45df.jpg
https://www.profil-nabytek.cz/runtime/cache/8smicka-2-07c67de702e9b096000ef9e12dfdf0fa.jpg
http://apps.bvv.cz/i2000/b-redirs.nsf/DoRedirect?OpenAgent&NID=00338742&XID=p1763734758x26069&RID=MLAS-B68A9E&HASH=50489E4186&URL=https://www.bvv.cz/mobitex
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Veletrh nábytku a interiérového designu 
MOBITEX proběhne v příštím roce od 27. 2. do 
2. 3. 2019.  
 
Na Mobitexu bude tradičně návštěvníkům 
nabídnuto poradenství zdarma. Nově se zde 
představí projekt ARCHITEKT – návštěvníky cíleně 
vyhledávané poradenství pro řešení interiéru jejich 
bytu či domu. Více na https://www.bvv.cz/mobitex/ . 
   

 

PRODUKCE NÁBYTKU V ČR STOUPÁ 

 
Podle odborného dopočtu Asociace českých 
nábytkářů by měl nábytkářský průmysl v 
letošním roce opět dosáhnout velmi dobrých 
výsledků! Tempo růstu, zejména v druhé 
polovině letošního roku ovšem zvolňuje. Pokud 
se předpoklad naplní, bude se stále jednat o 
velmi solidní nárůst. Čísla, která odhadujeme, 
vychází z hospodářských výsledků za první 
pololetí roku 2018. I nadále platí, že za 
pozitivním vývojem ve výrobě nábytku stojí 
exportní úspěšnost českých výrobců nábytku. 
Bohužel, pro letošní rok předpokládáme pokles 
spotřeby nábytku u nás.. 
 
Podle kvalifikovaného odhadu (dopočtu) Asociace 
českých nábytkářů a společnosti Apicon Consulting 
očekáváme, že produkce nábytku v letošním roce 
překročí 44,8 miliardy Kč. Kvalifikovaný odhad 
(dopočet) vychází z hodnot výsledku za první 
pololetí 2018 a zároveň uvažuje dynamiku vývoje. 
Předpokládáme, že import překročí hodnotu 19 
mld. Kč, a export překročí 28 mld. Kč. Po jistém 
propadu exportní výkonnosti v loňském roce, 
předpokládáme opětovné nastartování růstu 
procentuálního vyjádření exportní úspěšnosti. 
Exportní výkonnost tuzemského nábytkářského 
průmyslu očekáváme, že přesáhne 20 %.  To by 
byl nárust o 1,26 procentního bodu oproti rolu 
2017, avšak pokles o 0,48 procentního bodu oproti 
roku 2016. Pokračuje růst objemu dováženého 
nábytku ze zahraničí a očekáváme, že v letošním 
roce bude překročena 54% hranice podílu 
importovaného nábytku na tuzemské spotřebě. 
 
I v letošním roce se projevuje pokles ceny 
dováženého nábytku na kilogram. Očekáváme, že 
průměrná hodnota dováženého nábytku bude 
65,70 Kč/kg, zatímco hodnota exportovaného 
nábytku bude přesahovat 81 Kč/kg.  Asociace 
českých nábytkářů má pro zákazníka účinný 
nástroj, jak poznat kvalitní nábytek a kvalitní 
výrobní firmu. Tím je značka Česká kvalita – 
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Nábytek. Česká kvalita je státní program podpory 
kvality. 
 
Největší podíl na importu nábytku do České 
republiky má Polsko. To by v letošním roce mohlo 
do ČR dovézt nábytek za 4,8 mld. Kč. Druhým 
největším importérem nábytku do ČR je Německo s 
předpokládaným importem do ČR 3,8 mld Kč. Čína 
by mohla do ČR importovat nábytek za 3,2 mld. Kč. 
Polsko společně s Čínou a Německem letos 
pravděpodobně dosáhnou 60 % podílu na 
celkovém importu nábytku. Naopak téměř 31 % 
českého exportu nábytku bude mířit do Německa, 
tedy okolo 8,8 mld. Kč. S velkým odstupem 
následuje Slovensko, Francie, Spojené království… 
  

 

 
 

 

 


