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/číslo 3/ březen 2020  

26.3. VYHLÁŠENÍ NÁBYTEK ROKU 2020! 

 

 
 
 
V Praze - Letňanech měl proběhnout veletrh 
nábytku a interiérů FOR INTERIOR (v rámci 
souboru veletrhů FOR HABITAT). Bohužel 
nepříznivé okolnosti konání veletrhu 
neumožnily. Ve čtvrtek 26. března 2020 v 10:15 
hodin v době, kdy měl veletrh začít, byla 
vyhlášena cena Asociace českých nábytkářů, 
NÁBYTEK ROKU 2020.  Jedná se o jedenáctý 
oficiální ročník ocenění NÁBYTEK ROKU.  
 
Nábytek je hodnocen z hlediska: Funkčnosti, 
bezpečnosti, estetiky a vhodnosti použité 
technologie a materiálu. Nábytek hodnotí pětičlenná 
odborná komise, která je tvořena nezávislými 
odborníky. Její doporučení schvaluje 
představenstvo Asociace českých nábytkářů. 
 
 
Členové hodnotitelské komise: 
Složení komise (řazeno abecedně):  
 
• doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.  
• MgA. Jaroslav Juřica, M.A.  
• Ing. arch. Lubomír Končinský 
• PhDr. Dagmar Koudelková,  
• Ing. Milan Vrbík 
 
 
V ocenění „NÁBYTEK ROKU 2020“ je hodnocen 

 
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ: 
 společnost ABF, a.s., organizátor 
veletrhu FOR INTERIOR a veletrhu 
interiérového designu DESIGN 
SHAKER 
 

   

 
    

 
 
PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno 
abecedně):  
Blum, s.r.o. 

 
 

Démos trade, a.s. 

 
 
 

Dřevozpracující družstvo 

 
 
Egger CZ s.r.o. 

 
 
 
Hettich ČR k.s. 
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nejlepší design a inovace nábytku v daném roce v 
České republice. Ocenění je vyhlášeno Asociací 
českých nábytkářů. Přihlásit se mohou všechny 
firmy, které vyrábí nábytek v České republice. Pro 
přihlášení neexistuje žádné omezení co do členství 
v různých organizacích atd. Cílem ocenění je 
podpořit tvorbu v nábytkářské výrobě v České 
republice s důrazem na kvalitní design. Přiblížit 
veřejnosti špičkové výrobky českých nábytkářů. 
Motivovat designéry k tvůrčí aktivitě. 
 
AČN jako organizátor ocenění velmi děkuje 
všem partnerům, kteří na letošní ocenění 
NÁBYTEK ROKU 2020 přispějí. Za všechny 
oceněné, velmi si vážíme vaší podpory. 

KRONOSPAN CR,spol. s r.o. 

 
REHAU, s.r.o. 

 
ŠPINAR - software s.r.o. 

 
 

MA-DONA s.r.o. 

 
 
  

VÍTĚZNÝ VÝROBEK OCENĚNÍ NÁBYTEK ROKU 2020 JE CUBIX OD RIM - CZ  

 

 
 
VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 
2020 je kolekce „CUBIX“, kterou pro výrobní 
společnost RIM CZ s.r.o., navrhnul rakouský 
designér Kai Stania. 
 
Luxusní křesla pro manažerské kanceláře, stylové 
lobby a designové kavárny představuje kolekce 
CUBIX. Název vychází z elegantních kubických 
tvarů křesla. Sedák s pružným vlnovcem, kvalitní 
pěna a měkký zádový polštář poskytují maximální 
komfort. Velká pozornost byla věnována všem 
detailům včetně čalounění, které si skvěle rozumí s 
látkou i kůží. Kolekce CUBIX zahrnuje dvou – 
třímístné sedačky, křesla a stolky. CUBIX vytváří 
skvělé místo pro neformální a odpočinkové sezení. 
  

 
 
 
 

 

 NÁBYTEK ROKU 2020 JE MANTA OD FORM  

 

 
 
Kolekce čalouněných křesel „MANTA“, výrobní 
společnosti FORM, spol. s r.o., 
design: Marek Šimunský. 
 
Manta je kolekce čalouněných křesel na centrálním 
chromovaném kříži. Název Manta vychází z tvaru 
područek nejvyšší varianty, která odkazuje na 
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siluetu stejnojmenného mořského živočicha. Pro 
celou řadu je charakteristické bohaté komfortní 
čalounění a dřevěné prvky podtrhující elegantní 
tvarosloví tohoto modelu.  
 
Manta pokračuje v duchu ostatního sortimentu 
společnosti FORM a využívá především 
tvarovaných překližek a jejich kombinování s 
materiály dřevo-čalounění-kov. Kolekce zahrnuje 
také nízké křesílko, vysoké ve variantě ušák a 
podnožku. 

 
  

 NÁBYTEK ROKU 2020 JE FUNGHI OD LD SEATING  

 
 
 
Židle „FUNGHI“, výrobní společnosti LD Seating 
s.r.o.,  
design: Filip Streit    
  
Ojedinělý design a variabilita barev i rozměrů dělá z 
Funghi kreativní řešení jak do neformálních, tak i 
kancelářských prostor. Díky lehkosti a 
jednoduchosti přenášení si může uživatel Funghi 
přizpůsobit různým potřebám sezení. Funghi, 
tvarem inspirované houbou, je možné čalounit do 
dvou látek různých typů a odstínů, barva plastu pod 
„kloboučkem“ je bílá, černá nebo šedá.  
 
Možnost výběru rozměru klobouku a velikosti nohy 
přizpůsobuje Funghi všem typům kanceláří, open 
space prostorám, recepcím a relax zónám. 

 
 

 

 
 

 NÁBYTEK ROKU 2020 JE OVAL OD MM INTERIER  

 
 
Kolekce křesílek a podnožek „OVAL“, výrobní 
společnosti mminterier  
design: Boris Klimek, Lenka Damová 
 
 
Kolekce Oval je inspirovaná přívětivými měkkými 

 
 
 
 

 
 



 

 

4 

 

formami s důrazem na jejich vzájemné proporce a 
napětí. Jednotlivé organické formy dávají vyniknout 
citlivému tvarování a preciznímu střihu.  
 
Vysoké křeslo je vhodné i do veřejného prostoru, 
kde vynikne jeho odvážná proporce, a vytváří 
dojem pohodlného trůnu, který pohltí svého 
uživatele. Kolekce se skládá z vysokého křesla, 
které lze doplnit o podhlavník, nízkého křesla a 
podnožky.  
 

 
 
  

 
  

NÁBYTEK ROKU 2020 JE TRES OD SITUS FURNITURE  

 
 
Židle „TRES“, výrobní společnosti SITUS 
furniture s.r.o.,  
design: Petr Šebela  
 
Tres je celomasivní židle unikátní řemeslným 
spojem sedáku, opěráku a zadní nohy. Je 
charakteristická 3D tvarovanou ergonomií a nízkou 
hmotností. Propracovaná ergonomie je výsledkem 
několikaletého vývoje, zkoušení a testů. Společnost 
SITUS furniture s.r.o. se těmito postupy zabývá od 
doby svého vzniku.  
 
Židle je vyrobena ze 100% masivu a ošetřena 
tvrdým voskovým olejem. I po několikaletém 
intenzivním používání je možné židli přebrousit a 
přeolejovat a vdechnout ji tak nový, svěží kabát. 
  

 
 

 
 

 
 

  

NÁBYTEK ROKU 2020 JE GINGER OD TONu 

 
 
Křeslo „GINGER“, výrobní společnosti TON 
a.s.,  
design: Studio Yonoh 
 
Křeslo Ginger představuje odlehčený design a 
jemně plynoucí organický tvar spojený s pohodlím. 
Oblé tvary léčivého zázvorového kořene inspirovaly 
designérské studio Yonoh k vytvoření 
polstrovaného modelu, který splňuje nároky na 

 
 

 

 
 

https://situs.cz/
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pevnost konstrukce, avšak působí svěže a bez 
těžkopádnosti. Mírný ohyb nožek odkazuje k srdci 
výroby značky TON. Opěradlo s područkami je 
vytvořeno z jednoho kusu dřevěného výlisku 
očalouněného kvalitními potahovými materiály a 
tvoří tak kompaktní celek. Díky tomu je Ginger 
velmi pohodlný při zachování nízké hmotnosti. 
 

 

  

 

NÁBYTEK ROKU 2020 JE LOGS OD TONu 

 
Věšák „LOGS“, výrobní společnosti TON a.s., 
design: Studio BÜRO FAMOS 
 
Věšák je vyroben z kousků kvalitního dřeva, které 
by však již nešly využít při výrobě židlí. Logs byl v 
chráněné dílně pečlivě zabalen do obalu z výřezů 
kartonů, sesbíraných po převozu židlí. Všechno se 
dá spálit… nebo přetvořit v radost.  Tak šup s ním 
na zeď! 
 

  

 
 

 
 

 

  

AHORN POMÁHÁ 

 
 
AHORN se zapojil do pomoci proti šíření 
koronaviru a pomáhá šitím roušek. Hana 
Pechová z AHORNu říká: „V nastalých dnech, 
kdy nás sužuje koronavirus, se musí každý z 
nás v nějakém smyslu omezit, abychom všichni 
spolu dokázali tuto krizovou situaci rychle 
překonat. Obrovská solidarita, kterou všude 
vnímáme nás hřeje u srdce“. 
 
I v AHORNu provedli a stále provádí pomocné 
aktivity a opatření. Šikovné pracovnice se vrhly na 
šití roušek. Při nepřetržitém provozu firmy a výrobě 
matrací se firmě navíc daří pomáhat i tímto 
způsobem. Ušité roušky rozdávají nejen 
zaměstnancům, ale i okolním obcím (Vlkoš, 
Skoronice, Vracov…), které jich mají stále 
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nedostatek. Velkou spotřebu roušek mají také v 
nemocnicích, kde darované roušky využívají jak 
lékaři a sestry, tak i pro pacienty. Konkrétně v 
regionu Nemocnice Kyjov.  
 
Roušky AHORN posílá spolu s dodávkami 
zákazníkům, kteří stále objednávají zboží. Ti tuto 
iniciativu velmi oceňují. Hana Pechová dodává: „Je 
důležité vzájemně fungující dlouholeté vztahy s 
obchodními partnery posilovat. Ceníme si jejich 
přízně a držíme spolu. Věříme, že spolu to 
zvládneme!“ 
   

JELÍNEK - VÝROBA NÁBYTKU MÁ NOVÝ SHOWROOM  

 

 
 
Ještě než vypukla koronavirová nákaza stačil 
JELÍNEK – VÝROBA NÁBYTKU otevřít nový 
showroom v moderní prodejní budově v Brně. 
 
Nový showroom s logem jelena je v interiérovém 
centru H-Park na Heršpické 1013/11d v Brně. 
Jakmile budou odvolána protivirová opatření vrátí 
se k původní otevírací době, denně kromě neděle 
od 10:00 do 18:00. JELÍNEK je český výrobce 
nábytku a matrací od roku 1897.  
  

 

 
 

  

PROFIL NÁBYTEK REALIZOVALI DOMOV SENIORŮ V PACOVĚ 

 
Dům sociálních služeb Pacov v prosinci 2019 
slavnostně otevřel novou přístavbu budovy 
Domova seniorů. Interiérové prostory na první 
pohled zaujmou čistým designem a moderním 
nábytkem z dílny firmy PROFIL NÁBYTEK. 

 
 
 

 
 

http://email-click.jelinek.eu/public/open/nlink/?u=9e54f90e-9e57-11e5-8950-002590a1e85a&c=46af3d4b-bb9b-11e5-963c-002590a1e85a&l=81d45be4-62de-11ea-a5fb-f29090a50af4&sid=b9d5e77d0e6945ee8f6c7dafea92e6fc
https://www.profil-nabytek.cz/
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Dům seniorů v Pacově vychází z individuálních 
potřeb klientů. Organizace chtěla svým uživatelům 
poskytnout vyšší standard služeb. Proto se 
rozhodla pro projekt nové přístavby s interiéry 
vybavenými moderním nábytkem.  
 
O návrh interiérů v Domě seniorů Pacov se 
postaralo architektonické studio VYŠEHRAD 
atelier, se kterým PROFIL v průběhu celé realizace 
úzce spolupracoval. Důraz byl kladen na to, aby byl 
nábytek nejen funkční a vydržel, ale také aby byl 
příjemný na pohled. V nové přístavbě Domova pro 
seniory je nábytek navržený architekty, který se v 
mnohém podobá úspěšné nábytkové řadě 
PROFILu Praktik II. Ta je přímo uzpůsobena pro 
použití do zdravotnických zařízení, kde se kladou 
přísné požadavky na ergonomii a funkčnost. 
  

 
 

 
 
  

FAGUS POMÁHÁ ŠITÍM ROUŠEK 

 
Společnost FAGUS se také rozhodla přidat ruku 
k poražení Covid 19. Kromě svého výrobního 
sortimentu začala šít ochranné roušky. V první 
řadě pro všechny obyvatele obce, kde podniká 
tj. cca 750 ks roušek. 
  
Šijí i roušku, kde se dá do dvou vrstev bavlněné 
látky vkládat ještě buničina (kapesníčky), aby 
rouška ještě lépe chránila. 
  

 
 
 

 

 

NEUK TAKÉ POMÁHÁ ŠITÍM ROUŠEK 

 
Další společností, která se rozhodla pomoci je i 
firma NEUK s.r.o. Běžně vyrábí čalouněný 
nábytek. Vyrobené roušky dodává zdarma do 
lékáren, obchodů i firem.   

 
 

 
  

PŘÍPRAVA VELETRHU WOODTEC POKRAČUJE 

 
 
I přes nepříznivou situaci a omezení způsobená 
koronavirovou infekcí pokračuje příprava 
veletrhu WOODTEC, který proběhne na 
brněnském výstavišti od 21. do 23. října 
letošního roku. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.neuk.cz/
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Uzávěrka vystavovatelů je plánována na konec 
května a svoji účast již přislíbily přední firmy z 
oboru dřevoobráběcích strojů a zařízení. 
Dosavadní vývoj naznačuje, že WOODTEC by měl 
dosáhnout minimálně stejných parametrů, na které 
byli návštěvníci zvyklí z minulých ročníků. V 
současné době se formuje také doprovodný 
program. Podzim bude zřejmě dobou, kdy se bude 
snažit většina firem vzpamatovat z výpadku 
způsobeného současným omezením, proto se 
organizátoři budou snažit zařadit do programu 
letošního veletrhu WOODTEC tipy, které pomohou 
zejména živnostníkům rychle, jednoduše a bez 
větších nákladů zproduktivnit a zlepšit výrobu. 
  

 
  

SUSO V LYSÉ NAD LABEM 

 
 
Praha 12. března 2020 – Soutěžní přehlídka 
stavebních řemesel SUSO našla mezi studenty 
oborů truhlář a zedník další šikovné ruce. 
Postupové kolo, které se na konci února konalo 
na výstavišti v Lysé nad Labem v rámci akce 
Stavitel 2020, určilo středočeské finalisty 24. 
ročníku soutěže. Velké finále se uskuteční v září 
v rámci mezinárodního stavebního veletrhu 
FOR ARCH na výstavišti PVA EXPO PRAHA v 
pražských Letňanech. 
 
Největší nezávislá soutěž svého druhu v České 
republice a na Slovensku SUSO pomáhá řemeslu 
už 24 let. Také v roce 2020 se snaží za podpory 
Ministerstva školství ČR a dalších partnerů hledat 
nové řemeslnické talenty mezi českou a 
slovenskou mládeží. Letošní ročník SUSO přináší 
hned několik novinek, například navýšení odměn 
pro nejlepší studenty, zapojení pedagogů škol do 
samotného hodnocení soutěže, odbornou stáž ve 
VOŠ a SPŠ Volyně pro nejlepší dvojici truhlářů 
apod. „Do hodnocení oboru truhlář jsme zapojili tři 
vybrané pedagogy. Spolupráce a komunikace při 
hodnocení byla perfektní,“ řekl hlavní porotce 
soutěže Libor Malý. 
 
Z truhlářů se na výstavišti v Lysé nejvíce dařilo 
dvojici Jiří Dolejš a Jáchym Straka ze SOŠ a 
SOSO Beroun-Hlinky. Na druhém místě se umístili 
Jakub Kadlec a Michal Brejcha ze SŠ a MŠ 
Litoměřice. Pro bronz si sáhli Jakub Klohna a 
Jaroslav Maršík ze SOŠ a SOU řemesel Kutná 
Hora.  
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Z TISKOVÉ  ZPRÁVY AČN – EKONOMICKÁ DATA ZA 2020 

 
 
Asociace českých nábytkářů zveřejnila 
statistiky za rok 2019. Český nábytkářský 
průmysl v loňském roce dosáhnul skvělých 
výsledků. A je dost možné, že na nějaký čas 
dosáhnul svého vrcholu. Čeští nábytkáři již 
druhým rokem posílili svou pozici na 
tuzemském trhu a odrazili se ode dna roku 2017 
(viz graf podíl CZ firem na CZ trhu v mld. Kč). 
Od roku 2009 kontinuálně roste objem 
exportovaného nábytku. Nicméně za poslední 
tři roky klesla exportní výkonnost vyjádřená v 
procentech. Zvedla se tuzemská spotřeba 
nábytku. 
 
Výkon oboru výroby nábytku zaznamenal další 
růst. Asociace v říjnu loňského roku vydala dopočet 
podle prvního pololetí 2019, že výroba vzroste na 
47,59 mld. Kč. Potvrzené výsledky za loňský rok 
nyní ukazují, že produkce vzrostla více, než jsme 
očekávali, a to na 47,98 mld. Kč. Za posledních 
deset let vzrostla produkce nábytku u nás o téměř 
13 miliard.  Ze 35,01 miliard v roce 2010 na 47,98 
miliardy Kč v loňském roce. To je více než velmi 
solidní nárůst. Takto razantní růst by ovšem 
nemohl být bez mimořádného investičního úsilí. Za 
posledních deset let se výrobní provozy našich 
nábytkářů velmi proměnily. Leckde až k nepoznání. 
Moderní technologie, roboti ve výrobě, digitalizace, 
linky povrchového dokončení napojené na výkonné 
počítače, nové moderní výrobní haly, sofistikované 
on line komunikační systémy propojující výrobce s 
prodejci, návrháři i výrobními a skladovými uzly. I to 
je realita dnešní výroby nábytku…     
 
Z České republiky se vyváží nábytek s vysokou 
přidanou hodnotou. Důkazem je i údaj o průměrné 
ceně exportovaného nábytku za jeden kilogram. 
Zatímco v roce 2011 se z Česka vyvážel jeden 
kilogram nábytku v průměru za 59,30 Kč, tak v roce 
2019 se jeden kilogram nábytku vyvážel již za 
87,37 Kč za kilogram. V příkrém rozporu s 
exportem nábytku z ČR je jeho import. Ačkoliv 
množství importovaného nábytku do ČR roste, 
průměrná cena za jeden kilogram dramaticky klesá. 
V roce 2015 byla průměrná cena za jeden kilogram 
importovaného nábytku 66,38 Kč. V roce 2019 již 
průměrná cena za jeden kilogram činila pouhých 
41,90 Kč. S tím, že v roce 2018 byla tato cena 
49,28. Je zcela zřejmé, že do České republiky je 
dovážen zejména levný a často i velmi nekvalitní 
nábytek.  
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