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/4/ DUBEN 2015 
 
 

PŘÍPRAVA VALNÉ HROMADY AČN  

 
Tento týden jsou členům AČN rozesílány pozvánky na 
valnou hromadu Asociace českých nábytkářů. 
V letošním roce proběhne valná hromada 15. května v 
Konferenčním hotelu Luna v Koutech u Ledče nad 
Sázavou.  
 
Předmětem jednání valné hromady bude kromě jiného, 
zpráva o hospodaření AČN v roce 2014. Připravena je 
prezentace k problematice odborného školství. Obsah 
výroční zprávy shrne, čeho se v uplynulém období dosáhlo 
a které cíle byly splněny. Bude představen návrh plánu 
činnosti AČN pro období 2015/2016 a předpokládá se 
k tomuto tématu diskuse. Návrh úpravy stanov AČN zavádí 
členství řádné a mimořádné. V současné době běží lhůta, 
kdy se členové AČN mohou k návrhu vyjadřovat. Bude 
podána informace o realizaci letošního veletrhu For 
Furniture a For Office. Na závěr valné hromady bude 
prezentována statistická zpráva o stavu výroby a trhu s 
nábytkem v České republice a trh s nábytkem v létech 2013 
a 2014 v zemích Evropské unie.   

 

 

 

 

 14.4. SETKÁNÍ RENOMIA A AČN   

 
V odpoledních hodinách, den před valnou hromadou 
proběhne seminář zaměřený na pojištění. Organizace se 
ujala společnost RENOMIA se kterou AČN od konce 
loňského roku spolupracuje.  
 
Tématy odborného semináře budou „Jak nejvhodněji ochránit 
firmu aneb pojištění pro společnosti působící 
v dřevozpracujícím oboru a pojištění pohledávek. Prostor 
bude i pro otázky. 
 

 

9.3. SE KONALA 1/2015 SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA AČN 

 
První letošní zasedání představenstva se konalo v Brně 
v novém showroomu VESPERA.  
  
Diskutovanými tématy bylo ocenění NÁBYTEK ROKU 2015, 
dále info o podpisu smlouvy s Renomia a samozřejmě 
příprava semináře s Renomií. Odsouhlasení termínu a místa 
valné hromady společně s programem. Rozvinula se širší 
diskuse nad návrhem úprav stanov AČN a finální návrh byl 
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zaslán členům k vyjádření. Hlavní změnou je rozdělení členů 
na řádné a mimořádné a cílem je, aby stanovy odpovídaly 
současné legislativě. Představenstvo se seznámilo s 
návrhem rozpočtu asociace pro rok 2015. Představenstvo 
formálně přijalo informaci a podpisu smlouvy o spolupráci s 
For Interior a For Furniture. Diskutována byla politika 
podporu exportu MPO a odeslaný dopis náměstkovi Bartlovi. 
Proběhla obecná diskuse o školství, která bude mít 
pokračování na valné hromadě. Příprava golfového turnaje 
AČN, který proběhne na jaře. 
 

19.3. TISKOVÁ KONFERENCE AČN A VYHLÁŠENÍ NÁBYTKU ROKU 2015 

 
První den veletrhu FOR FURNITURE a FOR OFFICE 
proběhla již tradiční tisková konference AČN. V letošním 
roce za účasti České televize. 
 
Představena byla statistická data. Z nich vyplývá mimořádná 
úspěšnost oboru výroby nábytku v loňském roce, kdy výroba 
vzrostla o 3 miliardy Kč. Významně se zvedla exportní 
výkonnost, zatímco tuzemský trh zaznamenává setrvaný 
stav. Import podobně jako v předchozích letech posílil. 
 

                   

            

NÁBYTEK ROKU 2015: VÍTĚZNÝ VÝROBEK JE LAVISTA 

 
„KOLEKCE LaVista“ je VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění 
NÁBYTEK ROKU 2015. Pro výrobní společnost 
JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o., ji navrhnul designér 
Jaroslav Juřica. Hodnotitelská komise pracující při 
Asociaci českých nábytkářů se shodla na návrhu 
udělení ocenění kolekce LaVista, jako lavice - lavista, 
nebo také španělsky la vista! – výhled. 
 
Kolekce LaVista je koncept, který se nebojí. Je osobitý a 
jedinečný. Je velkorysý. A koncept postele LaVista je 
inspirován konstrukcí tzv. windsorské židle. 
Charakteristickým prvkem této židle jsou soustružené tyče. 
Ty se sice po staletí vyrábí v různých podobách na celém 
světě. Nyní jsou ale zakomponovány s použitím moderních 
technologií i ručního zpracování ve zcela novém kontextu. 
Tím dodávají posteli jednoduchost a čistotu současného 
designu. Tradiční prvek je posouván do zcela jiných 
měřítek. 
 
Charakteristické „žbrlení“ je u postele LaVista vzájemnou 
souhrou tvarů a funkcí. Židle jenž kdysi stávala volně vedle 
postele jako noční stolek, zde srůstá s čelem postele v 
jeden celek. Tento prvek propůjčuje posteli neotřelý půvab 
tradičního řemesla s jemnou dávkou lidové architektury. 
Vzdušné čelo umožňuje postel situovat i do prostoru a v 
kombinaci s polštářem nabízí příjemnou polohu pro čtení 
nebo relaxaci. V duchu filozofie firmy je celá postel 
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vyrobena z místní tvrdé dřeviny – masivního dubu. 
Povrchová úprava je provedena přírodními oleji a je 
dostupná v různých barevných kombinacích, ať už v retro 
stylu, nebo dle vlastního požadavku zákazníka. Součástí 
kolekce je také zásuvková komoda a lavice, kde jsou 
použity charakteristické prvky profrézování horního dílu 
„sedáku“ a tvarovaných noh. 
 

 
 

PULVINO – DÝHY VEČEŘA A SPOL – NÁBYTEK ROKU 2015  

 
Dalším výrobkem, který Asociace českých nábytkářů 
na návrh hodnotitelské komise NÁBYTKU ROKU 2015 
považuje za mimořádně zdařilé je sedací souprava 
„PULVINO“, od společnosti Dýhy Večeřa a spol., s.r.o. 
Za návrhem stojí designéři Jiří Pelcl a David Crla.  
 
Pulvino je nízká sedačka, které esteticky i funkčně dominuje 
polohovatelný polštář jako symbol pohodlí a odpočinku. 
Opěrákové polštáře jsou přitom vypracované tak, aby 
evokovaly skutečný vzhled rozložených polštářů. Sedačka 
je tak díky nim úmyslně nízká, aby v otevřených bytových 
dispozicích umožňovala dokonalé zapojení do interieru a 
nerušila v rozhledu po místnosti. Polštáře jsou pevně 
připojené, přitom však poddajné. Tvoří totiž neobvyklá 
opěradla, která efektivně podepřou vaše tělo v různých 
polohách. I po delším sezení zůstávají polštáře lehké, 
poddajné a načechrané. Polštář je důležitým prvkem, který 
způsobí, že pohodlí je první slovo, které vás napadne, když 
se do Pulvina usadíte. Díky variabilitě dostupných prvků, se 
dá Pulvino sestavit do velkého množství tvarů a rozměrů. 
Společně s volbou klasické rovné područky, či područky s 
polštářem, lze její vzhled i funkčnost přizpůsobit i velmi 
rozdílným nárokům zákazníka. Představte si spojení 
pohodlí měkkých polštářů a moderního designu. Na nízké 
pohovce jsou rozloženy nadýchané polštáře. Vše je lehké, 
jakoby plující prostorem. To je Pulvino, vyrobené podle 
designového návrhu Jiřího Pelcla a Davida Crly. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

NANTES – EXIT 112 – NÁBYTEK ROKU 2015 

 
Ocenění NÁBYTEK ROKU 2015 získala i sedačka 
„NANTES“, od výrobní společnosti „Exit 112 s.r.o.“. 
Design sedačky vytvořili Michal Karafiát a Petr Kadlec. 
 
Nantes je nový model značky Böhm s jasně čitelnými retro 
prvky, který vznikl na základě poptávky po jednoduchém, 
variabilním modelu. Jsou zachovány základní atributy 
značky Böhm, i když se jedná o cenově dostupný produkt. 
Základními prvky značky jsou kvalitní materiály, precizní 
zpracování a netradiční design. Pohovka je určena do 
interiérů o menší rozloze. Zákazník pak ocení kompaktní 
rozměry a variabilitu elementů. Autoři se při navrhování 
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inspirovali ve starém gauči s dřevěnými područkami. 
Takovým, jaký známe z víkendové chalupy nebo od našich 
prarodičů. Cílem bylo skloubit moderní technologie s prvky 
klasického čalounění, jako je knoflík a paspule. Ty 
samozřejmě nezastávají pouze estetickou funkci, ale 
pomáhají také k napínání potahové látky a tím částečně 
eliminují její zvlnění.  
 
Područka je vyrobená z bukového nebo březového 
Multiplexu, který je běžně používán na výrobu schodišť, 
stolových desek atd. Úhlovým frézováním spodní hrany 
vyniká zajímavá struktura tohoto materiálu. Područky je 
možné lakovat do barev RAL či dýhovat dle přání 
zákazníka. Model Nantes je první z řady již nyní vyvíjených 
modelů značky Böhm. 
 

 
 

 

WOODY – FORM, spol. s r.o. – NÁBYTEK ROKU 2015 

 
Oceněným NÁBYTKEM ROKU 2015 je i židle „WOODY“, 
výrobní společnosti „FORM, spol. s r.o.“, designérů MgA. 
Daniela Bartáka a MgA. Martina Beinhauera. 
 
Woody je řada celodřevěných lamelových židlí a polokřesílek 
univerzálního použití. Charakteristické pro tuto řadu je spojení 
dvou samostatných vrstvených lamel. Ty jsou tvarově 
opracovány do tvaru podnože a sedáku s opěrákem, které 
mohou být v různém rozsahu čalouněné. U nečalouněné verze 
některých modelů vynikají výřezy opěráku sloužící jak pro 
manipulaci, tak pro odložení věcí, například kabelky. 

  

 

 
 

 

 

FLEXI - LD SEATING s.r.o. – NÁBYTEK ROKU 2015   

 
Dalším oceněným NÁBYTEK ROKU 2015 je židle 
„FLEXI“, výrobní společnosti „LD SEATING s.r.o.“. 
Design vytvořili Paolo Orlandini a Folco Orlandini. 
 
S Nová série sezení Flexi výrobní společnosti LD Seating 
byla poprvé představena v loni na podzim na veletrhu 
Orgatec v Kolíně nad Rýnem. Již při prvním odhalení 
zaznamenala veliký úspěch. Model Flexi vytvořil tým 
techniků firmy LD Seating ve spolupráci s profesorem 
designu na universitě la Scuola Politecnica di Design v 
Miláně, panem Paolem Orlandini.  
 
Společnost má v nabídce několik variant, může být v 
kombinaci s polštářkem, který mimo estetické funkce 
funguje i jako praktická bederní opěrka.  Jiná varianta je s 
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područkami, které poskytují oporu předloktí. Ve všech 
variantách však nabízí nejenom velmi pohodlné sezení, ale 
pro svůj propracovaný design splňuje i náročná 
ergonomická kritéria pro zdravé sezení. Aby tato kritéria 
byla splněna, navrhnul pan Paolo Orlandini do opěráku 
křesla speciální mechaniku kloubu, která zajišťuje flexibilní 
oporu pro záda. Židle je svým provedením a použitými 
materiály povedená nejen po vizuální stránce, ale i co do 
účelnosti a praktičnosti designu.  

 

EASY PRO - RIM-CZ, spol. s r.o. – NÁBYTEK ROKU 2015 

 
Za designem dalšího oceněného výrobku, kancelářskou 
židlí „EASY PRO“, stojí designéři výrobní společnosti 
„RIM-CZ, spol. s r.o.“, Antonín Zderčík, Lukáš Hasala, 
Jiří Daněk.  
 
Kancelářské křeslo EASY PRO je dílem zkušené trojice 
designérů RIM Design Teamu ve složení Lukáše Hasala, 
Jiřího Daňka a Antonína Zderčíka. Kancelářská židle EASY 
PRO je posledním projektem konstrukčního oddělení 
společnosti. „EASY PRO je reakcí na aktuální potřeby 
zákazníků na evropském trhu. Je zde kladen mimořádný 
důraz na ergonomii a design. Nicméně při vývoji nebyly 
opomenuty ekonomické aspekty. Dalším krokem bude 
představení konferenčních židlí, které v létě tohoto roku 
kolekci doplní. Společnost RIM - CZ je přesvědčena, že 
tento produkt najde oblibu nejen u evropských zákazníků, 
ale i na světovém poli kancelářského nábytku.   

     
 

 

 
 

SANTIAGO – TON – NÁBYTEK ROKU 2015 

 
Polohovací křeslo „SANTIAGO“, oceněné NÁBYTKEM 
ROKU 2015 výrobní společnosti „TON a.s.“, pochází 
z dílny designéra René Šulce.  
 
Společnost TON vyrábí sedací nábytek již více než 150 let. 
Nyní však přichází s převratnou novinkou, řadou Santiago. 
Řada TON Santiago vyvinutá pro pohybově omezené 
osoby v sobě propojuje prvotřídní kvalitu, funkčnost i 
moderní design. Pevná buková konstrukce, s možností 
očalounění samozhášenlivými pratelnými potahy, 
jednoduché ovládání, detaily zpříjemňující sezení i 
vstávání. Obsahuje zkrátka vše, co její uživatelé při 
každodenním používání ocení. Stejně jako všechny 
produkty TON, prochází i série Santiago zátěžovými a 
mechanickými testy. Díky tomu si můžete být jistí, že vám 
bude bez jakéhokoliv problému sloužit nejen během 
garantované pětileté záruky, ale mnohem déle. 
 
Mechanické polohovací křeslo Santiago je špička nabídky 
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polohovatelných křesel. Elektrické ovládání zaručuje 
jednoduchou volbu pozice zádové a nožní opěrky, nastavit 
lze taktéž podpěru hlavy. Boky jsou opatřeny úložným 
prostorem a držákem francouzských holí. Křeslo se 
vyznačuje pohodlnou manipulací a údržbou. Potahy jsou 
snímatelné a pratelné, překližka odnímatelného stolku je 
dobře omyvatelná, kolečka s brzdícím mechanismem a 
zadní kovové madlo zaručují bezproblémový přesun. 
   

 

11.3. ODPOVĚĎ OD MPO NA KRITIKU PODPORY EXPORTU 

 
Počátkem března AČN obdržela odpověď náměstka Bartla 
na svou kritiku exportní podpory. V dopise se vysvětluje, 
proč naše návrhy realizovat nelze. Jak navrhované aktivity 
odporují evropskému právu. Na druhou stranu, ale AČN 
argumentuje zkušenostmi ze zemí , které jsou členy EU...  
 
Kdo z členů by měl o dopis zájem, tajemník mu jej na požádání 
e-mailem zašle.  
  

     
 

 

FOR FURNITURE FOR OFFICE 

 
Pečlivě připravovaná událost jarní výstavnické sezóny je za 
námi. Jarní veletrhy bydlení ve složení FOR FURNITURE, 
FOR HABITAT, FOR OFFICE, FOR GARDEN a BYDLENÍ, 
NOVÉ PROJEKTY znovu dokázaly, že je o ně velký 
návštěvnický zájem, a i přes vydařené počasí přivedly na 
expozice 34 384 návštěvníků – o celých 7 % více než v 
loňském roce. 
 
Návštěvníci měli možnost vidět celkem 585 vystavovatelů, kteří 
se představili na ploše 30 000 m2. I v letošním roce návštěvníky 
potěšil velký zájem o doprovodný program, který obsahoval 
řadu přednášek, seminářů a setkání s oborníky. Značnému 
zájmu se těšila výběrová výstava designu DESIGN SHAKER 
2015. Ta se letos představila v novém, rozšířeném formátu a 
měli možnost se předvést nejen etablovaní designéři, ale také 
mladí vycházející tvůrci. 
   

     
 

 
 

 
 

 

AČN USPOŘÁDALA DISKUSNÍ FÓRUM DESIGN - SHAKER 

 
První den konání veletrhu nábytku a interiérů FOR 
FURNITURE a FOR OFFICE 2015 (v rámci souboru veletrhů 
FOR HABITAT) v Praze Letňanech, se ve čtvrtek 19. března 
2015 uskutečnilo diskusní fórum DESIGN SHAKER s 
podtitulem „Kolik stojí design?“.  
 
Nový Kongresový sál v areálu PVA EXPO PRAHA zářil novotou 
a jednou z prvních akcí, která se zde konala, bylo diskusní 
fórum DESIGN SHAKER. Část sálu vyhrazena pro diskusní 
fórum byla pět minut před začátkem akce zaplněna. Nosným 

     

 



 

 

7 

 

tématem letošního DESIGN SHAKERU byla otázka, „Kolik stojí 
design?“  
 
Pozvání k diskusi přijali odborníci z oblasti interiérů z různých 
oborů. Z designérů se účastnila Veronika Loušová, která je také 
zakladatelkou sdružení Czechdesign, Iva Bastlová, interiérová 
designérka a organizátorka expozice Scéna: Inspirace & Trendy 
a semináře Interiéry 2000 a produktový designér Jaroslav 
Juřica. Ten zde seděl nikoli náhodou vedle majitele firmy 
Jelínek – výroba nábytku, pana Tomáše Jelínka. Oba zde totiž 
slavnostně převzali ocenění „nábytek roku“ za postel LaVista. 
Dalšími diskutujícími byli Jan Hlavín, architekt a lektor ČVUT, 
Petr Tschakert, ředitel Institutu bytového designu a Tomáš 
Lukeš, tajemník Asociace českých nábytkářů, která fórum 
organizovala. 
 
V závěru diskusního fóra bylo slavnostně předáno ocenění 
NÁBYTEK ROKU 2015 panu Ing. Tomáši Jelínkovi, majiteli 
výrobní společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o. za 
nábytek „KOLEKCE LaVista“.  „KOLEKCE LaVista“ je 
VÍTĚZNÝ VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2015. 
Ocenění přijal i designér Jaroslav Juřica. 
   

 
 

 
 

 
 

POZVÁNKA NA ČESKO MONACKÉ PODNIKATELSKÉ FÓRUM 

 
AČN předala svým členům pozvánku na Česko-monacké 
podnikatelské fórum, které připravil Svaz průmyslu a 
dopravy ČR ve spolupráci s Monackou komorou pro 
ekonomický rozvoj na čtvrtek 9. dubna 2015.  
 
Součástí podnikatelského fóra byly i individuální setkání 
českých a monackých podnikatelů, mezi nimiž byly i firmy 
poptávající nábytek. Monacká podnikatelská delegace 
doprovázela monackého prince Alberta II. při jeho návštěvě 
České republiky. Místo konání byl hotel Mandarin Oriental. 
   

     
 

 
 

20.3. PRACOVNÍ SKUPINA PRO LESNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL ČR 

 
20.3.2015 proběhlo na MPO jednání Pracovní skupiny pro 
lesní a dřevozpracující průmysl ČR. První jednání zahájil 
náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. 
Přítomni byli i náměstci ministra zemědělství pan Patrik 
Mlynář a náměstci ministra průmyslu Eduard Muřický a jiří 
Koliba. Za AČN se zúčastnil prezident AČN Martin Čudka.  
 
Tato pracovní skupina vznikla jako výstup ze 115 zasedání 
Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Zde 
byl představen společný materiál MPO a MZe "Aktuální situace 
v dřevařském průmyslu". Výstupem této pracovní skupiny by 
měla být opatření, která pomohou průmyslovým odvětvím na 
bázi dřeva, a která budou řešit problémy jak omezit vývoz dřeva 
z ČR, posílit zpracování dřeva na území ČR, zvýšit využívání 
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dřeva ve stavebnictví, používat nové technologie atd. 
 
Martin Čudka uvedl, že musí být chuť zákazníka výrobky 
kupovat, podpora nábytkářů jako taková nestačí. Podpořil pana 
Babuku, že nástroje udržují status quo, ale nepodporují 
nastartování dřevozpracujícího průmyslu. 
   

AČN ZVEŘEJNILA POPTÁVKY Z CZECHTRADE 

 
8.3. Německo - Truhlářské výrobky - Setkání českých 
výrobců s německými nákupčími, Plzeň. 
 
Německá společnost Euromicron, která je předním 
poskytovatelem komplexních řešení v oblasti informačních a 
komunikačních technologií s více než 1700 zaměstnanci a 
ročním obratem 345 milionů EUR, hledá adekvátní české 
dodavatele z následujících oblastí: zpracování dřeva - desky 
stolů, skříňky. Dne 21. května 2015 se v Plzni uskuteční setkání 
českých výrobců s německými nákupčími v rámci akce 
„Sourcing Day Tschechien“. Čeští zájemci budou mít příležitost 
hovořit individuálně s nákupčími několika německých firem o 
konkrétních kooperačních nabídkách.  
 
8.3. Rakousko - Otočné židle s příslušenstvím. 
 
24.3. Rakousko - Kompletní vybavení nové školní budovy 
nábytkem.  
 
Provedení bude probíhat ve 3 etapách: 1.etapa: červen - srpen 
2015, 2. etapa: červen - srpen 2016 a 3. etapa: červen - srpen 
2017. 
 

     
 

 

V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI: 

 
Své novinky v březnovém e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“ 
představily tyto společnosti:  
 
JELÍNEK - výroba nábytku s.r.o.,Dýhy Večeřa a spol., s.r.o., Exit 
112 s.r.o., FORM, spol. s r.o., LD SEATING s.r.o., RIM-CZ, 
spol. s r.o., TON a.s., HANÁK NÁBYTEK, a.s., Profil nábytek, 
a.s., Veletrhy Brno, a.s. - MOBITEX, LUGI s.r.o., ABF, a.s. a 
soutěž SUSO. 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.   

 


