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/11/ PROSINEC 2019 

 
AČN spustila upravený vyhledávač www.nabytek-jistota.cz  
Na vyhledávači www.nabytek-jistota.cz byla provedena grafická i technická vylepšení! 
Zviditelněn je e-letter O NÁBYTKU s jistotou.  Náhled e-letteru je nyní přímo na hlavní 
stránce. 
 

 
 
Z hlavního panelu pro vyhledávání byla odstraněna volba pomoci designéra. Místo toho 
chceme podpořit kvalitní materiály a kvalitní kování. Podporovat u zákazníků znalost 
značkového kování… 
 

 
 

http://www.nabytek-jistota.cz/
http://www.nabytek-jistota.cz/
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Vylepšena je optimalizace pro zobrazování v mobilních telefonech a jiných podobných 
zařízeních. 
 
Ohlédnutí za INTERIÉRY 2019 – pod záštitou AČN. 
Již osmým rokem se začátkem listopadu koná odborná konference INTERIÉRY, která je 
určena převážně designérům, architektům, výrobcům nábytku a studentům z oboru. Letos se 
tato ve svém oboru jedinečná akce, konala poprvé na Mendelově univerzitě v Brně v 
moderní budově Q. Podobně jako v předchozích ročnících dala akci záštitu i AČN. 
 

 
 
Během jednoho dne měli posluchači možnost vyposlechnout 23 krátkých a výstižných 
přednášek, které spojovalo jedno hlavní téma: Design & business. Atraktivnost řečníků i 
nové místo konání přilákaly na akci ještě více posluchačů než v minulosti. Celkem se akce 
zúčastnilo 517 lidí, což činí z této akce největší konferenci v oboru interiérů u nás. 
 
Po oficiálním zahájení se ujal slova známý český designér Jaroslav Juřica a hned zpočátku 
publikum rozesmál, i když jeho téma design za bonboniéru je vážná věc. Následovala 
přednáška Tomáše Němčíka o finančních zdrojích při podnikání v oboru. U financí zůstal i 
Petr Novague, který ukazoval na svých projektech vliv na tržby. Jak lze prodávat kuchyně 
ekologicky ukázal na přednášce Richard Sajdl a první blok uzavřel Jan Šolta se zajímavými 
technologiemi měření účinnosti vzhledu interiéru. Druhý blok začal Ivan Cimr a Pavel 
Steininger, kteří se věnovali možnostem výroby nábytku. Poté následovala přednáška 
Michala Janků. Ten nás provedl světovými veletrhy s úvahou, kam se vůbec prezentace 
posouvají. Jaký dekor na nábytku se prodává a proč, na to odpověděla Simona Hynková. 
Pak se ujal slova Ondřej Valach, který demonstroval efektivnost při tvorbě vizualizací. Velmi 
poučná byla také prezentace Jana Kramoliše o principech fungujícího designu. Posledním 
řečníkem bloku byl Milan Vrbík, který publikum zaujal tématem o casch flow v kreativním 
světě. 
 
Po obědě následovala přednáška Jana Fišera o demolici budovy Transgas navržené ve stylu 
brutalismu, kde finance a business je více než kulturní památka. Že budovy v tomto stylu 
mohou žít dál, ukázal na další přednášce Miloš Jurdík, který hovořil o rekonstruovaném 
showroomu v Belgii. Dále se ujali slova zahraniční hosté z Turecka, kteří hovořili o trendech 
v matracích. Pak následovalo téma úložných prostor, kterého se ujal Jiří Pivoňka. Tento blok 
uzavřela Martina Pištěláková, které se publiku svěřila se svými zkušenostmi s propagováním 
designérské činnosti. Poslední blok začal úvahou, kdo je v České republice vlastně designér. 
Tohoto tématu se pravdivě a bez obalu zhostil Jan Opitz. Po něm následovalo téma o 
fotografování interiérů, což si připravil zkušený fotograf a specialista na interiéry Jiří Ernest. 
Nové možnosti a vychytávky do kanceláří představil Jan Stuchlík a po něm dostaly slovo 
Vladislava Zikešová a Barbora Jozová, jež si připravily různé typy na získávání klientů. O 
novinkách v oblasti koupelen měl přednášku David Pánek, a jak lze redesignovat a proč, 
hovořil Martin Jirovský. Celý den uzavřelo téma o demokratickém designu, které si připravili 
pro posluchače Karolína Vránová a Martin Jakubčík.  
 
Již nyní organizátoři plánují další ročník s hlavním tématem „doba vizuální, doba virtuální“. 
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Zasedání představenstva AČN dne 5.11.2019 
Představenstvo diskutovalo značku Česká kvalita Nábytek a její příští rozvoj. Využití 
rozpočtu značky Česká kvalita, kde letos bylo vyčleněno 16 milionů Kč, které bohužel nebyly 
plně využity. Projekt školení ve firmách členů AČN - Asociace českých nábytkářů-společná 
cesta vzdělávání. Probíhající výběrové řízení na generálního dodavatele. Informace o vývoji 
v ocenění NÁBYTEK ROKU 2020. Představenstvo odsouhlasilo zapojení AČN formou 
partnerství do mezinárodního evropského projektu FACET - Inovativní vzdělávací program 
kreativity a podnikání v nábytkářském sektoru. Zápis z jednání byl zaslán členům AČN.  
 
Asociace českých nábytkářů také změnila sídlo i adresu. Po 14 letech se AČN přestěhovala 
z centra Prahy, kde je stále větší problém s parkováním. Nová adresa kanceláře je: 
BUSINESS CENTRUM 
Kostelecká 879/59 
196 00 Praha 9 
 
26.11. se tajemník sešel s náměstkem ministra MPO Muřickým  
Na jednání byly probrány dvě témata. Značka Česká kvalita a její další vývoj. S rozvojem 
značky a několikamilionovým rozpočtem se počítá i do budoucna. Druhým tématem je 
potřeba certifikovaného dřeva FSC. 
 
7.11. schůzka správců značek Česká kvalita 
Tajemník se na MPO zúčastnil setkání, kde byl představen nový koncept podpory značky 
Česká kvalita. Návrh se setkal vesměs s kritikou. Součástí bylo i představení konceptu 
prezentace České republiky a průmyslu pod názvem MILUJEME ČESKO! Pro AČN je 
důležité, aby si značka Česká kvalita zachovala vlastní rozpočet, a aby tento rozpočet byl 
realizován. 
 
1.11. Odpovědi na dotazy redaktorce ČTK 
Tajemník odpověděl na několik dotazů, jako např. Jaké postavení na českém trhu zaujímají 
velké nábytkářské řetězce a kolik procent? Jak se obecně daří prodeji nábytku, který 
nabízejí, a jak velký podíl z jejich tržeb mají ostatní služby, jako jsou restaurace a prodej 
ostatního doplňkového zboží? Které z mezinárodních řetězců odebírají výrobky od českých 
producentů? Kdo nábytkářskému trhu v ČR vlastně dominuje? Co se podle Vašeho názoru 
na trhu změnilo? Několik řetězců ve výročních zprávách uvedlo, že mezi lety 2014 až 2018 
došlo k oživení trhu, a i jejich tržby rostou... 
 
Pozice „velké šestky“ na trhu: 
1. IKEA - Tržby nábytkářské společnosti IKEA v Česku stouply ve finančním roce 2017/2018 
o 3,5 procenta na deset miliard korun. 
2. Jysk - vzrostly tržby o 13 procent na 3,3 miliardy korun, účetní období končící srpnem 
2018 
3. XXXLutz a Möbelix zvýšily ve finančním roce 2017/2018 v Česku tržby o zhruba tři čtvrtě 
miliardy na 2,9 miliardy korun. 
4. Kika v ČR vzrostly ve finančním roce končícím loňským zářím tržby za prodej zboží o 11,8 
procenta na 1,85 miliardy korun.  
5. Asko - vzrostly tržby o 2,6 procenta na 1,7 miliardy korun, v roce 2018 
6. Obchodům s nábytkem Sconto v roce 2017 vzrostly v Česku tržby o osm procent na 2,13 
miliardy korun 
 
Podle odhadu AČN má tato „velká šestka“ řetězců čtvrtinový až třetinový podíl na celkovém 
trhu s nábytkem v ČR. 
 
 
 



 

 

4 

 

 
11.11. předání ocenění INVESTICE ROKU 2019. 

 
Ocenění „INVESTICE ROKU 2019 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“ bylo v letošním roce uděleno 
třem společnostem bez rozdílu členění kategorií: Společnost LUMCO investovala letos do 
nové truhlářské dílny, nakoupila nové strojové vybavení od italského výrobce SCM a 
navázala na koupi NC střihacího stroje. Společnost PROFIL NÁBYTEK investovala do 
kompletně nového výrobního závodu postaveného na "zelené louce". Respektive na 
pozemku s industriální historií. Investice znamená zavedení procesu unikátních, 
automatických a moderních výrobních technologií. Společnost SYKORA pokračuje v 
investicích z loňského roku. Nyní investovala do linky autonomních strojů od firmy Biesse, 

která se skládá z několika částí. 

 
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ: WOOD-TEC  
 

                           
 

PARTNER OCENĚNÍ: EPIMEX spol. s r.o. 
 

 
 
Odborným mediálním partnerem ocenění je Dřevařský magazín 

 
Záštitu poskytuje Hospodářská komora České republiky 
 

 
 
K výsledkům ocenění byla asociací vydána tisková zpráva. 
 
Členům AČN zaslaná pozvánka na workshop „Podpora exportu v kostce pro 
technologie a výrobky oběhového hospodářství“. 
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Seminář se konal dne 4.12.2019 v budově Ministerstva průmyslu a obchodu. Workshop byl 
určen zejména pro malé a střední firmy. Cílem je poskytnout komplexní informace k podpoře 
exportu výrobků, technologií a know how v oblasti oběhového hospodářství/Circular 
economy. Tato oblast nabízí velice široké pole působnosti.  
 
26.11. převzetí značky Česká kvalita Nábytek ve Španělském sále na Pražském hradě. 
Firma TRIANT už od svého vzniku vsadila na vysokou kvalitu zakázkové výroby. Díky tomu jí 
oslovují nároční zákazníci se složitými projekty, kteří očekávají precizní zpracování a osobní 
přístup. Značka Česká kvalita Nábytek pomáhá zákazníkovi v rozhodování při často složitém 
výběru nábytku nebo realizační firmy. Značku převzal Ing. Ondřej Horák, obchodní ředitel 
společnosti TRIANT, spol. s r.o. 

 
 
Podávají se přihlášky k ocenění NÁBYTEK ROKU 2020! 
 

 
 
Asociace českých nábytkářů přijímá přihlášky na ocenění NÁBYTEK ROKU 2020. NÁBYTEK 
ROKU je cena za nejvýznamnější designovou tvorbu v oblasti výroby nábytku v České 
republice. http://www.nabytek-roku.cz/126-nabytek-roku-2020.html  
 
 
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za listopad 2019 využily tyto společnosti: 
V e-letteru naleznete: 
WINX NOVINKA OD RIMu PRO ROK 2020!  
SPOLEČNOST WIA VSADILA NA NÁBYTEK Z ŘADY "MOVE ME" OD PROFILu!  
SEDACÍ SOUPRAVA LIA – NOVINKA OD JECHA!   
KRONOEVENT 2019! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nabytek-roku.cz/126-nabytek-roku-2020.html
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat. 


