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Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů ze dne 21.9.2021 
k předání ocenění NÁBYTEK ROKU 2021 a zveřejnění 
nejčerstvějších statistických dat oboru.  
 

Po jarní covidové pauze se dnes otevřely brány veletrhu nábytku a interiérů FOR 
INTERIOR v Praze – Letňanech. Podzimní FOR INTERIOR je letos mimořádně v 
souběhu s veletrhem FOR ARCH.  Asociace českých nábytkářů zde dodatečně předala 
ocenění NÁBYTEK ROKU 2021. Zároveň zveřejňujeme předpokládané ekonomické 
výsledky sektoru v letošním roce. Podle výsledků za první pololetí očekáváme výrazný 
růst produkce a posílení českých nábytkářů na tuzemském trhu. 
 
Ačkoliv stále přetrvávají obavy z dalšího vývoje pandemie nemoci covid-19 a s tím spojená 
všechna rizika, jako profesní svaz výrobců nábytku očekáváme pro letošní rok výrazný růst 
produkce nábytku o 5,5 miliard korun. Současná rizika jsou především nedostatek výrobního 
materiálu a tím zpožďování dodávek materiálu a komponentů. Nicméně nedochází 
k excesům, že by hrozilo zastavování výroby, tak jako například v automobilovém průmyslu. 
Po jistém poklesu spotřeby nábytku na našem trhu v loňském roce je opět nastartován růst. 
A to poměrně podstatný. Je vidět, že nejenom české domácnosti, ale i firmy využívají oživení 
a nakupují nábytek a realizují nové vybavení svých interiérů. Svou roli zajisté hrají i obavy 
z nastartované inflační spirály. Obavy z inflace podporují spotřebu i investice.   
 
Předpokládáme, že produkce nábytku by v letošním roce mohla dosáhnout 54 miliard oproti 
48,5 miliardám v loňském roce. Tyto dobré výsledky se stále opírají i o úspěšnost exportu 
nábytku, kdy podíl salda zahraničního obchodu na celkové produkci by měl činit 18,5 %. To 
je sice pokles oproti loňskému roku, ale celková částka exportu nábytku by mohla dosáhnout 
36 miliard Kč. To je nárůst o 2,43 miliardy Kč. S rostoucí spotřebou i exportem nábytku 
ovšem očekáváme, že poroste i import nábytku, a to z loňských 23,69 na letošních 26 
miliard. Z očekávaných 44 miliard Kč nábytku prodaného na našem trhu by si tuzemští 
výrobci měli ukousnout 18 miliard. Z uvedených dat lze dopočíst, že 59 % nábytku 
prodaného na našem trhu by mělo pocházet ze zahraničí. 
 
Je to zejména cenová válka na nižších segmentech trhu s nábytkem, která vede k prodeji 
vysokého podílu importovaného nábytku. Často bez ohledu na výrazně nižší kvalitu. Vždyť 
při porovnání cen za jeden kg u importovaného nábytku byla částka v letošním prvním 
pololetí 81,38 Kč/kg. Zatímco u exportovaného nábytku je ve stejném sledovaném období 
cena 97,94 Kč/kg. Ne vše levné je nekvalitní, ale kvalita rozhodně není zadarmo, a to samé 
platí i o službách s prodejem nábytku spojených.   
  
Během slavnostního zahájení byly předány ocenění zástupcům těchto společností: VÍTĚZNÝ 
VÝROBEK ocenění NÁBYTEK ROKU 2021 byl „MUUNA“, kterou pro výrobní společnost 
RIM CZ a.s., navrhnulo italské designérské duo Massimo Costaglia & Giulio Mazzanti.  
Další výrobky, které Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise považuje za 
mimořádně zdařilé, jsou: (řazeno abecedně podle výrobce) 
Stůl „01“, výrobní společnosti FORM, spol. s r.o., design: Luka Križek, IO studio 
Židle „TAMMI“, výrobní společnosti JELÍNEK - výroba nábytku s. r. o., design: Sabina 
Stržínková 
Stůl a židle „ELICA“, výrobní společnosti Kaplan nábytek s. r. o., design: Studio KAPLAN 
DESIGN 
Kolekce „SPOT“, výrobní společnosti LD Seating s. r. o., design: LD Seating 
Mobilní pracoviště „NOMAD“, výrobní společnosti LE BON, spol. s r. o., design: Jiří Pelcl  
Kolekce „ORGANIX“, výrobní společnosti RIM CZ a. s., design: Kai Stania 
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Partneři a záštita: 
 
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:  
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR 
 

             
 
ABF, a.s. je organizátorem veletrhů a společenských akcí v areálu PVA EXPO PRAHA. PVA 
EXPO PRAHA jsou nejmodernější veletržní prostory v Praze. Sedm moderních ocelových 
hal o ploše 35 000 m², velkokapacitní parkoviště s několika tisíci parkovacích míst poskytuje 
těmto akcím exkluzivní zázemí. 
ABF je organizátorem největšího souboru veletrhů bydlení FOR HABITAT, FOR GARDEN a 
FOR INTERIOR. Tyto jarní veletrhy přináší každý rok novinky z oboru bydlení, interiérů, 
designu a zahrad. Veletrhy navštěvují desítky tisíc lidí. Stovky expozic doplňuje velké 
množství zajímavých doprovodných programů, jako jsou workshopy, přednášky, výstavy atd. 
Více na www.forinterior.cz . 
 
PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):  
Blum, s.r.o. 

 
 

Firma Blum je výrobce nábytkového kování, aktivní na celosvětové úrovni. Hlavní sortiment 
produkce představují systémy výklopů, závěsů a výsuvů pro nábytek. Kování BLUM přináší 
komfort při otvírání a zavírání nábytku ve všech místnostech v bytě, zejména v kuchyni.  
Kromě výroby nábytkového kování v osmi závodech v Rakousku, v jednom montážním 
závodě v Polsku a dvou závodech v USA, se zabývá také průzkumem jeho využití v hotovém 
nábytku. Výsledkem pozorování kování v praxi u zákazníků v domácnostech a také 
výsledkem testů, jsou výrobky vysoké kvality, na které poskytuje firma BLUM „Doživotní 
záruku“. BLUM přesvědčuje hlavně díky kvalitě, promyšlené funkci, designu a dlouhé 
životnosti. Více na www.blum.com . 
 
 
 
Démos trade, a.s. 

 
Společnost Démos trade, a.s. je mezinárodním prodejcem materiálů pro výrobu nábytku, 
design interiérů a stavby, s širokou prodejní a skladovou sítí, včetně moderních vzorkoven. 
Zákazníci jsou zejména výrobci nábytku a bytových zařízení, truhlářské firmy, architekti a 
realizátoři interiérů. Více informací na www.demos-trade.com . 
 
 

http://www.forinterior.cz/
http://www.blum.com/
http://www.demos-trade.com/
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Dřevozpracující družstvo 

 
 

Dřevozpracující družstvo (DDL) je komplexním dodavatelem dřevotřískových desek, 
dřevovláknitých (MDF) desek, laminovaných dřevotřískových a MDF desek, nábytkových 
dílců a nábytkových setů, sušeného a surového stavebního řeziva, palubek a pelet. Klíčovou 
kompetencí DDL jsou dodávky nábytkových dílců a kompletních nábytkových setů. Provozní 
kapacita a moderní výrobní technologie umožňují uspokojit veškeré nároky na prvotřídní 
kvalitu, ať již v oblasti velkosériové či malosériové výroby nebo výroby na zakázku. 
Více na: www.ddl.cz . 
 
Egger CZ s.r.o. 

 
 
EGGER je rodinný podnik, který byl založen v roce 1961 v Tyrolsku a řadí se mezi 
nejdůležitější dřevozpracující výrobce v Evropě. Společnost v minulosti nepřetržitě rostla, 
objevovala nové trhy a stále proniká do nových oblastí podnikání. I když skupinu EGGER 
tvoří 18 závodů v 8 různých zemích, stále je výchozím bodem St. Johann v Tyrolsku v 
Rakousku, přičemž vlastní obchodní zastoupení je ve všech důležitých průmyslových zemích 
světa. Více na www.egger.com . 
 
Hettich ČR k.s. 

 
Hettich je výrobce nábytkového kování vysoké kvality: závěsy, výsuvy, zásuvkové systémy, 
kování pro posuvné a skládací dveře a úchytky. Zákazníky jsou výrobci sériového i 
zakázkového nábytku, distributoři materiálů pro truhláře a obchodní domy pro kutily. Hettich 
jako jeden z největších celosvětových výrobců nábytkového kování spojuje inteligentní 
techniku, funkčnost a design. Hettich nabízí svým obchodním partnerům široký servis s 
aktivní podporou. Více na www.hettich.com . 
 
KRONOSPAN CR, spol. s r.o. 
 

 
 

Kronospan je světový leader ve výrobě desek na bázi dřeva. Využívá pokročilé technologie a v mnoha 
směrech je průkopníkem ve svém oboru jak ve vývoji, tak v inovacích svých produktů. Produkty 
Kronospan mají široké spektrum uplatnění v interiéru i ve stavebnictví.  

http://www.ddl.cz/
http://www.egger.com/
http://www.hettich.com/
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REHAU, s.r.o. 

 
Firma REHAU, přední zpracovatel polymerů je aktivní v prostředí, které se orientuje na 
inovace a technologie. Po desetiletí získávané zkušenosti, znalosti procesů a materiálů i 
kompetence v oboru nástrojů z ní činí kompetentního partnera v oblasti komplexních procesů 
vzniku nových produktů. Výzkum a vývoj podporuje její tři oblasti činnosti – stavebnictví, 
automobilový průmysl a ostatní průmysl – ve snaze nabídnout zákazníkovi vždy optimální 
užitek a přidanou hodnotu. Jedním z významných oborů je divize produktů pro nábytkářský 
průmysl. I v tomto oboru patří REHAU k inovativním výrobcům, který trvale investuje do 
vývoje nových nábytkových hran, profilů, roletkových systémů, ale např. i do vývoje nových 
povrchů plošných materiálů. Dlouhodobě zaměřená řešení dělají z firmy REHAU nezávislého 
a spolehlivého partnera pro zákazníky po celém světě. Více na www.rehau.cz . 
 
ŠPINAR - software s.r.o. 

 
 

Společnost ŠPINAR - software patří již více než 20 let mezi významné a stabilní firmy v 
oboru dodavatelů výrobních softwarů. Má vyvinut vlastní optimalizační a informační program 
s vazbou na grafické výstupy pro nábytkářský a dřevařský průmysl. ŠPINAR - software je od 
svého vzniku aktivní na tuzemském i zahraničním trhu. Programové produkty firmy ŠPINAR 
– software úspěšně využívají jak největší nábytkářské firmy, tak malé truhlářské dílny.   
ŠPINAR - software se aktivně věnuje i podpoře výuky programových technologií na vysokých 
a středních školách. V oboru programových technologií organizuje mezinárodní soutěž 
„Studentských projektů“. Majitel společnosti ŠPINAR – software, ing. Milan Špinar k tomu 
říká: „Vizí firmy je vývoj programů tak, aby tento software poskytoval uživateli co největší 
časový prostor na kreativitu a vlastní navrhování“. Více na www.spinar.cz . 
 
MA-DONA s.r.o. 

 
 

Společnost Ma - Dona je zpracovatelem polyuretanových, polyetylénových, filtračních a 
speciálních pěn. Využití těchto polotovarů je nejenom v nábytkářském průmyslu, ale i v 
obalovém nebo automobilovém průmyslu. Ma - Dona nabízí individuální řešení i jednoduché 
desky a výseky. Pro výrobce nábytku nabízí polotovary ze standardní i studené pěny. Dále 
pěny se sníženou hořlavostí nebo viscoelastické pěny, RE pěny, polyethylenové pěny atd. 
Více na www.ma-dona.cz . 
 
 

http://www.rehau.cz/
http://www.spinar.cz/
http://www.ma-dona.cz/
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HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ: 
 

 
 
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI OCENĚNÍ: 
 

                                                        

                             
 
ZÁŠTITU OCENĚNÍ „NÁBYTEK ROKU“ POSKYTUJÍ:  

CZECHDESIGN.CZ, CzechTrade, Design Cabinet CZ, Unie profesionálních designérů ČR 
 

        
 
 

O Asociaci českých nábytkářů: 
Řádnými členy Asociace českých nábytkářů jsou společnosti zaměřené na výrobu nábytku, 
které dbají na své renomé a drží se zásad poctivého podnikání. Členové AČN jsou vázáni 
morálním kodexem člena. Asociace českých nábytkářů od svého vzniku podporuje v České 
republice prodej kvalitního nábytku a poskytování kvalitních služeb vztahujících se k nábytku. 
Asociace českých nábytkářů je správcem značky Česká kvalita – Nábytek www.ceska-kvalita-
nabytek.cz a provozovatelem vyhledávače prověřených nábytkářských firem www.nabytek-
jistota.cz . Asociace českých nábytkářů je významným partnerem pro zastupování požadavků 
podnikatelů z oboru výroby nábytku. 
 
 
Ing. Tomáš Lukeš  
tajemník Asociace českých nábytkářů 
 

http://www.ceska-kvalita-nabytek.cz/
http://www.ceska-kvalita-nabytek.cz/
http://www.nabytek-jistota.cz/
http://www.nabytek-jistota.cz/

