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Tisková zpráva Asociace českých nábytkářů ze dne 23.11.2018.  
 
Jedním z důležitých faktorů, proč objem výroby nábytku u nás roste, jsou investice do 
moderních technologií na výrobu nábytku. Pomocí vyspělých výrobních technologií se 
daří vyrábět nábytek efektivně, bezpečně a kvalitně i s ohledem na životní a pracovní 
prostředí. Výrobcům nábytku u nás se daří, i přes nedostatek pracovníků ve výrobě. 
Jsou to moderní technologie, včetně robotizovaných pracovišť, které nahrazují těžkou 
lidskou práci a urychlují i zpřesňují výrobu. Obsluhu těchto špičkových strojů lze 
ovšem svěřit pouze důkladně vyškoleným odborníkům.  
 
Od technologického vybavení je krůček k lidskému faktoru. Složité stroje a sofistikované 
systémy zkrátka nemůže obsluhovat nikdo, kdo není profesionálem na svém místě. Podle 
technologie i kvality zaměstnanců firmy se samozřejmě odvíjí výsledný produkt. V letošním 
roce jsou oceněny dvě firmy, jejichž produkcí je z velké části zakázková výroba. Vyspělost 
technologie a její softwarové propojení má pro zakázkovou výrobu klíčový význam. Jsou 
důležité jak pro rychlost výroby tak i flexibilitu. 
 
Očekáváme, že produkce nábytku v letošním roce překročí 44.8 miliardy Kč. To je o 140 
milionů více než v loni. Dále předpokládáme, že export přesáhne hodnotu 28,4 mld. Kč a 
exportní výkonnost tuzemského nábytkářského průmyslu překročí 20%. Důležitým faktorem 
ukazující poměr kvality exportovaného a importovaného nábytku může být jeho průměrná 
cena za kilogram. V letošním roce dochází třetím rokem v řadě k poklesu ceny dováženého 
nábytku na kilogram. Očekáváme, že průměrná hodnota dováženého nábytku se bude 
pohybovat okolo 65,7 Kč/kg, zatímco hodnota exportovaného nábytku bude překračovat 81 
Kč/kg. Konec konců i toto potvrzuje úroveň kvalitního technologického vybavení našich 
výrobců nábytku. 
 
Ocenění „INVESTICE ROKU 2018 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“ je udělováno ve dvou 
kategoriích:  
1. „Malé podniky a drobné podniky“ 
2. „Velké a střední podniky“ 
 
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: 
  
1. centrální odsávaní v kombinaci s kotlem na ekologické spalování zbytků z výroby.  
2. Nová olepovačka s PUR technologií a Aertec technologií.  
3. CNC vrtací a frézovací centrum. 
4. Automatický sklad s CNC pilou. 
5. Širokopásová bruska. 
6. 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“.  
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„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 budoucna nutnost“. 
 
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: 
 
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“.  
 
Zatím jsme výrobní roboty znali především z automobilového průmyslu… Investice do 
automatizace formou robota ve výrobě je pro středně velkou nábytkářskou firmu poměrně 
nezvyklým krokem. Společnost Sykora je příkladem, že nejenom velké firmy investují do 
takto vyspělých technologií. Ukazuje se, že i výroba nábytku, je obor, kde se technologie 
takovéto úrovně uplatňují. Automatizace a robotizace je řešením na nedostatek pracovníků i 
v našem průmyslovém odvětví. 
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Několik slov k samotnému ocenění „INVESTICE ROKU 2018 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“: 
 
Malé podniky jsou v ocenění vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob 
a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Drobní 
podnikatelé jsou vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž 
roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR. Střední podnik 
zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR 
nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. 
 
 Investice byla hodnocena z hlediska:  
• funkčnosti, vhodnosti technologie pro výrobu daného produktu 
• zohlednění materiálového toku 
• poměru hodnoty investice k celkovému obratu společnosti 
• odvážnosti investice 
• zvýšení kvality výsledného produktu 
• bezpečnosti technologie 
• ekologie 
• předmětem hodnocení nebyly stavby a stavební úpravy 
 
 
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:  
WOOD-TEC  
 
mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl. 
 

                           
 

29.10. – 1.11.2019 proběhne na brněnském výstavišti šestnáctý ročník veletrh WOOD-TEC, 
který se koná každé dva roky. Prestižní veletrh zaměřený na technologie a materiály pro 
výrobu nábytku (a zpracování dřeva). Veletrh WOOD-TEC je významnou dřevařskou a 
nábytkářskou událostí. 
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PARTNER OCENĚNÍ:  
EPIMEX spol. s r.o. 
 

 
 
Od  roku 1993 dodala společnost Epimex zákazníkům v celé České republice již více než 5 
000 strojů. Společnost disponuje zkušeným týmem obchodníků, kteří jsou připraveni řešit 
požadavky a potřeby zákazníků. Cílem společnosti je najít vždy optimální řešení odpovídající 
individuální potřebě klienta. Ať už jde o prodej jednotlivých strojů nebo celých 
technologických souborů, Epimex vždy hledá nejlepší technické, provozní i cenové řešení. 
Prodejem však služby Epimexu teprve začínají! Na veškerý dodávaný sortiment nabízí 
kompletní servis a dodávky náhradních dílů. Zákazníkům je k dispozici servisní tým, složený 
z techniků s mnohaletou zkušeností a pravidelně školených u výrobců technologií. Tým 
společnosti Epimex je k dispozici nejen v provozovnách v Klášterci nad Ohří a Blučině u 
Brna, ale je rozmístěn po celém území České republiky. Více na webu www.epimex.cz  
 
Odborným mediálním partnerem ocenění je Dřevařský magazín 

 
Záštitu poskytuje Hospodářská komora České republiky 
 

 
 
Logo ocenění „INVESTICE ROKU 2018 VE VÝROBĚ NÁBYTKU“: 
 

 
 

    
Ing. Tomáš Lukeš 
tajemník Asociace českých nábytkářů 

http://www.epimex.cz/

