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Během konání tohoto souboru veletrhů, 
jehož slavnostní zahájení proběhlo za 
přítomnosti ministra financí Ing. Andreje 
Babiše, náměstka ministra průmyslu 
a obchodu Mgr. Karla Novotného, MBA, 
LLM a náměstkyně ministra zemědělství 
MUDr. Viery Šedivé, zavítalo na výsta-
viště v Letňanech celkem 28 850 platí-
cích návštěvníků, tedy o 6,5 % méně než 
loni (30 866). V sedmi výstavních halách 
s plochou 31 200 m2 měli návštěvníci 
možnost vidět vše od bytového nábytku 
přes domácí techniku až po různé dů-
myslné interiérové doplňky a letos po-
prvé také ochutnat nejrůznější pokrmy. 
Postaralo se o to 532 vystavovatelů (loni 
487) z toho 40 zahraničních z deseti 
zemí, jejichž expozice stály na 14 511 m2 
čisté výstavní plochy (loni 12 500 m2). 

Nábytkářům se stále víc daří

O nárůst vystavovatelů a čisté výstav-
ní plochy se podle pořádající akciové 
společnosti ABF, vyřčeno ústy předse-
dy představenstva Ing. Pavla Sehnala 
při výše zmíněném zahajovacím aktu, 
zaslou žil hlavně veletrh For Gastro spo-
lečně s veletrhem For Interior, konkrét-
ně pak jeho nábytková část. „Když jsem 
při prvním ročníku nejstarších z těchto 
veletrhů (For Interior a For Decor & 
Present) obcházel v zahajovací den vy-
stavovatele a ptal se jich, jak na tom jsou, 
co od účasti čekají apod., tehdy mně je-
den z vystavovatelů prvně jmenovaného 

veletrhu řekl: ‚Víte pane Sehnale, já jsem 
musel zastavit svůj byt na sídlišti, abych 
si mohl vypůjčit na účast na tomto veletr-
hu a s jeho výsledkem tudíž stojí a padá 
i moje firma.‘ A když jsem za tímto vysta-
vovatelem, který se zde mimochodem 
prezentuje i letos, přišel po třech dnech 
znovu, tak mně hlásil, že už má blok plný 
objednávek, které minimálně na rok jeho 
firmu uživí. Proto jsem velmi rád, že za 
těch pět či šest let, co veletrh funguje, 
jsme pomohli jak jemu, tak i dalším ná-
bytkářským a dekorativním firmám, a že 
se tomuto oboru daří,“ uvedl Ing. Sehnal, 
který tak svými slovy nepřímo navázal na 
pozitivní informace z tiskové konference 
Asociace českých nábytkářů, jež slav-
nostnímu zahájení předcházela, a podle 
které by letos čeští výrobci nábytku měli 
dosáhnout nejlepšího ekonomického 
výsledku v historii a vyrobit nábytek za 
téměř 43 miliard korun (viz podrobná 
informace AČN na str. 67 tohoto vydání 
DM). To je bezmála o 3 miliardy korun 
více než v loňském roce.

Hospodářský výsledek 
je daný výrobními segmenty

Jestli se výše uvedená prognóza sku-
tečně naplní a v jakých hodnotách, se 
ukáže až po celoročních uzávěrkách. 
Nicméně již nyní je jasné, že avizované 
zvýšení výroby se nedotkne každého 
z tuzemských výrobců nábytku, což 
nám na veletrhu potvrdil nejeden ze zá-

stupů pravidelně se prezentujících firem. 
„Pokud se situace v oboru posuzuje 
podle developerských projektů, kance-
lářského nábytku či nemocničního ná-
bytku, tak by to možná mohla být pravda. 
Ale co se týče maloobchodního prodeje 
a bytového interiérového vybavení, tam 
je situace neměnná a z pohledu naší 
firmy letos žádný nárůst výroby neoče-
káváme,“ sdělil nám Jaroslav Frantál, 
obchodní ředitel společnosti EXIT 112 
vyrábějící čalouněný nábytek značky 
BÖHM. Pokud stavebnictví podle něj 
letos zažívá boom, tak tento se do ob-
lasti interiérů odrazí možná za 3 až 5 let. 
Firma se tak v současné době orientuje 
především na atypickou výrobu nábytku 
do hotelů, penzionů, kongresových sálů 
či lázeňských domů. „Dlouhá léta jsme 
měli v Čechách kolem 50 až 70 malo-
prodejců, dnes náš dražší sortiment do-
káže prodat, když to přeženu, tak max. 
15 až 20 prodejců. Naproti tomu nám 
mezi zákazníky oproti loňsku rapidně 
narostli architekti, developeři, majite-
lé hotelů apod. a to o více jak 70 %,“ 
upřesnil obchodní ředitel s tím, že ve 
vyráběném sortimentu jsou nyní pod-
statně zastoupeny nábytkové kolekce 
ve stylu retro, kterými firma letos začala 
kompletně vybavovat rekonstruované 
Léčebné lázně Jeseník.
Na přibližně stejných číslech jako loni 
drží letos svoji výrobu také společnost 
JELÍNEK – výroba nábytku z Valašského 
Meziříčí. Podle obchodního ředitele 
Davida Srněnského byl ale loňský rok 
pro firmu velmi úspěšný, a proto ani le-
tošní objem produkce není výraznějším 
důvodem k nespokojenosti. K tomu 
mimo jiné přispělo také několik na 
trhu představených novinek. „Po jarní 

FOR INTERIOR letošní prognózy 
v oboru nábytku nepotvrdil, ale ani nevyvrátil

Počátkem měsíce října (1.–4. 10. 2015) se na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech uskutečnil 
v pořadí šestý ročník podzimního veletrhu bydlení FOR INTERIOR souběžně s veletrhy FOR DECOR 
& PRESENT a FOR GASTRO & HOTEL. Oproti loňsku přinesly o 9 % více vystavovatelů, o 12 % 
větší obsazenou plochu s řadou pro veřejnost inspirujících expozic a pestřejším doprovodným 
programem, ale naopak o 6,5 % méně návštěvníků, což je v přímém kontextu vývoje poptávky po 
nábytku některých domácích producentů na českém trhu.
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premiéře ložnice Amanta, která se na 
našem trhu velmi dobře prodává, jsme 
v průběhu roku dali do prodeje spo-
lu s dalšími dvěma ložnicemi (LARA 
a BRUNO) ještě šatní skříň RAMINTA, 
na jejíž přední ploše uplatňujeme námi 
vyráběný štípaný obkladový panel. Se 
skříní RAMINTA a ložnicí LARA, kterou 
vedle dubového masivu charakterizují 
oblé tvary všech prvků a očalouněné 
zadní čelo, jsme se mimochodem před 
pár dny celkem úspěšně prezentovali 
v Německu na speciálním veletrhu pro 
obchodníky MOW v Bad Salzuflenu 
(20.–24. 9. 2015). Tam jsme, nestydím 
se říct, doslova oslnili řadu německých 
obchodních svazů a menších obchod-
níků s nábytkem, jak kvalitním řemeslem 
a zpracováním, tak i designem němec-
kého architekta Jochena Flacka, který 
je vedle Jaroslava Juřici naším druhým 
spolupracujícím designérem,“ pochlubil 
se nám David Srněnský s tím, že letošní 
rok firma hodně investovala do vývoje 
a nového designu s cílem zvýšit svůj ex-
port do Německa, kde se letos prezen-
tovala poprvé a navíc pod svojí značkou.
Naopak zvyšující se poptávku po svém 
sortimentu a tím i rostoucí výrobu letos za-
znamenává další z tuzemských renomo-
vaných výrobců čalouněného nábytku, 
společnost JECH CZ z Dobrušky. „Naše 
výrobní kapacita je nyní plně vytížena až 
přetížena. Vyšší poptávka je přitom zřej-
má jak po našem nábytku pro pečovatel-
ství, využitelného i v domácnostech pro 
potřeby seniorů s omezenou hybností 
apod., tak i po bytovém sortimentu, a to 
přibližně v rovnoměrném podílu oproti 
minulým letům,“ sdělila nám obchodní 
ředitelka společnosti Ing. Věra Blahová. 
Rovněž přetíženou výrobní kapacitou, 
a to již několik let zpátky, se nám po-

chlubil také Pavel Kaplan, jednatel spo-
lečnosti KAPLAN NÁBYTEK z Orliček 
na Ústecko-Orlicku, specializující se na 
výrobu židlí a stolů vyráběných podle 
vlastního designu. Zájem o tento sorti-
ment, a to především na českém trhu, 
nám ostatně potvrdila i letošní expozice 
firmy na veletrhu For Interior, která byla 
takřka po celý den zaplněná návštěvníky.

Design přitahoval ve všech 
podobách

Nemalému zájmu návštěvníků se těšila 
také v rámci doprovodného programu 
probíhající tzv. 2015 For Interior Charity 
Show. Šlo o charitativní projekt archi-
tektonického a interiérového studia 
de.fakto, zahájený již na předchozím 
veletrhu For Arch. V rámci něj se tři ar-
chitekti a tři vizualizátoři snažili před zraky 
veřejnosti splnit třem vybraným návštěv-
níkům (z několika stovek přihlášených) 
jejich vysněné touhy po originálním in-
teriéru jejich domů formou zdarma zho-
tovených projektů. Výtěžek z této akce 
v celkové výši 158 777 Kč byl věnován 

na charitativní projekt Škola pro Barmu. 
Pozornosti řady návštěvníků pak vedle 
jiných neunikla také speciální expozi-
ce Institutu bytového designu Home 
in white (Domov v bílé), vytvořená Ing. 
Ivou Bastlovou DiS. z ateliéru LOXO. 
Nosnou myšlenkou této expozice bylo 
ukázat, že je možné kombinovat zdánli-
vě nekombinovatelné prvky, pokud mají 
něco společného, v daném případě bí-
lou barvu, která je velmi neutrální. A to 
na různém provedení nábytku (od mo-
derního lesklého přes klasický až k leh-
ce extravagantnímu), který vedle sebe 
může dobře fungovat, když je v neutrální 
barvě. „Pouze bílá barva totiž dovoluje 
divoce kombinovat styly, hrát si s tvary 
nebo mísit nezvyklé struktury a materiály. 
Navíc, při využití současných bohatých 
možností osvětlení v různých sytostech 
a barvách, pak takto vytvořený koncept 
vůbec nepůsobí sterilně ani chladně,“ 
vysvětlila nám autorka provázející nás 
expozicí s tím, že druhou rovinou výstav-
ního stánku bylo umění v interiéru pre-
zentované nejnovějšími tapetami a ručně 
vydekorovanou podlahou.

Značka BÖHM se mimo jiné prezentovala i novou retro ko-
lekcí čalouněného nábytku pro čtyřhvězdičkový léčebný dům 
Priessnitz v Jeseníku

Firma Jelínek – výroba nábytku se pochlubila hned třemi no-
vinkami, s nimiž v září oslnila i obchodníky v Německu

Designéři IBD svojí expozicí Home in white ukázali návštěvníkům, že kombinovat 
lze i zdánlivě nekombinovatelné prvky
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