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Kolínský veletrh 2015 je za námi

Největší zimní přehlídka nábytku skončila. Branami 
kolínského imm a LivingKitchen prošlo za týden 
146 000 návštěvníků. 1300 vystavovatelů z 50 zemí 
bilancuje. Německý nábytkový trh, patřící k evrop-
ským gigantům, má dobře našlápnuto. Podle insti-

tuce DVDM (Svaz německých prodejců nábytku, kuchyní a doplňků) 
skončil minulý rok zvýšením obratu o 1,8 % na úrovni 31,3 miliard €. 
Tuto částku má začínající rok podle odhadů bohatě překročit. Autor: doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc.

Lesnická a dřevařská fakulta 
Mendelovy univerzity v Brně

Kontakt: kanicka@mendelu.cz
Foto: autorkaDůvodem radosti obchodníků je stabi-

lizace pracovního trhu a s ní spojené 
oživení ekonomiky. Lidé opět nakupu-
jí a méně šetří. Svůj podíl na tom má 
i nízká cena energií. Úleva rodinného 
rozpočtu pomáhá akcelerovat segment, 
který donedávna způsoboval všem zú-
častněným vrásky na čele.
Účinným prodejním nástrojem je koncen-
trace. Němečtí prodejci mají k dispozici 
23 mil. m2 prodejní plochy, z toho ¼ tvoří 
165 domů disponujících prodejní plo-
chou přes 25 000 m2. Vedle obchodních 
domů se o slovo hlásí i specializovaná 
pracoviště. Jen v segmentu kuchyní činí 
podíl kuchyňských studií 40 % z celko-
vého obratu a nečekaného navýšení až 
o 4 % dosáhl obchod s nábytkem přes 
internet. Kvalifikovaný personál pro prodej 
nábytku zajišťuje Odborná nábytkářská 
škola v Kolíně nad Rýnem. Za 75 let exis-
tence vychovala cca 20 000 absolven-
tů. Na celkovém obratu mají podíl 28 % 
kuchyně, 18 % obratu činí čalouněný 
odpočivný nábytek a 12 % nábytek lož-
nicový a systémy do obývacích pokojů. 
Absolutním hitem jsou již dva roky matra-
ce s taškovými pružinami. Konzumenti si 
zřejmě začínají vážit svého zdraví.

Jaký byl tedy letošní Kolín?

Motto výstavy znělo: vše dobré, co už tu 
bylo, je zpátky. To jednoduše znamená: 
retro, retro a zase retro. Tato tendence 
sice není nová, ale nekompromisně ovlá-
dá stále více firemních expozic. Tentokrát 
je zdrojem inspirace převážně období 50. 
a 60. let. Při průchodu pavilóny si člo-
věk připadá skutečně jako v Aaltovsko-

Eamesovsko-Paulinovském světě. Ne-
chybějí ani stále oblíbená 30. léta.
Vznik tohoto fenoménu má možná hned 
několik důvodů. Tím hlavním bude zřej-
mě reakce na přemíru IT v domácnos-
tech. Můžeme dálkově ovládat topení 
bytu, bezpečnostní systémy, clonění 
otvorů podle údajů domácí meteorolo-
gické stanice, či spouštění elektrospo-
třebičů. Odpočivný nábytek reaguje na 
naše povely, můžeme si dopřát svoji 
personalizovanou sprchu při sledování 
televizního programu a v dohlednu je 
i napojení WC na našeho osobního lé-
kaře. A když nám náš iPod zašle snímek 
zásob v ledničce s návrhem receptu pro 
dnešní večer, případně seznamem chy-
bějících potravin, pak nutně potřebuje-
me k životu i něco méně virtuálního.
Dalším důvodem může být fakt, že 
k bydlení neslouží jen nábytek, ale zej-
ména další předměty, pro které náby-
tek znamená „jen“ obal, nebo kulisu. 
Na stůl klademe nádobí s pokrmy, do 
skříní šaty, do polic navzdory negativ-
ním prognózám stále ještě knihy. Je 
jisté, že tento pestrý a stále se měnící 
svět našich osobních věcí si lépe rozumí 
s dobře stavěnými baculatými tvary, než 
s minimalistickým interiérem, ve kterém 
každý další objekt včetně uživatele musí 
fungovat jako rafinovaný bytový doplněk, 
jinak je po efektu.
Možná je návrat do minulosti tak trochu 
rozpačitým gestem proto, že nevíme, 
kam dál. Minimalistický interiér už více 
minimalistický být nemůže, nové techno-
logie „šití nábytku na tělo“ (customeriza-
ce pomocí stereolitografie, fritáže či 3D 
tisku atd.) jsou neúměrně drahé a tudíž 

stále v plenkách, a tak saháme po jisto-
tách, ačkoliv jsme většinou danou dobu 
nezažili. Snad proto si ji idealizujeme.
Jsou tu také jisté paralely jako studená vál-
ka mezi Východem a Západem a pro nás, 
občany bývalého Východního bloku je toto 
období spojeno s nedostatkem kvalitního 
zboží. Že bychom si design 50. a 60 let 
chtěli zopakovat v nových ekonomických 
podmínkách? Nabízí se otázka: jak dlouho 
retro ještě potrvá a co bude dál?

Čalouněný a ložnicový nábytek

Dlužno dodat, že z technologických dů-
vodů retrománie zachvátila jen některé 
nábytkové skupiny, kde se může plně 
vyžít. Nejmarkantnější je to u čalouněné-
ho odpočivného nábytku. Zde dominuje 
lehké Eamesovské podnoží šikmých no-
žiček nejčastěji z načerno dokončeného 
kovu nebo dřeva, případně jinak řešená 
viditelná konstrukce. Čalounění používá 
vtahy s dekorativními knoflíky a dokona-
lé štepování. Usně i textilie jsou spíše 
jednobarevné s výrazným podílem čer-
né, ale dalším favoritem je petrolejová 
hned vedle světlých zmrzlinových tónů 
a bílé. Musím konstatovat, že ikona 30. 
let, křeslo D4E Marcela Breuera v ma-
linově růžové usni působilo v expozici 
firmy Tecta poněkud nekonvenčně.
Dezény jsou spíše nenápadné a vyskytují 
se zejména na doplňcích odpočivných 
sestav. Výrazným prvkem je kohoutí 
stopa, která nastartovala už na loňském 
Miláně. V duchu retro se uplatňují jed-
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noduché skandinávské způsoby rozklá-
dání à la Wegner. Odpočivné sestavy 
tvoří často soubor různých tvarů křesel 
a pohovek podle individuálních potřeb 
zákazníků s vyšším podílem „ušáků“, 
nebo naopak nízkých hovorových křesel. 
Sedací nábytek doplňují soubory sub-
tilních stolků někdy jen na třech kovo-
vých nožkách s kulatou či obdélníkovou 
deskou a lampy. Vše často spočívá na 
„ošlapaném“ koberci. 
30. léta se připomínají využitím proplétání 
popruhů (à la židle Marta Stama), gumo-
vých lan (à la židle Reného Herbsta), pří-
padně trubkovou nebo pásovinovou ko-
vovou pružicí konstrukcí. Křesílko Scylla 
Jewels Patricie Urquioly u firmy Leolux 
připomíná meziválečnou produkci slav-
ných Spojených UP závodů. Celkový 
dojem: pohodlí, přívětivost a moderně 
interpretovaná německá útulnost.
To ostatně prochází veškerým nábytko-
vým sortimentem. V oblasti ložnicového 
nábytku se pohodlí projevuje nadále po-
kračujícím trendem zvýšené lehací plo-
chy na úroveň kolem 60 cm s použitím 2 
vysokých matrací s taštičkovými pružina-
mi doplněnými vlnou a rounem. Zvýšená 
lehací plocha však z tohoto nábytku činí 
neforemnou objemnou bednu, kterou 
designéři různě opticky zkrášlují, např. 
použitím dekorativních masivních čel, 
čalouněných lavic pro pohodlné oblé-
kání či dekorativních přehozů z přírod-
ních materiálů jako kožešiny či pleteniny. 
Někteří tradiční výrobci ložnic (např. fir-
ma Welle) tento trend ignorují, belgická 
Perzona zase „bednovitost“ koriguje 
umístěním matrace na šikmé kovové 
nohy. V oblasti konstrukce lehací plochy 
se vedle znovuobjevených kovových roštů 
vyskytují polohovatelné rošty z perforova-
ných tvrzených plastových desek. Roste 
také počet firem, které nabízejí vedle vol-
by výšky lehací plochy také její naklápění 
umožňující seniorům lepší přístup k lůžku. 
Vedle celočalouněných lůžek je dalším 
zřetelným designovým proudem viditelná 
konstrukce často z velmi masivního dřeva.

Úložný nábytek

I v oblasti interiéru pro děti je pohodlí 
samozřejmostí. Projevuje se zejména 
novým typologickým prvkem na způ-
sob věšáku pro vyvětrání zapoceného 
šatstva před jeho uložením do miniša-
ten, které jsou již několik let nedílnou 
součástí dětského a teenagerského 
interiéru např. firmy Welle. Nábytkové 
systémy mohou účinně využít jakýkoliv 
prostor včetně podkroví a nabízejí řešení 
dle libovolných požadavků a potřeb ma-

lého školáka či pubescenta. Novinkou je 
i již zmíněná něžná zmrzlinová barevnost 
doplněna bílou a šedou, která zcela vy-
těsnila jasné barvy.
Vedle klasických pracovních stolů často 
s výškově stavitelnou a polohovatelnou 
pracovní deskou je nadále rozvíjena prob-
lematika minisekretářů. Cenami ověn-
čený produkt Michaela Hilgerse je pro 
letošek převeden do podoby sekretáře 
na populárních šikmých nohách.
Úložný nábytek zůstává minimalistický co 
do objemu. Stále dominuje používání růz-
ných solitérů s dominantou velkého mo-
nitoru. Materiálově se velmi často používá 
masivní dřevo, které snese dobře tvarova-
né retro. Příkladem může být třeba firma 
Hülsta, která je na imm po dlouhých 20 
letech absence. Rozehrává přívětivý skla-
debný systém se zakulaceným sklem a tó-
nováním vnitřního osvětlení podle nálady. 

Kuchyňský nábytek

Pro úplnost pár informací z oblastí ku-
chyní. Vzhledem k vysoce technickému 
charakteru tohoto nábytku se právě zde 
retro příliš neuplatňuje a dominuje mo-
derní design ve vztahu se stále rostoucím 
digitálním komfortem. Pokračuje tenden-
ce „skrývání“ spotřebičů se záměrem 
kuchyň maximálně „odkuchyňovat“ 
a napojit na obytný interiér. Typologicky 
dominují sestavy s velkým ostrovem tvoří-
cím přechod do obytné zóny. Spousta 
věci je v pohybu: pracovní deska se po-
souvá přes dřez či varný panel (mimo 
jiné tím šetří místo), podle potřeby se 
vysouvá vodní armatura (mytí nádobí za-
jišťuje myčka), spodní odtah je v tomto 
případě nutností. Eliminují se horní skříň-
ky s problematickým přístupem.
Velký posun nastal v dokončení povrchu. 
Mramor, kámen a beton tu už byl, ale ne-
dosahoval současné subtility. Na kuchy-
ni firmy Zeiko bylo dokonce použito bílé 
zlato. Častá je kombinace předchozího 
se dřevem, dominuje tmavý mahagon. 
Vhodným doplňkem této kombinace je 
měď, a to nejen v podobě kuchyňských 
doplňků. Druhý proud dokončení 
kuchyň ského nábytku tvoří opět světlé 
odstíny různých barev, např. žlutá nebo 
modrá (Valcuccine). Svoji renesanci za-
žívá i keramika, zejména v podobě vyso-
ce hygienických dřezů (Villeroy&Boch). 
Samostatnou kapitolou jsou kuchyňské 
spotřebiče, které se zde předvedly hned 
v několika světových premiérách. Novým 
osvěžujícím prvkem byla příruční minivi-
notéka nebo integrovaný miniskleník se 
speciálním klimatem pro optimální růst 
kuchyňských bylinek (Ernestomeda).

Veletrh imm cologne má i svoji kulturní 
a společenskou stránku. Stejně jako loni 
tu byl instalován konceptuální „Dům“ 
(das Haus). O zařízení jeho interiéru se 
postarala dvojice čestných hostů z Číny 
– Lyndon Neri a Rossana Hu. Předvedli 
zde svoji vizi propojení minulosti s bu-
doucností, která tak trochu reflektovala 
linii retro a digitálního komfortu táhnou-
cí se celým areálem. Ke společenské 
stránce výstavy patří i jubilea význam-
ných firem. Tentokrát to bylo připome-
nutí 150 let existence firmy Walter Knoll.

Česká prezentace

Nemůžu nezmínit českou prezentaci. Již 
tradiční Dřevotvar Jablonné a TON dopl-
nil nový subjekt, firma Rendl, s čerstvým 
absolventem nábytkářského oboru 
Mendelovy univerzity v Brně. Firma TON 
se blýskla netradičním pojetím expozice 
s využitím dekorativního působení obar-
vených pásů dýhy dle návrhu artdirek-
tora Michala Riabiče. Během mé krátké 
návštěvy firmy jsem viděla, jak nápaditou 
expozici lidé permanentně fotografují.
Výstava skončila, ceny byly uděleny, 
expozice demontovány. Protože v pavi-
lónech často zněla čeština i slovenština 
(na rozdíl od menší účasti Rusů), nezbývá 
než doufat, že nám naši obchodníci před-
vedené inovace brzy nabídnou. Bledě-
modrou kuchyni s výsuvným monitorem 
bych klidně brala.

Rozsáhlou obrazovou přílohu 
z imm cologne 2015 naleznete 

v pdf verzi článku na portálu

www.drevmag.com
v sekci VÝSTAVY

Výsuvný blok s TV monitorem a úložným 
prostorem na druhé straně. Zeyko, SRN
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Výklopná lůžka ulehčují vstávání seniorů

Dekorativní proplétání se objevuje na nábytku i doplňcích, „bednovitost“ zvýšené lehací plochy opticky koriguje masivní čelo

Odhmotnění zvýšené lehací plochy řeší 
Perzona (BE) umístěním lehací plochy 
na vysoké nohy
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Použití pružných lan à la René Herbst. Brühl, SRN

Petrolejová barva kráčí napříč nábytkovými skupinami i styly. 
Bretz, SRN

Wegnerovské jednoduché rozkládání, Innovation

Odpočivné soubory tvoří často různé funkční prvky, např. 
ušák a pohovka s nízkým opěradlem sloužící jako denní lůž-
ko. Susser design

Mezi letošními dezény jednoznačně vedla kohoutí stopa Scylla jewels připomíná ohýbaný nábytek Spojených UP zá-
vodů. Patricia Urquiola pro Leolux, BE
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Všudypřítomný bronz. Interlübke, SRN

Srst kombinovaná s bronzovým povrchem. Happynes, Tomy M., 
SRN

Digitální komfort umožňuje sledovat televizi i z vany. Kettnaker, 
SRN

Kulaté stolky na třech nohách a bronzové doplňky k odpočivným sestavám jsou téměř všude stejně jako prošlapaný koberec
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Novinkou dětských interiérů jsou věšáky. Barvy jsou velmi 
umírněné. Welle, SRN

Retrománie nevynechala ani dětský interiér. Do rámečků před-
ních ploch lze ukládat fotografie miminka

Fotogenická prezentace firmy TON, Michal Riabič

Kuchyňský ostrov s pojízdnou pracovní deskou a zasouvací 
vodovodní armaturou skrytou v bloku uzavíratelném výsuvným 
panelem. Valcuccine, IT


