
DM 5/201552

výstavy

Navzdory pěknému počasí, které je ob
vykle příčinou odlivu Pražanů na víken
dové chalupy, do areálu výstaviště zaví
talo 34 384 návštěvníků, což je o 2249 
více než loni (32 135). Svůj sortiment, 
nezřídka rozšířený o horké novinky, jim 
zde letos nabídlo celkem 585 vysta
vovatelů (loni 615), kteří i přes úbytek 
počtu obsadili celkem 13 760 m2 čis
té výstavní plochy. To je o 790 m2 více 
oproti minulému ročníku 2014, kdy se 
expozice účastníků rozprostíraly na plo
še 12 970 m2.

Novinky nejen v DESIGN 
SHAKERU…

K výraznému zvětšení obsazené čisté 
výstavní plochy došlo zejména u veletrhu 

FOR FURNITURE, a to o 632 m2 (z loň
ských 5635 m2 na letošních 6267 m2). 
Postaral se o to především projekt na 
podporu designových novinek DESIGN 
SHAKER. Ten byl tentokrát situovaný 
do celého prostoru nové výstavní haly, 
zprovozněné na podzim roku 2012, 
což se setkalo s kladným hodnocením 
jak ze strany vystavovatelů, tak hlavně 
návštěvníků, kteří podle několika oslo
vených měli možnost si jednotlivé desig
nové expozice ve větším klidu takříkajíc 
vychutnat. Tato část výstavy byla letos 
nově rozdělena do tří sekcí: Big Deal 
– sekce věnovaná top designovým tvůr
cům, Fresh space, kde se představila 
mladá generace designérů, kteří ještě 
studují nebo čerstvě tvoří pod vlastními 
značkami, a v neposlední řadě Field of-
fice, kde byly k vidění zajímavé návrhy 
i realizace interiérů některých známých 
architektonických studií. Centrem této 
přehlídky se pak stal tzv. stylizovaný 
rodinný dům Decore.galery autorů 
Josefiny a Petra Bakošových z galerie 

Harddecore, který obsahoval výběr 
toho nejlepšího z přehlídky a kde si tak 
zájemci mohli vyzkoušet, jak komfortně 
lze s vybraným designem bydlet. Zde 
pak ještě nelze nezmínit ani speciální 
expozici II. ročníku projektu SCÉNA: 
Inspirace & Trendy 2015, která byla 
letos umístěna na větší ploše v prosto
rách Vstupní haly II hned vedle centrál
ního parkoviště a neušla tak pozornosti 
tisícům návštěvníků (viz samostatný 
článek na str. 48–49).

…ale také na stáncích 
výrobců

Nemalý zájem návštěvníků se soustře
dil také na některé expozice výrobců 
nábytku, prezentujících se mimo de
signovou sekci v sousední hale urče
né veletrhům FOR FURNITURE a FOR 
OFFICE. Ti zde již tradičně představili 
své novinky pro letošní sezónu, přičemž 
řada o nich informovala návštěvníky 
ještě před akcí na webových stránkách 

Jarní veletrhy bydlení plošně větší 
a s novým pojetím DESIGN SHAKERU

Na pražském výstavišti PVA EXPO v Letňanech proběhla ve dnech 
19.–22. 3. 2015 pětice veletrhů se zaměřením na bydlení, vybavení 
kanceláří, design a zahrady FOR HABITAT, FOR FURNITURE, FOR 
OFFICE, FOR GARDEN a BYDLENÍ – NOVÉ PROJEKTY, doplněná 
projektem na podporu novinek DESIGN SHAKER, propagujícím 
současný design. Znovu dokázaly, že je o ně velký návštěvnický 
zájem, neboť přilákaly o téměř 7 % více návštěvníků než loni.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv ABF a.s. 

Design Shaker se tentokrát představil v novém „vzdušnějším“ pojetí s centrálním stylizovaným rodinným domem Decore.galery
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pořádající společnosti ABF. Mnozí pak 
přímo na svých stáncích informační
mi cedulkami o přihlášení do soutěže 
GRAND PRIX o nejlepší exponát da
ného veletrhu a ti nejúspěšnější pak 
od druhé poloviny jeho konání také 
získaným oceněním. Na veletrhu FOR 
FURNITURE šlo především o společ
nosti JECH CZ z Dobrušky a JELÍNEK 
– výroba nábytku z Valašské ho Meziříčí. 
JECH CZ s.r.o. získala od odborné po
roty druhou cenu za sedací soupravu 
SIRA s konstrukcí z masivního buku 
a se sedákem vytvořeným kombinací 
studené PUR pěny, vlnovcových pružin, 
netkané textilie, čalounického rouna 
a vrchní potahové látky. Sedací sou
prava (s polohovatelnou opěrkou hla
vy) je podle poroty velmi dobře ergono
micky navržena s přiměřeným tvarovým 
řešením společenských stolků, přičemž 
vzhledové i haptické (hmatové) vlastnos
ti jsou v souladu. Druhá z výše jmenova
ných firem, JELÍNEK – výroba nábytku, 
získala třetí cenu za ložnici AMANTA. 
Charakteristickým prvkem této kolekce 
je iluze levitace, která stojí v protikladu 
vůči použitému masivnímu dubu. Její 
design pochází z dílny Jaroslava Juřici 
(stejně jako u kolekce LaVista, oceněné 
v anketě AČN Nábytek roku 2015), kte
rý toto masivní dřevo odlehčil při zacho
vání charakteru pevné dubové postele. 
Výrazně ustoupený sokl a odkládací 
poličky coby malá křídla tak vyvolávají 
dojem vznášení se v prostoru.

Na veletrhu FOR OFFICE návštěvníky 
i odbornou porotu nejvíce zaujala ex
pozice akciové společnosti PROFIL 
NÁBYTEK z Humpolce, kterou porota 
ocenila jak titulem TOP EXPO za nej
lepší expozici veletrhu, tak i první cenou 
v soutěži GRAND PRIX FOR OFFICE za 
kancelářský modulární nábytkový sys
tém MOVE ME. Jde o variabilní systém 
nabízející volnost při prostorovém na

vrhování různých typů kanceláří podle 
současných trendů s možností volby 
různých materiálů a barevného řešení. 
Kolekce zahrnuje elegantní kancelářské 
stoly, stolní a nástěnné paravány a úlož
né policové boxy. Tyto prvky lze volně 
kombinovat a vytvořit tak kompaktní 
celek. Modulární boxy je možné použít 
i v domácnosti pro doplnění dětských 
pokojů, předsíní či obývacích pokojů.

Doprovodný program

V souvislosti s projektem DESIGN 
SHAKER pak nelze opomenout ani 
v první den konání veletrhů proběhnu
vší diskusní fórum s podtitulem „Kolik 
stojí design“ pořádané Asociací čes
kých nábytkářů. Uskutečnilo se v no
vém kongresovém sálu pro 650 osob 
a z designérů se ho zúčastnili MgA. 
Veronika Loušová (zakladatelka sdruže
ní Czechdesign), Ing. Iva Bastlová DiS 
(interiérová designérka a organizátor

ka expozice Scéna: Inspirace & Trendy 
a semináře Interiéry 2000), produktový 
designér Jaroslav Juřica, Ing. arch. Jan 
Hlavín, Ph.D. (architekt a lektor ČVUT) 
a Mgr. Petr Tschakert, ředitel Institutu 
bytového designu. „Diskutovalo se 
mimo jiné také o kvalitě návrhů a důvo
dech, proč jsou služby designéra pro 
klienta důležité. Přišla řeč i na to, kolik 
taková služba stojí. Odpovědí může být, 
že v celkovém rozpočtu realizace to ne
bývá podstatná a nedostupná částka. 
Jen je potřeba v ohromné nabídce na 
trhu designérů najít toho pravého ná
vrháře. A je třeba si přiznat, že je zde 
bohužel vysoký počet nekvalitních de
signérů. Tento negativní fakt profesi de
signéra částečně degraduje,“ uvedl po 
diskusi její moderátor Ing. Tomáš Lukeš 
z pořádající AČN s tím, že i proto aso
ciace spustila vloni na jaře vyhledávač 
www.nabytek-jistota.cz, aby ochrá
nila klienty svých členských firem před 
zklamáním.

Druhou cenou Grand prix For Furniture oceněná sedací souprava SIRA společnosti 
JECH CZ

Třetí cenou Grand prix For Furniture oceněná ložnice AMANTA 
společnosti JELÍNEK – výroba nábytku

První cenu Grand Prix For Office získal kancelářský nábytkový 
systém MOVE ME od společnosti PROFIL NÁBYTEK
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