TISKOVÁ ZPRÁVA KLASTRU ČESKÝCH NÁBYTKÁŘŮ - MOBITEX 2020
Klastr českých nábytkářů pro rok 2019 převzal odbornou gesci nad veletrhem MOBITEX 2020
SPOLEČNÁ EXPOZICE KČN na MOBITEXU:
Klastr českých nábytkářů se ve dnech 26.2.-29.2.2020 zúčastní mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového
designu MOBITEX v Brně, kde ve společné expozici bude prezentovat kvalitní a zajímavý design výrobků svých členů.
Návštěvníci se mohou seznámit s produkty členů KČN, které vznikaly na základě výsledků společných projektů KČN.
Na stánku (PAV F/032) své exponáty vystaví a své portfolio výrobků budou prezentovat tito členové KČN:
• DRUPOL, výrobní družstvo
• DŘEVODÍLO ROUSÍNOV
• DŘEVOJAS, výrobní družstvo
• Dřevotvar družstvo
• FMP-lignum, výrobní družstvo
Také budou prezentovány výsledky Vědecko-výzkumného projektu KČN „Ekologizace výroby“, který řešil KČN v rámci
projektu KČN - Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu I. podporovaného z Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:
• Sendvičový panel se zlepšenými mechanickými vlastnostmi
• Sendvičový panel se zlepšenými akustickými vlastnostmi
• Antibakteriální přípravek do nátěrových hmot s vyšším podílem antibakteriální složky
• Technologický postup povrchových úprav materiálů s využitím technologie navalování nátěrových hmot
vytvrzovaných pomocí UV za účelem snížení emisí VOCs látek do prostředí.
Dále výsledky Vědecko-výzkumných projektů KČN „Vývoj inovovaných embosovaných desek s povrchovou úpravou
pro nábytkářský průmysl“ a „Výzkum a vývoj aplikace iniciativy Průmysl 4.0 do nábytkářského průmyslu v ČR“, které
řeší KČN v rámci projektů KČN - Výzkum, vývoj a inovace v nábytkářském průmyslu II, III podporovaných z
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Budou k dispozici informační materiály o KČN a jeho členech a propagační materiály členů KČN a jejich produktů. Po
celou dobu konání veletrhu budou odborníci z Klastru bezplatně poskytovat také odborné poradenství zaměřené
na výběr kvalitního nábytku a představí české výrobce nábytku.
AKTIVITY KČN NA MOBITEXU:
26. února 2020
Od 9:00 – 17:00 na přednáškovém mole v pavilónu F
Soutěž Mistrovství republiky v oboru truhlář, kterou již potřetí vyhlásil Klastr českých nábytkářů
9:00 – 9:15
9:15 – 14:15
14:30 – 16:00
16:30 – 17:00

Zahájení soutěže
Zhotovení výrobku dle zadání
Hodnocení výrobků komisí, stanovení výsledků
Vyhlášení výsledků soutěže

Finálového kola soutěže Mistrovství republiky v oboru truhlář se účastní vždy nejlepší žák z kraje na základě výsledků
regionálních kol. Do soutěže jsou zapojeny všechny kraje České republiky.
Je pořádána i mezinárodní soutěž žáků oboru truhlář, do které přijali pozvání hosté - žáci ze Slovenska, Polska a
Maďarska. Úkolem žáků v soutěži je zhotovit daný výrobek v časovém limitu 5 hodin.
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Základním cílem této celostátní soutěže je především podpořit talentované žáky a umožnit jim pravidelně měřit své
dovednosti v daném oboru. Zvýšit propagaci, prestiž a atraktivnost oboru truhlář a zapojit co největší počet firem a
dodavatelů do vzdělávání a především získat nové zájemce pro tento obor a tím uspokojovat požadavky na trhu práce.
Od 17:00 sál P1 v pavilonu P
Slavnostní vyhlášení a předání ocenění GRAND PRIX MOBITEX – komerční část
27. února 2020
Od 15:00 – 15:30 na přednáškovém mole v pavilónu F
Slavnostní vyhlášení a předání ocenění GRAND PRIX MOBITEX – sekce student
Cena Klastru českých nábytkářů - 8. ročník udělení a předání ceny Klastru českých nábytkářů za mimořádný návrh nábytku
(10.000 Kč + možnost stáže u členské firmy KČN) ve studentské sekci Grand Prix MOBITEX.

Projekt aktivní prezentace nábytkářů, založený na rozsáhlé komunikaci s veřejností i odborníky navštěvující MOBITEX
se v průběhu minulých ročníků osvědčil a KČN v tomto nastaveném trendu bude pokračovat i v letošním ročníku
MOBITEX ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s..
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Klastr českých nábytkářů, družstvo je v současné době jediným klastrem v České republice se Stříbrnou známku
Evropské Klastrové Excelence (ECEI), jeden z největších klastrů se zaměřením na nábytkářský a dřevozpracující
průmysl, interiérovou tvorbu a leader klastrových iniciativ v České republice, je otevřenou organizací, do které
může vstoupit každý český nábytkář ztotožňující se s cíli a vizí KČN. Klastr podporuje podnikání svých členů. Od
svého založení v roce 2006 KČN proinvestoval do podpory podnikání, aplikovaného výzkumu a inovací v českém
nábytkářském průmyslu téměř 380.000.000 Kč. Pro své aktivity a uskutečňování cílů využívá KČN peníze ze
soukromých zdrojů členů KČN, ze strukturálních fondů EU a ze státního rozpočtu.
Členské jádro Klastru tvoří TOP české nábytkářské a dřevozpracující firmy, obchodníci, vystavovatelé v oblasti
nábytkářství, university a výzkumné ústavy.
Podpůrnou infrastrukturu KČN zajištují přidružení členové podporující aktivity členů KČN a spolupracující na
společných projektech KČN. Typickými přidruženými členy KČN jsou dodavatelé specializovaných produktů a
služeb pro jádro KČN, pojišťovny, školy, konzultační společnosti, obchodní a profesní asociace, agentury pro
ekonomický rozvoj a další instituce.
KČN svým členům nabízí aktivity vedoucí k posílení pozice odvětví na trhu, prezentace v médiích a na webu, účast
ve vyjednávání o zákonech, normách, zázemí pro prezentaci na veletrzích, odborná školení a profesní kvalifikace,
informace a aktuality, fundraising a projektové poradenství, výzkum, vývoj a inovace, internacionalizaci.
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Vývoj v nábytkářském odvětví
Český statistický úřad prozatím nezveřejnil hospodářské výsledky pro nábytkářský průmysl za rok 2019. Podle
kvalifikovaného odhadu Klastru českých nábytkářů máme za sebou již devátý úspěšný rok, kdy produkce tradičního
tuzemského oboru meziročně opět narostla. Ovšem tempo růstu pomalu zvolňuje. Z našich analýz vyplývá, že v roce
2019 se dařilo rovněž exportu v odvětví nábytku. I tady pro rok 2019 odhadujeme, že došlo k nárůstu. Největší část
našeho vývozu činí jednotlivé části nábytku, exportujeme rovněž kovové součásti nábytku, lékařský nábytek a
sedačky. Rozhodujícími vývozními destinacemi jsou Německo, s velkým odstupem následuje Slovensko a Francie.
Odhadujme, že přibližně o stejnou částku narostl meziročně i import, kde dominují Polsko, Německo a Čína. Pro rok
2020 odhadujeme, že se trh již stabilizuje a neočekáváme přílišné rozkolísaní.
Kůrovcová kalamita
Rizikem pro firmy je společně s možným ochlazením ekonomiky také kůrovcová kalamita, kvůli které není na trhu
dostatek tuzemského dřeva z listnatých stromů.
V médiích pravidelně opakované tvrzení, že zpracovatelský průmysl na kalamitě profituje díky přebytku hmoty a
poklesu cen, je jen důkazem o neinformovanosti autorů. Pro každou výrobní firmu je ideální stav stabilita na straně
nákupu i prodeje, a to jak z hlediska množství, tak sortimentů i z hlediska cen. Kůrovcová kalamita znamená přebytek
smrkové hmoty, která je použitelná pouze pro výrobu některých deskových materiálů. Kvalitní čerstvá smrková
hmota a všechny listnaté sortimenty jsou v důsledku přednostní těžby kůrovcové hmoty na trhu v nedostatečném
množství.
Dalším problémem je, že většina lesnických firem aktuálně zpracovává právě dříví po kůrovcové kalamitě, jehož cena
je na minimu. V nábytkářském sektoru se používají spíš dřeviny listnaté. Smrkové dřevo napadené kůrovcem je pro
nábytkářství nevhodné. Nábytkářské firmy nemají kvalitní dřevo z listnatých stromů, přemýšlí proto o jeho dovozu.
Nedostatek domácí suroviny certifikované FSC
V současné době není zatím problém s cenami surovin, ale spíše s nedostatkem dřeva certifikovaného FSC, které je
v poslední době v nábytkářském průmyslu důrazně požadováno. Důsledek je, že v době přebytku kalamitní hmoty
musí nábytkáři a dřevozpracovatelé paradoxně místo zpracování tuzemské hmoty dovážet surovinu ze zahraničí, kde
zareagovali na požadavek FSC hmoty pružněji než majitelé českých lesů. V době poklesu základní ceny a rostoucí
vzdálenosti pochopitelně roste podíl nákladů na dopravu dvojnásobnou rychlostí.
Celková hospodářská situace nábytkářů a dřevozpracovatelů je zatím díky trvající konjunktuře dobrá, a to bez ohledu
na rozhoupané nákupní prostředí. Jakmile však dojde k ochlazení ekonomiky, může se řada firem dostat do
problémů, které situace na trhu se dřevem jen prohloubí. A ekonomové na různých úrovních se shodují v tom, že
k ochlazení ekonomiky dojde. Otázka je jen, jak brzy nastane a jak hluboká recese bude následovat.
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Průmysl 4.0 v nábytkářském průmyslu ČR
KČN provedl rozsáhlý průzkum aktuální situace postupu 4.0 Průmyslové revoluce v Evropě, a to zejména v Německu,
které je kolébkou této iniciativy. Bylo konstatováno, že nábytkářský průmysl je v Evropě vedle tradičních tahounů
ekonomiky tj. automobilového průmyslu a technologických firem důstojným partnerem v iniciativě Průmysl 4.0,
zatímco v České republice zachytilo tento nástup jen několik málo firem. Nábytkářství patří k tradičním průmyslovým
oborům, kde se automatizace a robotizace zatím příliš neprosazuje.
Byla vytvořena strategie pro zavádění iniciativy Průmysl 4.0 do nábytkářského průmyslu za účelem zvýšit jeho
konkurenceschopnost minimálně v Evropě.
Ukazuje se, že Průmysl 4.0 není tématem jenom pro velké firmy. Je snaha, aby malé a střední firmy dokázaly vyrábět
průmyslovým způsobem to, co dříve dokázal jen řemeslník.
Nábytkářský průmysl se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovníků a právě zavádění nových technologií je
jednou z cest, jak tento problém efektivně řešit.
Digitalizace zároveň umožní vstup zákazníka do výrobního procesu a postupný odklon od velkosériové výroby na
sklad k zakázkové výrobě dle zadání konkrétního klienta.
S investicemi mohou podnikům pomoci evropské peníze, konkrétně výzva Technologie 4.0, která je ministerstvem
průmyslu a obchodu vyhlašovaná v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Nedostatek zaměstnanců a absolventů oboru Truhlář
Co se týče pracovní síly, již v roce 2017 jsme uváděli: „Devět nábytkářských firem z deseti řeší akutně nedostatek
pracovníků. Plné dvě třetiny z potencionálních zaměstnanců na trhu jsou nekvalitní, třetina je potom průměrných.
Firmy to řeší rekvalifikací, ale využívají i ukrajinské pracovníky.“
Absolventů oboru truhlář je dlouhodobě žalostně málo, nábytkářům chybí kvalitní zaměstnanci. Na tuto problematiku
se snažíme upozorňovat již několik let. V tomto roce jsme zaznamenali mírný nárůst o učňovský obor Truhlář. Počty
žáku se tedy mírně navýšily. Obor je nutno mezi žáky i nadále propagovat. Klastr českých nábytkářů proto vyhlásil již 3.
ročník soutěže Mistrovství republiky oboru Truhlář. První den veletrhu MOBITEX 2020 proběhne v prostorách pavilonu
F na Brněnských veletrzích finálové kolo, v kterém poměří své síly a dovednosti 20 žáků oboru Truhlář z České
republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Základním cílem této celostátní soutěže je především podpořit talentované
žáky a umožnit jim pravidelně měřit své dovednosti v daném oboru. Zvýšit propagaci, prestiž a atraktivnost oboru
truhlář a zapojit co největší počet firem a dodavatelů do vzdělávání a především získat nové zájemce pro tento obor a
tím uspokojovat požadavky na trhu práce.
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