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Od  26. do  29. dubna se na  brněnském výstavišti konaly Stavební 
veletrhy Brno, veletrh nábytku a  interiérového designu MOBITEX 
a veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno. I v letošním roce se souběž-
ně konal veletrh PTÁČEK společnosti PTÁČEK – velkoobchod. Inspi-
raci z  hotových dřevěných montovaných domů nalezli návštěvníci 
v  Národním stavebním centru. 

Návštěvníci Stavebních veletrhů Brno získali jak přehled o  nových 
technologiích, stavebních materiálech a aktuálních trendech ve vyba-
vení interiéru, tak i možnost zdarma zkonzultovat své plány s renomo-
vanými nezávislými odborníky. Pod odborným vedením mohli projít 
jednotlivými kroky stavby, až po vkusné vybavení interiéru kvalitním, 
zdravotně nezávadným nábytkem. 

Letošní novinkou bylo poradenství zaměřené na problematiku inteli-
gentní a bezpečné domácnosti, kterému se věnovala expozice v pa-
vilonu F. Ta představila bydlení budoucnosti, kde je tabletem nebo 
mobilním telefonem možné ovládat nejenom osvětlení, domácí spo-
třebiče, audiovizuální techniku, ale i tepelné čerpadlo nebo solární pa-
nely. Nechyběl ani elektromobil integrovaný do energetiky domu pro 
případ vyrovnání nedostatku elektrické energie.

STATISTICKÁ DATA*

Počet firem 827 z 20 zemí světa

Čistá výstavní plocha 19 630 m2

Počet návštěvníků 44 059 z 15 zemí světa

*  Společná statistická data Stavebních veletrhů Brno a veletrhů 
URBIS, DSB – Dřevo a stavby Brno, MOBITEX, SC EDEN 3000 
a veletrhu Ptáček.

NEZÁVISLÉ ODBORNÉ PORADENSTVÍ A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ



Doprovodný program veletrhu MO-
BITEX se věnoval představení novi-
nek a aktuálních trendů ve výrobě 
nábytku. V  první den veletrhu se 
konal odborný seminář Klastru čes-
kých nábytkářů, který se věnoval 
problematice nábytku z  pohledu 
designu, norem, propagace a pod-
poře českých výrobců nábytku.

Další neméně zajímavé přednáš-
ky se věnovaly více než aktuální 
problematice dětského nábytku, 
z  dalších témat můžeme zmínit 
problematiku samozhášivých de-
koračních a  potahových textilií 
pro bezpečný a zvukově příjem-
ný interiér. S velkým ohlasem se 
již tradičně setkává problematika 
výběru kvalitního, zdravotně ne-
závadného nábytku jak v dopro-
vodném programu, tak i  na  jed-
notlivých expozicích.

Letošní novinkou bylo představe-
ní inteligentní a bezpečné domác-
nosti v  praxi. Projekt představil 
audiovizuální techniku, špičkové 
domácí spotřebiče a  stylový ná-
bytek jako součást moderního, 

pohodlného a bezpečného domu 
s možností ovládání jednotlivých 
atributů prezentovanými řídícími 
systémy. To vše bylo nejenom 
k  vidění, ale především k  vy-
zkoušení v reálných podmínkách 
na expozici v pavilonu F. Nechy-
běl ani elektromobil elektromobil 
integrovaný do energetiky domu 
jako kompenzátor výkyvů spo-
třeby, nabíjený solárními panely 
spolu s hlavními bateriemi domu.

Ani v letošním roce nechyběl ob-
líbený projekt Technologie&De-
sign, který představuje špičkovou 
audiovizuální techniku, jako sou-
část moderního interiéru. V  le-
tošním roce byl představen ná-
stupce legendární řady Diamond 
od B&W 800 D3.

Stranou pozornosti nezůstala ani 
zahrada a  zahradní architektura. 
Na  více než 1500 metrech čtve-
rečních byly k vidění různé druhy 
zahrad v kombinaci s dřevěnými 
a  dalšími doplňky. Součástí bylo 
také poradenské centrum pro ob-
last zakládání a péče o zahrady.

CO ZAZNĚLO V DOPROVODNÉM PROGRAMU?



Kategorie  
progresivní design

Kategorie  
progresivní materiál

1. místo získala balanční 
klekačka ROKKO, vystavovatele 
MAYER CZ, spol. s.r.o., která 
byla oceněna za novátorský 
koncept dynamického sezení 
s balančním efektem.

1. místo získala Ložnice BETINA 
vystavovatele JELÍNEK - 
výroba nábytku s.r.o. - vítězný 
exponát byl oceněn za vývoj 
inovativního celodřevěného 
demontovatelného spoje.

2. místo získala pohovka 
MARANELLO, vystavovatele 
EXIT 112 s.r.o., která zaujala 
komisi netradičním řešením 
pohovky s polohovacím 
mechanismem se senzorickým 
dotykovým ovládáním.

2. místo získala Inteligentní 
a bezpečná domácnost 
vystavovatele JASYKO s.r.o., kdy 
komise ocenila u tohoto exponátu 
koncepci řešení inteligentní 
domácnosti s důrazem na 
hledisko bezpečnosti a úspory.

3. místo získal Jídelní stůl 
QUATTRO, vystavovatele 
JV Pohoda, s.r.o. Komise 
ocenila design jídelního stolu 
s originálním řešením podnože.

3. místo získala potahová 
tkanina SERTA, vystavovatele 
BS-textil, s.r.o., tento exponát 
byl oceněn za inovativní 
konstrukci potahové textilie se 
zvýšenou odolností.

GRAND PRIX MOBITEX - SEKCE VYSTAVOVATEL 
Tradiční soutěž Grand Prix MOBITEX se koná ve dvou samostatných sekcích – progresivní design a progresivní 
technologie.



Hlavní ceny společnosti 
Veletrhy Brno, a. s.

Mimořádná ocenění 

1. místo 
Exponát: Křeslo Bloom
Autor: Klára Němečková
Škola: Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, Fakulta multimediálních 
komunikací, ateliér Průmyslový 
design 

Exponát: Kolekce nábytku ze 
skořepin židle Merano
Autor: studentky 4. ročníku
Škola: Střední škola umění 
a designu a Vyšší odborná škola 
Brno, Obor Design interiéru

2. místo
Exponát: Set rozkládacího 
nábytku do ložnice
Autorky: Veronika Dvorská
Škola: Vysoké učení technické 
v Brně, Fakulta výtvarných umění, 
Ateliér produktového designu

Exponát: Kolekce textilních 
tapet
Autor: studentky ateliéru textilní tvorby
Škola: Univerzita Hradec Králové, 
Pedagogická fakulta, Katedra 
výtvarné kultury a textilní tvorby, 
obor Textilní tvorba

3. místo 
Exponát: Barová židle Concave 
Autorka: Kristýna Frödová
Škola: Mendelova univerzita 
v Brně, Lesnická a dřevařská 
fakulta, Ústav nábytku, designu 
a bydlení

Exponát: Jízdní kolo
Autor: Miroslav Kašík
Škola: Střední škola nábytkářská 
a obchodní v Bystřici pod 
Hostýnem

GRAND PRIX MOBITEX 2017 - SEKCE STUDENT



Cena Klastru českých 
nábytkářů + 4 000 Kč

1. cena Národního centra 
nábytkového designu

2. cena Národního centra 
nábytkového designu

Cena Klastru českých 
nábytkářů + 6 000 Kč

Cenu Klastru českých 
nábytkářů spojenou se 
stáží u člena Klastru 
českých nábytkářů ve 
firmě Jitona a.s.

Exponát: lavice Prolean 
Autor: Jan Vašut
Škola: Mendelova univerzita 
v Brně, Lesnická a dřevařská 
fakulta, Ústav nábytku, designu 
a bydlení

Exponát: židle   
Autorka: Klára Múčková
Škola: Střední škola umění a 
designu a Vyšší odborná škola 
Brno, Obor Design interiéru

Exponát: konferenční set Pieto
Autorka: Kateřina Kochánková
Škola: Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, Fakulta multimediálních 
komunikací, ateliér Produktový 
design

Exponát: noční stolek Rudolf
Autor: Filip Streck a Andrea 
Vojkůvková
Škola: Mendelova univerzita 
v Brně, Lesnická a dřevařská 
fakulta, Ústav nábytku, designu 
a bydlení 

Exponát: čalouněné křeslo 
Rollo
Autor: Milan Mátl
Škola: Mendelova univerzita 
v Brně, Lesnická a dřevařská 
fakulta, Ústav nábytku, designu 
a bydlení 

DALŠÍ OCENĚNÍ 



Cenu Karla Kobosila 
s finanční odměnou 
5 000 Kč

Ceny společnosti 
designATAK 

Cena čalounického 
řemesla Cechu 
čalouníků a dekoratérů

Uděluje Nakladatelství VUTIUM 
Vysokého učení technického 
v Brně a obecně prospěšná 
společnost Národní centrum 
nábytkového designu 
Exponát: Křeslo NaVen 
Autor: Michal Zeman
Škola: Univerzita Tomáše Bati ve 
Zlíně, Fakulta multimediálních 
komunikací, ateliér Průmyslový 
design 

Věcné odměny v podobě 
interiérového doplňku, kniha 
o Karlu Kobosilovi a možnost 14 
denní stáže v designérského 
ateliéru designATAK  design.
Exponát: Poskládej, nakresli, 
pohraj si…
Autorka: Anna Benešová
Škola: Mendelova univerzita 
v Brně, Lesnická a dřevařská 
fakulta, Ústav nábytku, designu 
a bydlení

Exponát: čalouněné křeslo 
Rollo
Autor: Milan Mátl
Škola: Mendelova univerzita 
v Brně, Lesnická a dřevařská 
fakulta, Ústav nábytku, designu 
a bydlení 

DALŠÍ OCENĚNÍ 



Helena Prokopová, Cech čalouníků a dekoratérů:
Letošní veletrh MOBITEX byl opět lepší než byl ten loňský, bylo tu mnoho zajímavých výrobků. Největší 
radost mám, že tři členové našeho cechu získali ocenění za své výrobky. Pro cech čalouníků se veletrh 
MOBITEX jako vždy opravdu vydařil.

Lucia Haraslínová, Klastr českých nábytkářů:
Klastr českých nábytkářů prezentoval ve společné expozici kvalitní a zajímavý design výrobků svých 
členů. Právě proto nesmíme v Brně chybět. Realizace expozice KČN a aktivit KČN v rámci doprovod-
ního programu veletrhu MOBITEX byla spolufinancována z projektu OPPI- Spolupráce-Klastry.

Petra Sehnalová, decoDoma:
Prezentovali jsme zejména potahy na různé typy sedacích souprav, taburety počínaje až po rohovou 
sedačku konče. Máme 40 různých dezénů a barev a překvapil nás velký zájem lidí o toto zboží na 
veletrhu Mobitex. Přiznám, že v tomto směru v ČR nemáme moc velkou konkurenci. Veletrh byl pro 
nás úspěšný, i když jsme na něm byli poprvé. Byli jsme na výstavišti spokojeni, náš cíl byl splněn, to 
znamená, že naše prezentace splnila účel.

Michal Karafiát, EXIT 112 s.r.o.:
S veletrhem Mobitex jsme byli spokojeni, jsme rádi, že jsme získali ocenění za křeslo Phoenix. Do Brna 
jezdíme vystavovat pravidelně, zázemí v areálu je tu vždy perfektní, spokojeni jsme také byli s návštěv-
ností naší expozice. Vždy tu získáme také nějaké objednávky, tedy ekonomicky se naše prezentace 
vyplatila.

René Cígler, Elektro Cígler:
Na letošním veletrhu jsme návštěvníkům představili lustry, světla, stoly a židle. Do naší expozice přišlo 
dostatek návštěvníků nejen z Brna a okolí, ale z celé republiky. Navíc máme vybudovanou svou klien-
telu, která nás tu navštěvuje pravidelně. Přesto vždy na MOBITEXU nasbíráme, stejně jako letos, nové 
klienty. Jsme stálými vystavovateli veletrhu MOBITEX a zatím se nikdy nestalo, aby se nám tato akce 
ekonomicky nevyplatila. Proto sem budeme jezdit každý rok, jsme tu vždy spokojeni.

Tomáš Jelínek, JELÍNEK-výroba nábytku s.r.o.
O naše výrobky, především o novinky, byl na veletrhu velký zájem. Do Brna jezdíme vždy rádi. MOBI-
TEX má velkou tradici, lidé mají o náš nábytek zájem, protože tu máme stálé zákazníky a tak s nimi udr-
žujeme kontakt. Na veletrhu Mobitex získala postel ocenění. Firma Jelínek vyrábí nábytek z masivního 
dubu a buku v síle materiálu 25 a 40 mm. 

Gabriela Tomková, JECH CZ s.r.o.:
Patříme k pravidelným vystavovatelům veletrhu MOBITEX a navíc máme v Brně podnikovou prodejnu. 
Zákazníci se k nám do expozice vracejí, neboť jsou spokojeni s našimi výrobky a chtějí nakupovat další. 
Totéž platí o nás, my jsme s brněnským veletrhem spokojeni, pro firmu je vždy úspěšný. Navíc si zde 
sjednáváme obchodní schůzky a chodí k nám řada koncových zákazníků. S letošním ročníkem veletrhu 
jsme byli opět spokojeni.

ŘEKLI O VELETRHU MOBITEX



MEDIÁLNÍ PARTNEŘI VELETRHŮ

Hlavní mediální partner:

Mediální partneři veletrhů IBF, DSB a MOBITEX:

.cz


