
DOPROVODNÝ PROGRAM 

MOBITEX 

Pavilon F, přednáškové molo 

 
 

25. 4. 2018, středa 

 

9:00 – 16:30 

Soutěž Mistrovství republiky v oboru truhlář 
Organizátor: Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Vyhlašovatel soutěže: Klastr českých nábytkářů, družstvo 

Vstup: volný 

Program: 

 9:00 – 9:15  Zahájení soutěže 

 9:15 – 14:00   Zhotovení výrobku dle zadání a prezentace soutěžících 

 14:00 – 16:00 Hodnocení výrobků komisí, stanovení výsledků 

 16:00 – 16:30 Vyhlášení výsledků 

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.  

12:30 – 13:30 

Lze snížit riziko při nákupu nábytku? 
Odborný garant: Ing. Tomáš Lukeš 

Organizátor: Asociace českých nábytkářů 

Vstup: volný 

Tajemník Asociace českých nábytkářů poukáže na možné problémy při vybavování interiérů 

nábytkem. Představí vnímání kvality nábytku českým zákazníkem. Zhodnotí různé představy 

a očekávání zákazníků, co lidé od nábytku očekávají. Představí značku Česká kvalita – 

Nábytek a vyhledávač kvalitních a prověřených firem www.nabytek-jistota.cz .  

14:00 – 15:00 

Textilie pro vytváření moderního bydlení a pracovního prostředí 
Odborný garant: Mgr. Hana Foltánková, TREVIRA 

Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů, z.s. 

Vstup: volný 

V přednášce se posluchači dozvědí o novinkách z oblasti interiérových textilií. Interiérové 

textilie současnosti mohou mít kromě vizuálního zkrášlovacího působení další velmi důležité 

vlastnosti. A to je schopnost zlepšení akustiky a snížení hlučnosti prostředí, zvýšení 

hygienického působení a v neposlední řadě snížení rizika šíření plamene v případě požáru. Ve 

veřejném prostoru je použití obtížně zapalitelných, samozhášivých potahových textilií, záclon 

a závěsů ze zákona povinné, v bytovém prostředí dobrovolné, ale pro uživatele přínosné.  

15:00 – 15:30 

Tisková konference Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků 

České republiky, Klastru českých nábytkářů, družstvo, Cech čalouníků a 

http://www.nabytek-jistota.cz/


dekoratérů, z. s.. : Podpora učňovského školství 
Odborný garant: Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků České republiky, 

Klastr českých nábytkářů, družstvo, Cech čalouníků a dekoratérů, z. s. 

Organizátor: Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků České republiky, Klastr 

českých nábytkářů, družstvo, Cech čalouníků a dekoratérů, z. s. 

Vstup: volný 

15:30 – 16:00 

Slavnostní zahájení veletrhu MOBITEX 2018 
Organizátor: Veletrhy Brno, a.s. 

Vstup: volný 

 

 

26. 4. 2018, čtvrtek 

 

10:30 – 11:00 

Revize technických požadavků na lehací nábytek ČSN 91 1010 
Odborný garant: Ing. Et Bc. Vítězslav Gaja, Ph.D. 

Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů, z. s. 

Vstup: volný 

Posluchači budou seznámeni s celkovou revizí normy Nábytek – Lehací nábytek – Základní 

klasifikace a rozměry ČSN 91 1010, kterou se nahrazuje ČSN 91 1010 (91 1010) z prosince 

1987 (1987-12-17) dále ČSN 91 1001 Nábytek – Postele – Technické požadavky a ČSN 91 

1004 Nábytek. Čalouněný lehací nábytek. Technické požadavky 

11:00 – 11:30 

DAS HAUS Lucie Koldové v Cologne, imm 2018 
Odborný garant: Ing. Helena Prokopová 

Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů, z. s. 

Vstup: volný 

Poprvé v sedmileté historii představení v měřítku 1:1 vize světových designérů domu svých 

snů 1:1 na největším evropském veletrhu bydlení imm 2018 pořádaném letos v lednu v 

Německém Kolíně nad Rýnem, byl pořadateli vybrán designér, resp. designérka, z bývalých 

východních států Evropy. Lucie Koldová se nabídky zhostila vynikajícím způsobem. Byl to 

svátek designu, úspěch srovnatelný s olympijskou medailí, který sklidil obdiv odborníků i 

laiků mnoha států. Díky Lucii Koldové, jejímu DAS HAUS, který bude v přednášce 

představený, se o vysoké úrovni českého designu dozvěděl celý svět. 

11:30 – 12:00 

Ušlechtilé dýhy přímé a 3D z exotické i tuzemské kulatiny ve vztahu k 

interiéru 
Odborný garant: Ing. Radek Večeřa 

Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů, z.s. 

Vstup: volný 

Přednáška přiblíží vznik a užití dýh. Dýha je nádherný a pokaždé jiný a neopakovatelný 

produkt přírody, který převážně známe aplikovaný na rovných plochách nábytku. Ale nová 

3D technologie umožňuje v interiéru ze stejného stromu mít krásnou dýhu jak na rovných, tak 

zakřivených plochách. Tato nová dýha zdobí i interiéry nejdražších automobilů. Možnosti 



využití 3D dýhy je výhodné také na krásném sedacím nečalouněném i čalouněném nábytku 

navrhovaném předními českými designéry. 

12:00 – 12:30 

Povrchové úpravy viditelných částí dřevěných koster čalouněného nábytku 

včetně samozhášivých pro veřejný interiér 
Odborný garant: doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. 

Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů, z.s. 

Vstup: volný 

K předchozí přednášce se váže tato přednáška o povrchových úpravách masivního dřeva a 

dýh. Povrchová úprava nejen zvýší krásu přírodního materiálu, ale i jeho uživatelské 

vlastnosti včetně možnosti některými úpravami snížit riziko šíření hoření při požáru. 

12:30 – 13:00 

O kreativitě dizajnéra 
Odborný garant: Mgr. Elena Farkašová 

Vstup: volný 

13:00 – 15:00 

Prezentace studentů vystavujících škol spojená s komentovanou prohlídkou 

expozice 
Odborný garant: PhDr. Dagmar Koudelková 

Organizátor: Veletrhy Brno, a.s. 

Vstup: volný 

15:00 – 15:30 

Vyhlášení ocenění 
Odborný garant: PhDr. Dagmar Koudelková, Ing. Helena Prokopová 

Organizátor: Veletrhy Brno, a.s. 

Vstup: volný 

 Cena GRAND PRIX MOBITEX – studentská sekce  

 Cena Klastru českých nábytkářů 

 Cena Národního centra nábytkového designu, o. p. s. 

 Cena Karla Kobosila 

 Cena společnosti Design Atak 

 Cena čalounického řemesla 

 Ocenění za přínos pro české čalounění Dkfm. Johannesu Bernhardtovi 

16:00 – 16:30 

Křest knihy J. Halabala a Spojené UP závody v Brně 
Odborný garant: PhDr. Dagmar Koudelková 

Vstup: volný  

 

  27. 4. 2018, pátek 

 

10:30 – 16:30 

Seminář Klastru českých nábytkářů, družstvo 
Odborný garant: Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D. 



Organizátor: Klastr českých nábytkářů, družstvo 

Vstup: volný 

Program: 

 10:30 – 11:30 

Interiéry: Technologie budoucnosti - Ing. Iva Bastlová DiS. 

Přednáška věnovaná dvěma významným směrům v oblasti zařizování interiérů a to 

"digitálnímu tisku" a "upcyklaci". 

 11:30 – 12:30 

Jak se postavit k dnešnímu designu? (Tekutá společnost a design) – Ing. arch. Martin 

Kovařík, Ph.D. 

Přednáška poodhalí trendy dnešního designu a jeho vnímaní společnosti. 

 12:30 – 13:30 

10 otázek a 10 odpovědí v praxi interiérového designéra - Ing. Iva Bastlová DiS. a Ing. 

Milan Vrbík 

Přednáška se bude věnovat nejožehavějším tématům při zařizování interiérů a spolupráci 

s odborníky. 

 13:30 – 14:30 

Jak vybrat kvalitní nábytek - doc. Dr. Ing. Petr Brunecký 

Přednáška věnovaná Nábytku z pohledu soudního znalce 

 15:30 – 16:00 

Činnost a nabídka služeb Klastru českých nábytkářů - Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D. 

V přednášce předsedkyně družstva představí odborného partnera veletrhu MOBITEX 

Klastr českých nábytkářů 

 16:00 – 16:30 

Vývoj nových materiálů - Bc. Ing. et Ing. Matěj Švehlík 

V rámci přednášky budou představeny dva nově vyvíjené materiály se zlepšenými 

mechanickými a akustickými vlastnostmi  

 

14:30 – 15.30 

Trendy čalouněného nábytku 
Odborný garant: Ing. Helena Prokopová 

Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů, z. s. 

Vstup: volný 

Čalouněný nábytek provází člověka celým životem, všemi interiéry i částí exteriérů. Pomáhá 

vytvářet pohodu, slouží pro různé účely. Přednáška ukáže současné trendy v čalounění včetně 

materiálů a technologií.  

 

 
 

  28. 4. 2018, sobota 

 

 

10:30 – 11:30 

Trendy čalouněného nábytku 2018 
Odborný garant: Ing. Helena Prokopová 

Organizátor: Cech čalouníků a dekoratérů z. s. 

Vstup: volný 

https://www.bvv.cz/mobitex/aktuality/interiery-technologie-budoucnosti/
https://www.bvv.cz/mobitex/aktuality/interierovi-designeri-odpovi-na-10-nejcastejsich-o/


Čalouněný nábytek provází člověka celým životem, všemi interiéry i částí exteriérů. Pomáhá 

vytvářet pohodu, slouží pro různé účely. Přednáška ukáže současné trendy v čalounění včetně 

materiálů a technologií. 

11:30 – 14:30 

Seminář Klastru českých nábytkářů, družstvo 
Odborný garant:  Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D. 

Organizátor: Klastr českých nábytkářů, družstvo 

Vstup: volný 

Program: 

 11:30 – 12:30  

Design nábytku pro nekonvenční technologie - doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. 

 12:30 – 13:30 

Čtyři nástroje pro tvorbu interiérů - doc. Ing. arch Boris Hála, Ph.D. 

 13:30 – 14:30 

Design nábytku z pohledu systémové tvorby - doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. 

14:30 – 15:30 

Prezentace exponátů přihlášených do soutěže GRAND PRIX MOBITEX – 

komerční části 
Odborný garant: Hodnotitelská komise soutěže GPM 

Organizátor: Hodnotitelská komise soutěže GPM 

Vstup: volný  

 

 

Stav k 23.4.2018. 

Změna programu vyhrazena. 

 


