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Poslední valná hromada
30. března 2017, Blansko

Představenstvo
V březnu skončilo funkční období představenstva ve složení - Mgr. Miloslav Štumpa, Josef
Voborník, Josef Duben, Milan Mašek a Michal Horák.
Valná hromada, dle nově schválených stanov, zvolila na pět let sedmičlenné představenstvo
ve složení Josef Voborník, Jakub Nýdrle, Jiří Kudrna, Petr Sedláček, Martin Pour, Ing. Andrej
Fabianek a Jana Pilátová, která byla pověřena kontrolou hospodaření cechu.

Revizní komise
Nově přijaté stanovy zrušili působnost revizní komise, a tak v březnu skončilo funkční období
pro Janu Pilátovou, Pavla Plotze a Miroslava Hrnčíře.

Členská základna
K 1. lednu 2017 cech evidoval celkem 97 členů:
•
•
•
•

70 - podlahářské firmy
5 - školy
21 - výrobci, dovozci a velkoobchody
1 - experti, znalci a technici

PŘIJATÉ FIRMY:
1. Karel Stehlík, Červený Kostelec
2. Miroslav Jiřík, Mladá Boleslav
3. MAFELL A.G., Oberndorf an Neckar
4. Karel Smetana, Červené Pečky
5. KEY SOLUTION s.r.o., Slaný
6. WOODEXPERT s.r.o., Holešov
7. Textilní zkušební ústav, s.p., Brno
8. Zdeněk Uhlíř, Praha
9. Tomáš Freund, Praha
10. PW interier Jaroslav Horák s.r.o., Olomouc
11. Miloš Kmenta, Načešice
12. Radoslav Cibulka, Letohrad
13. Petr Kopelent, Plzeň
14. Stanislav Honzík, DiS., Plzeň
15. Radek Nehéz, Příbram
16. RV trading spol. s r.o., Praha

ZÁNIK ČLENSTVÍ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Januška Jiří, Stará Boleslav
TILIA Kolín s.r.o., Kutná Hora
WELDPLAST ČR s.r.o., Praha
Sudík Jiří, Praskolesy
riromi, s.r.o., Brno
ANATIS s.r.o., Blansko

K 31. prosinci 2017 cech eviduje celkem 107 členů:
•
•
•
•

77 - podlahářské firmy
5 - školy
22 - výrobci, dovozci a velkoobchody
3 - experti, znalci a technici

Generální partneři

Hlavní partneři

Mediální partneři

Činnost cechu v roce 2017
NÁVŠTĚVA RAKOUSKÝCH KOLEGŮ
Za účelem inspirace jsme navštívili jsme v rakouském Grazu Bundeslehrlingswettbewerb der
Bodenleger 2017. V národní soutěži soutěžilo 16 učňů a každá spolková země mohla mít ve
finále max. 2 reprezentanty. Každý podlahář soutěžil sám za sebe a musel zvládnout dva úkoly
– parkety a linoleum. Zaujalo nás perfektní technické zázemí, přístup hodnotící komise i její
respektování a také zajímavé ceny např. jednou z cen pro vítěze byl Apple iPhone 7 nebo
kupón na slevu přípravného kurzu na Mistrovskou zkoušku v hodnotě 1 000 Eur.

PODLAHA CUP – MISTROVSTVÍ ČR V PODLAHÁŘSKÝCH DOVEDNOSTECH
Mistrovství dovedností žáků středních škol v podlahářském oboru jsme pořádali v květnu už
potřinácté. Poprvé však pod hlavičkou CzechSkills, která má ambice zastřešit řemeslné soutěže
v naší republice a do budoucna prostřednictvím Hospodářské komory České republiky vysílat
mladé profesionály k pozitivní konfrontaci na evropské a světové přehlídky řemeslných
dovedností jako je např. EuroSkills nebo WorldSkills.
Záštitu mistrovství, které hostila Střední škola polytechnická Brno, která má aktuálně nejlepší
zázemí pro praktickou výuku, poskytl Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve
stavebnictví, Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky, Bohumil

Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, jehož zástupce byl přítomen po celou dobu soutěže.
O místo na výsluní se utkalo šest dvojic ze čtyř škol - Střední odborná škola stavební a
zahradnická Praha, Střední škola polytechnická Brno, Střední škola pro sluchově postižené
Brno a Akademie řemesel Praha - Střední škola technická.
Po slavnostním zahájení čekal na soutěžící netradiční test v podobě vypracování kalkulace
cenové nabídky na konkrétní zakázku. Na následný praktický úkol v podobě výroby intarzie z
více druhů dřeva a její lepení do předem určeného prostoru dle výkresové dokumentace měli
soutěžící čtyři hodiny. Na základně výsledků praktické zkoušky a s přihlédnutím na teoretický
test odborná porota rozhodla o pořadí:
1.místo: Valerij Kvačov a Alexandr Slavík, Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
2.místo: Jan Nekvapil a Pavlo Misyuk, Střední škola polytechnická Brno, tým I.
3.místo: Lukáš Benda a Jiří Vašíček, Střední škola pro sluchově postižené Brno

V rámci soutěže byli oceněni jak všichni soutěžící, tak všechny školy. Značka PCI věnovala všem
školám voucher na odběr stavební chemie a Festool daroval vítězi excentrickou brusku.
Pro samotné soutěžící byla motivací nejen finanční odměna (1. místo 6 000 Kč/dvojice, 2.místo
4 000 Kč/dvojice a 3. místo 2 000 Kč/dvojice) ale i akumulátorové nářadí Mafell, ruční nářadí,
oblečení, podlahářské pomůcky, ale i třeba kávovar. A za takovou podporu patří velké
poděkování těmto firmám a značkám: Mafell, Akto, Festool, Schönox, videopodlahy.cz, Janser,

Dema Dekor CZ, PCI, Snickers, Junckers, Weber, Feelwood, Gerflor, Murexin, Mapei, Ceresit,
Uzin a Sika.

PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ DO ŠKOL
V rámci projektu "Motivace učňů – podpora řemesla" jsme s finanční podporou
Jihomoravského kraje předali brněnským školám dvě pily se spodním tahem od značky
Mafell. Na stroji ERIKA 60 E se budou učit žáci Střední školy Gellnerka a Střední škola
polytechnická má k dispozici stroj ERIKA 70 Ec včetně řady doplňků.

UPGRADE PODLAHÁŘE
Naše vzdělávací podnikatelské a profesní semináře vstoupily hodnoceném roce do druhé
dekády a na jedenáctý ročník v hotelu Monínec si našlo cestu více jak 70 účastníků. V
hotelovém foayer byla pro ně připravena doprovodná prezentace novinek z oblasti pomůcek
a nářadí značky Janser a taky si mohli vyzkoušet podlahářské oblečení značky Snickers. Hlavní
program se soustředil na odborné přednášky. Vojtěch Zítek přiblížil suché podlahy Rigips.
Zdeněk Kaňa se věnoval problematice podlah v pasivních domech a v rámci diskuse
účastníkům poskytl i řadu tipů na úsporné bydlení. Josef Voborník diskutoval nad podobou
finálního textu našich připravovaných pravidel správné praxe pro pokládku lepených
vinylových dílců LVT.

AMSP ČR pravidelně vyhodnocuje společenské a odborné počiny profesních spolků a společně
s Komerční bankou zviditelňuje nejlepší z nich. A právě UPGRADE PODLAHÁŘE byl na začátku
roku zařazen mezi oceněné.
V KRÁTKOSTI ..
•
•
•
•

•
•

•
•

Prostřednictvím Hospodářské komory České republiky jsme se zapojili do přípravy
projektu Mistrovská zkouška-systém.
Z důvodu nulové komunikace ze strany SPS jsme ukončili členství ve Svazu podnikatelů
ve stavebnictví.
Byli jsme partnerem veletrhu Dřevostavby a ForArch, pro členy zajištěn bezplatný
vstup.
Na základě spolupráce s Asociací malých a středních podniků a živnostníků České
republiky jsme byli součástí projektu Fandíme řemeslu! a Mistři řemesel, na jehož
portále mají členské podlahářské firmy garantované přední pozice před nečleny, a to
zcela zdarma.
Byli jsme odborným partnerem soutěže Firma roku a Živnostník roku.
Nadále jsme součástí Sektorové rady pro řemesla a umělecká řemesla, kde se tvoří
Národní soustava kvalifikací (uznání dalšího vzdělávání) a Rámcové vzdělávací
programy (podklad pro školské vzdělávací programy).
Po více než roce od podání žádosti nám v prosinci Úřad průmyslového vlastnictví zapsal
do rejstříku dvě ochranné známky – slovní a obrazovou.
Přeložili jsme pro vás dokumenty německé Technické komise pro stavební lepidla.

•
•
•
•

•

•

K bonusovému programu na pracovní oblečení Snickers, obuv a nářadí se na konci roku
přidalo výhodného volání pro členy cechu do 5 zaměstnanců od Vodafone.
Zastupujeme podlaháře v projektu „Společným postupem sociálních partnerů k
přípravě odvětví na změny důchodového systému“.
Prezentovali jsme podlahářské řemeslo na přehlídce pražských škol Schola Pragensis.
Vítězem tenisového turnaje v Lednici se stali hráči P.I.PARKET z Brna před PW
INTERIER, Olomouc. Třetí místo ve finále náleží HAGER PODLAHY, Olomouc. Útěchu
vyhrál Uzin před Profil team a Schönox.
Jubilejní desátý ročník našeho šampionátu se konal v Nové Bystřici u Jindřichova
Hradce. V kategorii HCP 0-20 se Mistrem ČR stal Bohumil Malý, před Janem Kačerem a
Janem Kulhánkem. V kategorii HCP 19,1-27 získal mistrovský titul Jan Šíbal, místo
druhé náleží Marcele Kovaříková a třetí Janu Svobodovi. Prvenství v kategorii HCP 27,1
-36 patří Miloslavu Lerchovi, stříbrná pozice Martinovi Kavalírovi a bronzová Josefu
Dubnovi.
Finančně jsme podpořili účast jediného mladého českého zástupce na mezinárodním
Workcamp Parquet v německém Dahlen, kde se při obnově zámeckých podlah sešlo
37 podlahářů z 11 zemí.

Josef Voborník
předseda

