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Poslední valná hromada
28. března 2018, Valeč

Představenstvo
Sedmičlenné představenstvo pracovalo ve složení Josef Voborník, Jiří Kudrna, Jakub Nýdrle,
Petr Sedláček, Martin Pour, Ing. Andrej Fabianek a Jana Pilátová. Během roku došlo
k obměně dvou členů. Aleš Vrtaňa a Ing. Petr Veselý byli kooptováni za Jakuba Nýdrleho a
Janu Pilátovou. Kontrolou hospodaření je i přes změnu nadále pověřena Jana Pilátová.

Členská základna
K 1. lednu 2018 cech evidoval celkem 107 členů:
•
•
•
•

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

PŘIJATÉ FIRMY:
1. SPOLTEX spol. s r.o.
2. Sedláček s.r.o.
3. Döllken CZ s.r.o.
4. Vavřička Vojtěch
5. Jakeš Lukáš
6. Filip Jiří
7. T-PARKET s.r.o.
8. Kouba Michal
9. KYRO s.r.o.
10. Bradáč Vladimír
11. REGUTEC a.s.
12. 1Step - podlahy, s.r.o.
13. Lusk Lubomír
14. Kulík Václav
15. Festool CZ s.r.o.
16. Egger CZ s.r.o.
17. Supellex - svět podlah s.r.o.

Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou
Příbram V
Praha 5 - Zličín
Přišimasy
Česká Bělá
Nový Jičín
Prostějov
Stříbro
Praha 8 - Bohnice
Praha 5 - Hlubočepy
Němčičky
Praha 6 - Střešovice
Ústí nad Orlicí
Nemojov
Česká Lípa
Hradec Králové
Velká Bíteš

ZÁNIK ČLENSTVÍ:
1.
2.
3.
4.
5.

Jan Kulhánek, Český Brod
Style Floor Products s.r.o., Ostrava
Michal Horák, Choltice
BENEFITFLOORS, s.r.o., Třinec
HOLZBODEN s.r.o., Brno

K 31. prosinci 2018 cech eviduje celkem 119 členů:
•
•
•
•

83 - podlahářské firmy
5 - školy
28 - výrobci, dovozci a velkoobchody
3 - experti, znalci a technici

Generální partneři

Hlavní partneři

Mediální partneři

Činnost cechu v roce 2018
Seminář s Národním památkovým ústavem
Podlahy v domech s památkovou ochranou byly společným jmenovatelem pro náš únorový
seminář, který byl rozložen do dvou míst – hradu Karlštejna a zámku Dobřichovice.

Dopoledne jsme si prohlédli hrad, který byl založen v roce 1348 a zaujímá mezi českými
hrady zcela výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem
IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských
korunovačních klenotů. V rámci komentované prohlídky jsme navštívili i kapli svatého Kříže.
Odpoledne na renesančním zámku řádu Křižovníků s červenou hvězdou v Dobřichovicích
proběhly čtyři přednášky. Martina Indrová (NPÚ) se věnovala potřebné legislativě k výkonu
podlahářských prací, Pavel Jerie (NPÚ) nás seznámil s historií podlah, Petr Sedláček (AKTO)
ukázal možnosti při restaurování kazet a intarzovaných parketových čtverců a Jiří Kudrna
zaujal konkrétními příklady praxe z péče a údržby podlahovin v památkových objektech.
Setkání s předsedou vlády
Pod vedením AMSP ČR proběhla v únoru Rada řemeslných cechů s předsedou vlády za účasti
vrcholových představitelů českého řemesla, která bude vyhodnocovat naplňování legislativní
podpory českých profesí. Při prvním zasedání, kterého jsme se účastnili, jsme projednávali:
•
•

•

•

zavedení praktické výuky do osnov základních škol (dříve tzv. dílny a pozemky), a to v
režimu propojení manuálních prací s novými technologiemi.
vytvoření systému mistrovských zkoušek (umožní zákazníkům vybrat si odborníka,
garantující nejvyšší kvalitu práce, oceňují se tím nejlepší řemeslníci v odvětví, vytvoří
se oborové vzory).
podpora duálního vzdělávání (systémové zapojení municipalit, průmyslu a
vzdělávacích organizací, vycházející z německého modelu „teorie v rukách státu, praxi
zajišťují, a to i finančně, podniky, které k tomu získají daňovou a jinou motivaci").
zahájení konkrétních legislativních opatření ve vazbě na živnostenská řemesla

PODLAHA CUP – Mistrovství ČR v podlahářských dovednostech
14. ročník učňovské soutěže se konal v květnu na Střední odborné škole Jarov v Praze a
připravili jsme pro něj několik organizačních novinek. Podle zahraničních zvyklostí jsme
soutěž dvojic změnili na klání jednotlivců a jelikož jsme rozšířili počet praktických úkolů bylo
potřeba i akci o jeden den prodloužit. V minulosti měli soutěžící od nás zajištěn 100% servis v
podobě připravených profesionálních pil, ale letos si musely školy přivézt vlastní nářadí a
stroje (některé školy si potřebné nakupovaly těsně před soutěží). Vybavenost škol je
různorodá, něco odpovídá současné praxi, řada věcí jim ale chybí.
Podlahářský šampionát byl podruhé zahrnut do projektu CzechSkills - mistrovství mladých
profesionálů při Hospodářské komoře České republiky, přičemž právě její prezident Vladimír
Dlouhý přijal nad soutěží záštitu stejně jako Irena Ropková, radní hlavního města Prahy pro
oblast školství a evropské fondy a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Mladí podlaháři zahájili mistrovství teoretickým testem v podobě 1) zpracování nabídky –
kalkulace pokládky dřevěné podlahy v třípokojovém bytě a 2) očíslování předpřipravených
pracovních a technologických úkonů do pořadí, jak budou na sebe navazovat. Praktický úkol
byl rozdělen na dvě čtyřhodinové části 1) sestavení dřevěné intarzie dle vzoru a 2) svařování
geometrických tvarů z homogenního PVC za tepla.
1. místo: Martin Balák, Střední škola polytechnická Brno
2. místo: Filip Lipiansky, Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
3. místo: David Doležal, Střední škola polytechnická Brno

Velké poděkování náleží všem co se podíleli na přípravě a zajištění cen - Dema Dekor CZ,
Profil team, Mafell, Janser, Schönox, Murexin, Junckers, Snickers, Gerflor, PCI, Uzin, Cemex,
Weber, AKTO, FeelWood a videopodlahy.cz.

Valná hromada a oslava 20 let
Přednáška na využití termokamer v podlahářské praxi byla doprovodným program valné
hromady. Termodiagnostik Jaroslav Němec z firmy Ahlborn, která se zabývá měřicí a

regulační technikou, prezentoval účastníkům, co vše (ne)dokáže taková termokamera
prozradit.

V rámci valné hromady představena bonusová karta člena nebo výlučně cechovní Zakázkové
protokoly. Účastníky valné hromady přijel pozdravit Cech podlaharov Slovenska. Jozef
Mokrý, vrchný cechmajster a Tibor Pásztor, tajomník při příležitosti našich oslav 20 let
činnosti předali do rukou Josefa Voborníka Zlatú plaketu za dlhoročnú spoluprácu a
partnerstvo.
Po zasedání jsme pokračovali již neformálním setkáním oslav 20 let cechu a toto výročí si
připomněli bowlingovým turnajem s bohatou tombolou. Bowlingovým Mistrem cechu se stal
Martin Michalovský (Döllken CZ). Druhé místo obsadil František Petrásek (Dřevovýroba
Podzimek) a bronz si vykoulel Josef Voborník (videopodlahy.cz).

Mistrovská zkouška
Projekt Mistrovská zkouška systém (MiZk), který byl zahájen v listopadu 2017 a bude
ukončen v říjnu 2021, má zajistit vytvoření systému mistrovské zkoušky a mistrovských
kvalifikací v ČR jako nástroje vzdělávání a uznávání řemeslného mistrovství a má přispět ke
zlepšení kvality dalšího vzdělávání v oblasti řemesel. V rámci projektu budou vytvářeny a
revidovány prvky systému mistrovské zkoušky, kterými jsou pro jednotlivé mistrovské
kvalifikace jejich kvalifikační hodnotící standardy, rámce pro tvorbu zadání a průběh
mistrovských zkoušek, osnovy vzdělávacích programů a učební texty. K tomu projekt vytvoří
potřebné metodiky a navrhne podobu procesů pro realizace mistrovských zkoušek.
Mj. jsme využili pozvání a v lednu jsme se byli podívat na výuku do rakouské
Landesberufsschule Lilienfeld a taky se setkali s předsedou rakouských podlahářů Georgem
Mayrhoferem a informovali se o podobě mistrovské zkoušky.

V rámci cechu jsme vytvořili pracovní skupinu ve složení Josef Voborník, Tomáš Voborník,
Martin Pour, Aleš Vrtaňa, Ing. Petr Veselý a Martin Pertl. Nyní řešíme podobu mistrovského
díla, vytváříme kvalifikační a hodnotící standard. Do konce roku 2019 proběhne zkušební
pilotáž, kde si ověříme, co je nebo není nastaveno správně.

Návštěva EuroSkills v Budapešti
Jak anglický název této akce napovídá jedná se o soutěž prezentující odborné dovednosti a
zručnosti na evropské úrovni. EuroSkills se snaží navázat na dlouholetou tradici odborných
celosvětových soutěží WorldSkills, jejichž konání započalo už v roce 1950 v Madridu.
Přesně před deseti lety měla v nizozemském Rotterdamu na EuroSkills premiéru česká
reprezentace třiceti řemeslníků do 25 let a výsledkově to na první účast nebylo špatné.
Módní návrhářky z Plzně získaly bronzovou medaili, klempíři a instalatéři byli čtvrtí a
obkladač pátý. Přesto za dva roky do portugalského Lisabonu odjela česká výprava ve
skromnějším počtu a v roce 2012 do belgického Spa už neodjel nikdo. No a od té doby čeká
česká účast na vzkříšení.
Byli jsme se tedy na konci září podívat, jak se největší evropská přehlídka řemesel za těch
deset let změnila. V Rotterdamu 40 tisíc návštěvníků, 29 zemí, 415 soutěžících, 49 profesí a
v Budapešti se očekávalo více než 80 tisíc návštěvníků, 28 zemí, 600 soutěžících, 39 profesí.

Můžeme potvrdit, že akce má vzestupnou tendenci jak po soutěžní stránce, tak po té
společenské. O podpoře řemesla se jen nemluví, ale je vidět na každém kroku. Zájem o akci
byl u návštěvníků tak velký, že se člověk musel k soutěžním místům i prodírat, aby vůbec
něco viděl. Některé soutěžní země mají na místě své televizní štáby, vlastní fotografy a
všichni plní sociální sítě. Vítězové jsou v příslušných zemích příkladem k následování.
Když tohle všechno vidíte, tak nerozumíte tomu, proč ČR je jednou ze tří zemí EU, která se
toho nechce účastnit. Zvlášť, když o podpoře řemesla a technickém vzdělávání slyšíme z úst
nejednoho vládního představitele. Cech prostřednictvím Hospodářské komory ČR usiluje o
návrat, ale momentálně všechna jednání s MŠMT zamrzla. Abychom se zúčastnili dalšího
ročníku v rakouském Grazu 2020 by se musel stát zázrak a ještě větší zázrak by bylo nalezení
větších finančních prostředků na účast v ruském Petrohradu 2022.

Nicméně letos byla na EuroSkills vidět i podlahářská soutěž, které se účastnilo 6 zemí
(Dánsko, Francie, Itálie, Rakousko, Rusko a Švédsko). S pěti úkoly (dřevo, 2x linoleum,
koberec, příprava podkladu) se nejlépe vypořádal Andreas Klammer z Itálie, druhý byl
Benjamin Schindelars z Rakouska a třetí Tony Ferrandez z Francie.
UPGRADE PODLAHÁŘE
Na 12. ročník podnikatelských a profesně vzdělávacích seminářů si do Deštné v Orlických
horách našlo cestu skoro sto členů.

Sérii přednášek začal Jiří Kudrna, který se věnoval problematice péče a údržbě podlahovin.
Prezentace soudní znalkyně Jarmily Novotné na téma (ne)výhody anhydritových a
cementových podlah zaujala všechny účastníky natolik, že jsme museli ukončit diskusi,
abychom stihli i další body. K tématu se určitě v brzké době opět vrátíme, a to s větší
časovou dotací. Pokračovali jsme tvorbou rozpočtu a ceníku prací v podání URS Praha a
prezentací nářadí ROMUS. Na závěr programu informoval předseda o záměru připravit pro
členy manuál/příručku „technologie podlah“, která by plnila funkci správné praxe.

V KRÁTKOSTI ..
•
•

•

•
•

V lednu návštěva veletrhu DOMOTEX v Hannoveru.
Na veletrhu Střechy/Řemeslo Praha na začátku února Asociace malých a středních
podniků a živnostníků České republiky dekorovala 14 profesní spolků, které zviditelňují
řemeslo. Získali jsme finanční odměnu, kterou jsme použili na pořádání MČR
v podlahářských dovednostech.
Firma Serafin Campestrini s.r.o. ve spolupráci s námi a značkami Mafell a Sika
připravila v květnu praktické školení zaměřené na pokládku masivních podlah třemi
způsoby (celoplošným lepením, šroubováním na dřevěný rošt a plovoucím způsobem
pomocí ocelových sponek).
Pro členy byl zajištěn bezplatný vstup na veletrh Dřevostavby a ForArch.
Na zámku Chateau Havel v pražské Krči se v říjnu konalo dvacáté slavnostní setkání
časopisu DOMO, při kterém cech, za své aktuální aktivity, obdržel Ocenění roku.

•
•
•
•

•
•

•

•

•

V hodnoceném roce pokračovala spolupráce s portálem Mistři řemesel, a tak mají
členské podlahářské firmy bezplatně garantované přední pozice před nečleny.
V červnu jsme navštívili setkání členů Cechu podlaharov Slovenska, které se konalo
v klášteře Mojmírovce.
Byli jsme odborným partnerem soutěže Firma roku a Živnostník roku.
V rámci Sektorové rady pro řemesla a umělecká řemesla, jsme letos aktualizovali
v Národní soustavě kvalifikací pět profesních kvalifikací - Podlahář dřevěných podlah,
Podlahář laminátových podlah, Podlahář povlakových podlah, Podlahář sportovních
podlah a Podlahář průmyslových podlah a vytvořili novou profesní kvalifikaci Technik
podlah.
Pokračovali jsme v překládání dokumentů německé Technické komise pro stavební
lepidla.
V říjnu se představenstvo sešlo se zástupci škol, aby se dozvědělo co nejvíce o obsahu
a aktualizaci osnov, školních vzdělávacích programů, pravidelného vzdělávání učitelů,
přenášení znalostí na žáky, průběhu praxe u firem, vybavení škol pro praktickou výuku
ručním i elektro nářadím včetně zkušebního materiálu, problematikou náboru nebo i
následným vzděláváním dospělých prostřednictvím profesní kvalifikace. Prvním
výstupem je zahájení příprav Příručka /správné praxe/ podlaháře a druhým bylo
připomínkování rámcových vzdělávacích programů H-Podlahář a E-Podlahářské práce.
Oslovili jsme Cech topenářů a instalatérů České republiky o spolupráci a s jejich
prezidentem Buhuslavem Hamrozim byla již domluvena přednáška na UPGRADE
PODAHÁŘE 2019 o propojení našich řemesel, abychom si navzájem nepřidělávali
neřešitelné nebo těžce řešitelné situace.
Poprvé jsme se stali partnery konference Dřevostavby v praxi. Říjnovou dvoudenní sérii
přednášek a workshopů měli tu čest společně zahajovat předseda Josef Voborník a
Lukáš Kopp (FeelWood)
V listopadu jsme prezentovali podlahářské řemeslo na pražské přehlídce středních škol
Schola Pragensis.

Josef Voborník
předseda

