
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 



GENERÁLNÍ PARTNER 

HLAVNÍ PARTNER 

BRONZOVÝ PARTNER 

MEDIÁLNÍ PARTNER 



K 1. lednu 2014 měl cech celkem 62 členů,  
56 vlastních a 6 přidružených škol.  

 

Přijaté firmy: 
   

1. Petr Hejplík, Chabařovice 

2. Needful s.r.o., Brno 

 

Zánik členství:      

 

1. Podlahářství Klíma, s.r.o. 

2. tilo s.r.o. 

3. ISODOM a.s. 

4. Stejskal Jiří 

5. Koberce Brázda s.r.o. 

6. SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava 

7. Dvořák Václav 

8. Snopek René 

9. Design sport service "BAFR" s.r.o. 

 

K 31. prosinci 2014 měl cech celkem 55 členů,  
50 vlastních a 5 přidružených škol.  

 

POSLEDNÍ VALNÁ HROMADA 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

PŘEDSTAVENSTVO 

REVIZNÍ KOMISE 

SPOLUPRÁCE 
    

Textilní zkušební ústav, Brno 

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha 

Magistrát hlavního města Prahy (Řemeslo žije!, Schola Pragensis) 

Firma roku 2014, Živnostník roku 2014, Absurdita roku 2014 

Sektorová rada pro řemesla a umělecká řemesla 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

WOODEXPERT 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  

27. března 2014, Kralupy nad Vltavou  

 

Mgr. Miloslav Štumpa, Ing. Michal Němeček (rezignace, ukončil členství), Josef Duben, Milan Mašek, Michal Horák  

   

Jana Pilátová, Pavel Plotz, Miroslav Hrnčíř  

SPOLKOVÝ REJSTŘÍK 
Změna sídla: Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy (zapsáno 29. července 2014)  



Česká obchodní inspekce, dTest 
Před valnou hromadou v Kralupech nad Vltavou proběhl semi-
nář se zástupci České obchodní inspekce a dTestu na problema-
tiku nového občanského zákoníku s důrazem na smlouvy, záruč-
ní doby a reklamace. 
 

Měnová politika ČNB  
V září jsme uskutečnili seminář s Českou národní bankou, kde se 
Petr Král, ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz 
ČNB, soustředil na témata: 

 Cíl měnové politiky ČNB a režim inflačního cílování 

 Ekonomická situace na sklonku roku 2013 

 Listopadové rozhodnutí bankovní rady ČNB 

 Hrozba deflace a její případné důsledky 

 Kurz jako nástroj uvolnění měnové politiky 

 Analýza současného stavu ekonomiky, aktuální makroeko-
nomická prognóza ČNB a výhled měnové politiky 
 

Inovace roku 2013 
Do sedmého ročníku nominovali výrobci a dovozci 6 inovačních 
produktů, které v hodnoceném roce usnadnily, zrychlily nebo 
zjednodušily práci podlahářům. Ve čtvrtek 27. března byly nomi-
nace v hotelu Sport v Kralupech nad Vltavou prezentovány od-
borné veřejnosti, která pak v tajném hlasování rozhodla o vítě-
zích.  

1. Laserový dálkoměr Bosch GLM 100C s BT konektivitou 

2. Tichá podlaha - Gerflor TopSilence 

3. weber.floor 4650 - probarvená cementová samonivelační 
hmota 
 

Upgrade podlaháře 
Hostitelem osmého ročníku aktualizace podnikatelských a pro-
fesních znalostí hostily Vinné sklepy Skalák, kde se v dopoledním 
programu zástupce advokátní kanceláře věnoval závazkovému 
právu, především smlouvě o dílo. Velice kvitovanou částí byl 
detailní rozbor smlouvy a upozornění na chyby či nedostatky. 
Plynule na to navázal zástupce Rozhodčího soudu při HKČR a 
AKČR s možnostmi rozhodčí doložky a rozhodčího soudu. Odpo-
lední program byl výhradně věnován podlahovému vytápění. 
Teplovodní prezentoval zástupce Rehau a elektrické Fenix. Obě 
prezentace provázely zajímavé diskuse a měly společné téma - 
jak se odlišuje praxe na stavbách od toho, co říkají normy a vý-
robci. 
  

Schola Pragensis 
Výstava, která je určena zejména pražským žákům osmých a 
devátých tříd základních škol, jejich rodičům a ostatním zájem-
cům o studium na středních školách všech typů, představila také 
vybrané řemeslné cechy a oborové organizace.  Na našem stán-
ku měli soutěžící za úkol rozpoznat dřeviny, po kterých se chodí 
v českých domácnostech. 
 



PODLAHA CUP 2014 

Jubilejní desátý ročník dovednostní soutěže PODLAHA CUP, 
kde své síly poměřují mladí podlaháři z celé České republiky, 
se uskutečnil 13. května v Brně.  

Tradiční soutěž je rozdělena na dvě části - teoretickou a prak-
tickou. Písemný test byl letos nahrazen vypracováním cenové 
nabídky dle konkrétního zadání. Spočítat spotřebu parket, 
lepidla, lišt a cenu dopravy a své práce bude každodenním 
chlebem těch nejšikovnějších, kteří po vyučení u oboru zůsta-
nou a třeba v něm začnou i podnikat. Výsledky (ne)překvapily. 
Vedle excelentně a bezchybně vypracované byla i taková, kte-
rá vykazovala mezery ve znalostech základní matematiky.  

Následoval praktický úkol v podobě kladení klasických dřevě-
ných parketových vlysů zdvojených do stromečku, kdy soutěž-
ní plocha byla navíc "zkomplikována" imitací sloupu v rohu 
pokládky.  

Praktický úkol byl pečlivě sledován porotou a před vyhlášením 
výsledků předseda poroty Petr Sedláček účastníky seznámil s 
chybami, kterých se dopouštěli. 

  

1. místo  

René Šumbera a Kamil Kotvrda  

Střední škola polytechnická Brno 

 

2. místo  

Pavel Jonáš a Jan Strnad  

Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 

 

3. místo  

Marek Perna a Václav Vrzal  

Střední škola polytechnická Brno 

 

Soutěžící měli velkou motivaci uspět, vždyť na ně čekala nejen 
finanční odměna ve výši 6, 4 a 2 tisíce, ale také praktické a 
věcné ceny od sponzorů soutěže (MAGNUM parket,  
Schönox, Step style, Dema dekor, Sika,  Weber,  Bona,   
Mapei, Uzin, Supellex centrum, Murexin,  Thomsit a  
V-PODLAHY) v podobě např. ručního nářadí, měřidel, pracovní-
ho oblečení nebo ochranných pomůcek.  

 

Cech podlahářů ČR mohl také zásluhou společnosti Robert 
Bosch odbytová předat vítězné škole podlahový laser GSL 2 
Professional pro potřeby praktické výuky.  

Jubilejní X. ročník také znamenal rozloučení s putovním pohá-
rem, který už natrvalo zůstane škole, která v soutěži zvítězila 
nejvíce krát. Shodou okolností to byla právě ta hostitelská - 
Střední škola polytechnická Brno, která soutěž vyhrála 5x 
(Uherský Brod 3x, Olomouc-Chomoutov 2x).  



Bowlingový šampionát 

Po valné hromadě se konal další cechovní turnaj s výsledkem: 

1. Tomáš Heřman (Podlahy Heřman, České Budějovice)  

2. Pavel Svatoš (SAINT-GOBAIN Weber, Praha)  

3. Radoslav Ševců (PROFIL Team, Kroměříž) 
 

Golfové mistrovství ČR podlahářů 
Hráči z řad výrobců, dovozců, prodejců podlahovin a realizač-
ních firem bez rozdílu zda jsou nebo nejsou členy cechu se  
4. června setkali v Golfresortu Monachus na VII. ročníku Mis-
trovství ČR podlahářů. 
  

kategorie HCP 0-18 

1. Miloš Kudrna, 2. Pavel Urbánek, 3. Jiří Kudrna  

kategorie HCP 18,1-32 

1. Jan Kačer, 2. Alena Demčišinová, 3. Martin Kavalír 

kategorie HCP 32,1-54 

1. Jan Svoboda, 2. Jiří Sudík, 3. Jaromír Dalík 

 
Šampionát byl doplněn o dovednostní soutěže "LONGEST DRI-
VE" a "NEAREST TO THE PIN". Nejdelší odpal na jamce č. 11 měl 
Daniel Křikava a nejlepší ránu na přesnost předvedl na jamce  
č. 10 Jiří Kudrna. 

 

Profesní rekvalifikace  
Ve dnech 10. a 11. února se na Střední škole technické ve Zno-
jmě konaly zkoušky pro profesní kvalifikaci Podlahář plovoucích 
podlah, kterou v rámci celostátního projektu UNIV3 zajišťuje 
Národní ústav pro vzdělávání.  

Nejednalo se však o obyčejné závěrečné zkoušky, ale o zkoušky 
opravdu výjimečné. Uchazeči totiž tentokrát nebyli vybíráni sa-
motnou školou, nýbrž Vězeňskou službou České republiky – 
Věznicí Znojmo.  

Celý projekt probíhal v dílnách a odborných učebnách od listo-
padu 2013 až do konce ledna 2014, kdy se lektoři a odborní uči-
telé s uchazeči setkávali na školeních i několikrát týdně.  

,,Byli jsme s kolegy velmi mile překvapeni zájmem i šikovností 
všech a věříme, že jim nadšení a pracovní nasazení vydrží i při 
jejich návratu do běžného života“, konstatuje spokojeně Jiří 
Vojtěch, jeden z učitelů, který uchazeče připravoval v průběhu 
celého kurzu. 

Zakončením intenzivní tříměsíční přípravy bylo složení odbor-
ných teoretických i praktických zkoušek, při kterých byl příto-
men také předseda Cechu podlahářů České republiky Miloslav 
Štumpa, který ocenil zejména perfektní zázemí školy na ul. Uhel-
né. ,,Pro studenty a vůbec všechny uchazeče je neocenitelná 
výhoda, když se můžou na svoje budoucí povolání připravovat v 
takto kvalitně vybavených dílnách přímo v areálu školy a ne-
musejí tak za praxí docházet někam jinam”, dodal s uznáním 
Miloslav Štumpa. 

 


