
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 



HLAVNÍ PARTNER 

PARTNER 

MEDIÁLNÍ PARTNER 

Cech podlahářů ČR je členem 



K 1. lednu 2015 měl cech celkem 55 členů,  
50 podlahářských firem a 5 škol.  

 

Přijaté firmy:   

 

1. Josef Voborník, Huntířov 

2. PROFIN - PODLAHY s.r.o., Nová Paka 

3. David Straník, Domašov 

4. Marek Hrouda, Litoměřice 

5. Petr Herman, Ústí nad Orlicí 

6. Martin Pour, Hradec Králové 

7. NEXINT s.r.o., Liberec 

8. Hlaváč - podlahy s.r.o.,  Hradec Králové 

9. Josef Šťastný, Praha 

10. HOLZBODEN s.r.o., Brno 

11. Zdeněk Strnad, Nový Bydžov 

12. Jaroslav Sedláček, Jince 

13. Martin Šimek, Náchod 

14. Podlahy & dveře Michal s.r.o., Kardašova Řečice 

15. Petr Faktor, Dvůr Králové nad Labem 

 

Zánik členství:      

 

1. Jiří Klicpera 

2. DESIGN PARKET s.r.o.   

 

K 31. prosinci 2015 má cech celkem 68 členů,  
63 podlahářských firem a 5 škol.  

POSLEDNÍ VALNÁ HROMADA 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

PŘEDSTAVENSTVO 

REVIZNÍ KOMISE 

SPOLUPRÁCE 
    

Asociace malých a středních podniků a živnostníků 

Textilní zkušební ústav, Brno 

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha 

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

Firma roku a Živnostník roku 2015, Absurdita roku  

Sektorová rada pro řemesla a umělecká řemesla 

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

WOODEXPERT s.r.o. 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha 

Seznam.cz a Firmy.cz  

26. března 2015, Havlíčkův Brod  

 

Mgr. Miloslav Štumpa, Josef Voborník, Josef Duben, Milan Mašek, Michal Horák  

   

Jana Pilátová, Pavel Plotz, Miroslav Hrnčíř  



PODLAHÁŘI Z BRNA OPĚT VÍTĚZNĚ! 

Pražská Střední odborná škola stavební a zahradnická hostila 12. května jedenáctý ročník dovednostní soutěže  
podlahářských učňů PODLAHA CUP.  

Klání se účastnilo pět dvojic ze čtyř škol a kromě jedné se účastnily všechny školy, které podlahářské obory v ČR  
vyučují a mají v posledním ročníku nějaké žáky. Soutěž tedy můžeme považovat za podlahářské mistrovství České 
republiky.  

Účastníky přivítal Miloslav Štumpa, předseda Cechu podlahářů ČR, Miloslav Janeček, ředitel hostitelské školy a  
Roman Pommer, viceprezident Hospodářské komory ČR, který řekl, že šikovní a kvalitní řemeslníci nemají nouzi  
o práci a navíc mají potenciál si navýšit příjmy oproti maturantům či vysokoškolákům schovaných v kancelářích  
za tabulkový a stále stejný plat. Záštitu soutěži udělili Marcel Chládek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Irena 
Ropková, radní HMP pro sociální oblast a školství, Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR, Václav  
Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

 

Klání nejlepších podlahářů z jednotlivých škol bylo zahájeno krátkým písemným testem a zpracováním konkrétní 
cenové nabídky. Porozumět výkresům, spočítat spotřebu materiálu, cenu své práce a dopravy bude pro některé 
v budoucnu každodenním chlebem. „Je pro mě velkým a nemilým překvapením, že nikdo cenovou nabídku  
nespočítal správně“ řekl Josef Voborník, člen poroty a autor portálu videopodlahy.cz a pokračoval „kluci musí  
používat i logiku, aby se nestalo to, že vysátí podlahy je 2x dražší než její pokládka. Neznalost výpočtu podlahové 
plochy, obvodu nebo procent je námětem pro žáky a učitele. Myslím si, že až si kluci sami dokáží vypočítat, kolik si 
vydělají, tak je tahle práce začne bavit“ dodal už optimisticky Josef Voborník. 

Nejsledovanější částí soutěže je ověřování praktických dovedností a zručnosti a letošní úkol ve složení a nalepení 
kazetové parkety do plochy navíc prověřil i sehranost každé soutěžní dvojice. „Nikomu se nepovede zvládnout  
praktický úkol bez chyby, jde o to mít těch pochybení co nejméně a co nejmenší z hlediska závažnosti“ řekl Petr  
Sedláček, předseda odborné poroty a majitel firmy AKTO.  

 



Konečné výsledky 

1. místo: Filip Ernest a Jaroslav Machálek, Střední škola polytechnická Brno 
2. místo: Vojtěch Rybníček a Jiří Vašíček, Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště Brno 
3. místo: Martin Pollák a Tomáš Kotlár, Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 

 

„Pro všechny účastníky byly partnery cechu připraveny 
věcné dary, které soutěžící užijí nejen v osobním životě, 
ale především v tom profesním“ řekl Miloslav Štumpa, 
předseda Cechu podlahářů ČR.  Stupně vítězů byly 
ohodnoceny i finanční odměnou ve výši 6, 4 a 2 tisíce Kč 
a jak Miloslav Štumpa podotkl, „to je za čtyři hodiny 
práce více než slušná odměna“. 

„Loňské druhé místo jsme neobhájili, tajně jsem doufal 
ve výhodu domácího prostředí, ale i to třetí je pro naše 
žáky hezké“, řekl Miloslav Janeček z hostitelské školy. 
„Brno může vybírat z většího počtu žáků, nám se na SOŠ 
stavební a zahradnické učí 20 podlahářů, což je asi tak 
polovina toho co v Brně a jsme vlastně druhou největší 
školou v ČR pro tento obor.“   

Při loňském ročníku obdržela Střední škola polytechnická Brno do trvalého držení originální putovní pohár 
s keramickou postavou podlaháře, jelikož během prvních deseti ročníků zvítězila nejvíce krát a tak jsme nechali pro 
zahájení druhé desítky vyrobit zcela nový putovní pohár, který budou soutěž doprovázet až do roku 2024, kdy bude 
opět předán nejúspěšnější škole do trvalého vlastnictví. Podlaháři z Brna tak úspěšně vyrazili nejen do dalšího dese-
tiletí naší soutěže, ale i za opětovným získání cenné a výjimečné trofeje. 

 
Veliký dík patří dárcům cen a to jmenovitě - Step Style, Sika, Weber, FeelWood, Uzin, Thomsit, Bosch, V-podlahy, 
Cemex a Asko. 



Inovace roku 2014 

Ve čtvrtek 26. března v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě 
předstoupili před podlaháře zástupci výrobců a dovozců a 
obhajovali vlastnosti svých inovativních produktů a řešení.  

Nejvíce hlasů a titul Inovace roku 2014 v podlahářském 
oboru u odborné veřejnosti získala nová kolekce lamináto-
vých podlah Egger s technologií AQUA+, kterou do soutě-
že přihlásila společnost Step Style. Stříbrnou medaili získa-
la penetrace X-Bond MS-A53 od Murexinu. Montáž masiv-
ní podlahy FeelWood plovoucím způsobem na ocelové 
sponky od Serafin Campestrini se umístila na místě třetím.  

 

Upgrade podlaháře 

Hlavním přednášejícím na devátém ročníku vzdělávacího 
UPGRADE podlaháře byl Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., který 
je soudním znalcem na vady a poruchy betonových, žele-
zobetonových a cihelných objektů, povrchových úprav a 
podlahových konstrukcí. 

Tříhodinová přednáška napříč podlahářskou problemati-
kou byla završena vystoupením Ing. Marka Poláška Ph.D., 
WOODEXPERT, který upozornil na novinku v jejich služ-
bách a to v podobě odběrné sady pro laboratorní ověření 
vlhkosti betonu, anhydridu, dřeva, OSB desek, dřevotřísky 
a dalších materiálů.  
Závěr vzdělávacího dne se tentokrát odehrál 
v Pivovarském dvoře Zvíkov, kde podlahářům padly za 
oběť tři selátka a několik sudů pivního moku. 
 

Bowlingový šampionát 

Jubilejní X. ročník našeho šampionátu dostal punc meziná-
rodního klání a to zásluhou kolegů ze slovenského Cechu 
podlaharov.  Loňský mistr Tomáš Heřman z důvodu pra-
covních povinností neobhajoval a tak si pro první titul do-
kráčel Daniel Lakoš (Mapei). Na místě druhém skončil Jiří 
Král (Parkety Wölfel) a pohár za třetí místo si odvezl Petr 
Molek (Weber). 
 

Golfové mistrovství ČR podlahářů 

Tropické vedro a velmi rychlé greeny v Golfresortu Mona-
chus v Nové Bystřici prověřili podlaháře a jejich hosty na 
VIII. golfovém šampionátu. 
 
kategorie HCP 0-17 
1. Pavel Urbánek, 2. Jan Kulhánek, 3. Tomáš Šimíček 
kategorie HCP 17,1-27 
1. Bohumil Malý, 2. Marcela Kovaříková, 3. Martin Polák 
kategorie HCP 27,1-54 
1. Jiří Sudík st., 2. Josef Duben, 3. Alena Demčišinová 
 
Nejdelší odpal na jamce č.11 měl Libor Štěpánek a Alena 
Ostrejšová, ránu na přesnost vyhrál Milan Sýkora na jamce 
č.10. 


