
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti cechu v roce 2016 
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Poslední valná hromada 

31. března 2016, Monínec 

Představenstvo 

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

Revizní komise 

Jana Pilátová, Pavel Plotz, Miroslav Hrnčíř 

Členská základna 

K 1. lednu 2016 cech evidoval celkem 68 členů: 

• 63 - podlahářské firmy 

• 5 - školy  

Přijaté firmy:   

1. Aleš Vrtaňa, Praha  

2. Zdeněk Chmelík, Plzeň 

3. Ondřej Jirsák, Nový Bydžov 

4. Jiří Sudík, Praskolesy 

5. Emil Pintě, Vyškov 

6. BESTPARKETT, s.r.o., Břeclav 

7. KOBERCE BOSKOVICE, s.r.o., Boskovice 

Představenstvo se na svém zasedání 7. září usneslo rozšířit členskou základnu o nové sekce: 

A) výrobci, dovozci a velkoobchody 

B) experti, znalci a technici  

Do konce roku se uskutečnila transformace partnerů mezi členy cechu. 

Zánik členství:      

1. Ing. Pavel Novák, Prostějov 

2. Robert Bosch odbytová s.r.o., Praha 

3. Schomburg Čechy a Morava s.r.o, Praha 

K 31. prosinci 2016 cech eviduje celkem 97 členů: 

• 70 - podlahářské firmy 

• 5 - školy 

• 21 - výrobci, dovozci a velkoobchody 

• 1 - experti, znalci a technici   

 



Spolupráce, aktivity 

• Hospodářská komora ČR 

• Svaz podnikatelů ve stavebnictví 

• Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků ČR 

• Národní památkový ústav 

• Textilní zkušební ústav 

• Výzkumný a vývojový ústav 

dřevařský 

• Magistrát hlavního města Prahy  

• Firma roku a Živnostník roku 

• Sektorová rada pro řemesla a 

umělecká řemesla 

• Národní ústav pro vzdělávání, 

školské poradenské zařízení a 

zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků 

• Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví 

• Firmy.cz 

• Mistriremesel.cz 

 Udělení záštity  

• Veletrh Dřevostavby (TERINVEST) 

• Veletrh FOR ARCH (ABF) 

 

Stříbrný partner 

 

 

 

 

 

Bronzový partner 

 

 

 

 

 

 

Mediální partner  

 



Činnost 2016 

 

KONFERENCE SVĚT PODLAHOVIN 

Společnost WOODEXPERT po tříleté přestávce změnila formát konference a v rámci 

veletrhu Cesty dřeva v pražských Letňanech uspořádala ve spolupráci s cechem 

moderovanou diskusi s hosty nad danými tématy a sál praskal ve švech. Změna 

formátu konferenci výrazně prospěla a diskuse, která byla přínosná pro organizátory i 

účastníky, překročila tříhodinový časový rámec pro pronajatý sál. 

 

2016 BYL ROKEM ŘEMESEL 

Cech se přidal k výzvě Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která se 

rozhodla rok 2016 vyhlásit jako ROK ŘEMESEL. Součástí projektu bylo představení 

cechu na stránkách MF Dnes a jeho magazínu DOMA. Na rozhlasových vlnách rádia 

Impuls představil podlahářský obor zuřivý reportér Aleš Růžička, který natočil 

reportáž ve firmě Zahradník parket. V pořadu Toulky za cechy a řemesly, který 

realizovala Česká televize, jste mohli vidět společnost Dřevovýroba Podzimek.  

Nově vznikl portál mistriremesel.cz a naši členové mají přednostní umístění na 

nejobsáhlejším internetovém katalogu řemeslníků zcela zdarma. Škoda, že členské 

firmy věnují aktualizaci tak málo času. U Komerční banky máte jako členové cechu 

zvýhodněné vedení účtu včetně platební karty s obrázkem s příslušností k našemu 

cechu. AMSP připravilo dvě analýzy/průzkumy, ze kterých můžeme čerpat poznatky 

pro svoji činnost. 

 

OCENĚNÍ SOUTĚŽE PODLAHA CUP 

Snažíme se, aby význam cechu rostl. Asociace malých a středních podniků a 

živnostníků společně s Komerční bankou si toho všimly, když se rozhodly ocenit ty 

spolky, které zviditelňují svůj obor a usilují o zvýšení hrdosti řemeslníků. Slavnostní 

akt proběhl na lednovém veletrhu Střechy/ Řemeslo/ Solar Praha. Miloslav Štumpa, 

předseda cechu, převzal ocenění za pořádání učňovské soutěže PODLAHA CUP 

z rukou předseda představenstva AMSP ČR Karla Havlíčka a manažera segmentu 

Small Business KB Martina Ehrenbergera. 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM VALNÉ HROMADY 

Dopolední část zasedání na Monínci vyplnily dvě přednášky: Operační program 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (CzechInvest) a Podpora odborného 

vzdělávání zaměstnanců - POVEZ II (Jana Pilátová) a také prezentace švédského 

pracovního oblečení Snickers (profi-odevy.cz), kde členové získali benefit v podobě 

výjimečné slevy. 

 



INOVACE ROKU 2015  

Jelikož nebyla výrobci a dovozci nominována žádná inovace, byl ročník a následně i 

celá soutěž pro sestupující tendenci zrušena.  

 

XII. PODLAHA CUP 

Obor podlahář nebo podlahářské práce učí v České republice aktuálně pět středních 

škol: Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha, Střední odborné učiliště 

Uherský Brod, Střední škola polytechnická Brno, Střední škola pro sluchově postižené 

Brno a Střední škola technická Praha. A pro jejich žáky cech připravil další ročník 

soutěže, která ověřuje dosažené teoretické a praktické dovednosti. V Uherském 

Brodě se tak 2. května sešlo 10 nejlepších mladých podlahářů, které školy aktuálně 

mají.   

Republikové mistrovství, kde se pracuje ve dvojicích, obdrželo záštitu od Jana Mládka, 

ministra průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Vladimíra 

Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory České republiky, Václava Matyáše, 

prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků ČR, Patrika Kunčara, starosty Uherského Brodu a Stanislava 

Mišáka, hejtmana Zlínského kraje.  

Samotná soutěž se skládala ze dvou částí. Teoretická část byla ve formě zpracování 

cenové nabídky a praktická ve složení kazety (intarzie) do prostoru. Vypracování 

nabídky ale nebylo to nejdůležitější. Tím byla především praktická zkouška, na kterou 

měli soutěžící časový limit 240 minut. Dodaný polotovar jsme předpřipravili a na 

účastnících bylo hlavně přesné úhlové řezání komponentů, sesazení a nalepení na 

desku. Na některých žácích bylo hned patrné, že je zadání zaskočilo a měli jsme i 

takový pocit, že s pokosovou pilou někteří přišli do styku až na soutěži. Z následné 

diskuse s učiteli jsme se dozvěděli, že na takové vybavení ve školství finance nejsou, 

což v době neustálých dotací do vylepšení výuky nedává logiku. Jak se mají tedy 

naučit správné praxi a správným návykům? 

V minulosti členské školy obdrželi od cechu i jeho partnerů profesionální nářadí, ale 

jak je vidět, nestačilo to. Školy si nové věci nekupují, ty rozbité neopravují a nám 

z toho vychází, že spoléhají na to, že se to žák naučí u podlahářské firmy při praxi. 

Úroveň podlahářských firem je ale různorodá, stejně jako je různorodá úroveň škol, 

učitelů odborného výcviku i samotných žáků. Jako cech se pokusíme některé věci 

ovlivnit a zaměříme se na dovybavení škol standardem nářadí a budeme se věnovat i 

prohloubení znalostí učitelů odborného výcviku, aby těm mladým nepředávali 

hlouposti. Zpět ale k praktickému zadání. Někdo měl rychlý start, někdo koukal, co 

dělají sousedé, někdo se tajně radil s učitelem, i když neměl. Prostě každý se s tím 

pral, jak uměl. Postupem času bylo na soutěžních dvojicích vidět, kdo vzal na sebe 

zodpovědnost, kdo je podavačem materiálu či nářadí nebo kde přestala zcela 

fungovat společná komunikace. S blížícím se koncem soutěže to někteří učitelé 

nevydrželi a začali svým svěřencům radit. A jedna z těchto rad poslala do té doby 



dvojici aspirující na stupně vítězů na opačný konec pořadí. Odbornou část bedlivě 

sledoval Petr Sedláček (AKTO), který před závěrečným vyhodnocením soutěžícím, ale 

i učitelům, kteří o to měli zájem, ukázal chyby, kterých se jejich svěřenci dopustili. 

Výsledné pořadí je především tedy o tom, kdo udělal nejméně chyb nebo těch méně 

závažných. 

 

1. místo: Marek Bednář a Jiří Kavan, Střední škola polytechnická Brno  

2. místo: Lukáš Benda a Michal Smrž, Střední škola pro sluchově postižené Brno 

3. místo: Ondřej Hladký a Pavel Kvašný, Střední odborná učiliště Uherský Brod 
  

Velice nás potěšilo, že pořadatelé zářijového WORKCAMP PARQUET CZ oslovili žáky, 

jejich učitele a školy na prvních dvou místech a pozvali je na týdenní netradiční 

předávání znalostí, které se konalo na hradě a zámku Libá v Karlovarském kraji za 

účasti 8 zemí (CZ, D, AT, IT, NL, SK, BY, RO). Pod dohledem organizátorů společnosti 

RENSPOL (CZ) a parketářského mistra Ernesta Müllera (D) všichni spolupracovali při 

výrobě, pokládce a povrchové úpravě parketové podlahy s logem řádu Křížovníků s 

červenou hvězdou a bordurou. 

  

 
 

JEDNÁNÍ S PŘEDSEDOU VLÁDY 

Hlavními tématy společného jednání profesních cechů s předsedou vlády Bohuslavem 

Sobotkou ve Strakově akademii byla novela živnostenského zákona, zavádění 

mistrovských zkoušek, podpora technického vzdělávání již na mateřských a 



základních školách i systémovější podpora výuky řemesel. Bohuslav Sobotka hovořil o 

novele živnostenského zákona, kterou připravuje MPO ve spolupráci s MŠMT. Dalším 

tématem bylo zavádění mistrovských zkoušek.  

 

IX. GOLFOVÉ MISTOVSTVÍ 

Golfresort Monachus u Nové Bystřici 1. června další ročník golfového mistrovství 

realizačních firem, prodejců podlahovin a dovozců či výrobců podlahářských 

produktů. Přestože průběh počasí na konci května nebyl příznivý a objevily se obavy 

z prudkých přívalových dešťů, bouřek či krup, tak opak byl pravdou a počasí vyšlo na 

jedničku.  Kategorie HCP 0-20 vyhrál Tomáš Šimíček před Bohumilem Malým a 

Milošem Kudrnou. V kategorii HCP 20,1-35 zvítězil Martin Golda před Janem Šíbalem 

a Marcelou Kovaříkovou. Prvenství v kategorie HCP 35,1-54 patří Jiřímu Sudíkovi, 

místo stříbrné Josefu Dubnovi a místo bronzové Jiřímu Sudíkovi ml. Šampionát byl 

doplněn o dovednostní soutěže "LONGEST DRIVE" a "NEAREST TO THE PIN". Nejdelší 

odpal na jamce č. 11 měl Dušan Kyněra a Marcela Kovaříková, ránu na přesnost na 

jamce č. 10 vyhrál Martin Golda. 

 

UPGRADE PODLAHÁŘE  

Blížící se EET a vady podlah byly hlavními tématy jubilejního desátého ročníku 

vzdělávací akce. V prostorách Vinného sklepa Skalák byly účastníkům představeny 

potřebné legislativní náležitosti a mohli se také seznámit s odzkoušenými zařízeními 

pro EET. V přednáškové sérii „Vady podlah-Nalijme si čistého vína“ se střídali 

jednotlivé prezentace Ing. Marka Poláška (Woodexpert) a Josefa Voborníka 

(videopodlahy.cz) s ochutnávkou vzorků místního vinařství.   

 

 



METODIKA K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM  

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR byla vytvořena metodická pomůcka, která 

je určena pro orientaci zadavatele veřejné zakázky při zadávání a vyhodnocování 

podlahářských prací jako samostatné zakázky nebo jako subdodávky v rámci 

novostavby nebo rekonstrukce. 

  

AUDIENCE U PREZIDENTA ČR 

Respekt k dobrým řemeslníkům vyjádřil také prezident země Miloš Zeman, když na 

Pražském hradě v listopadu přijal přes 50 představitelů autorizovaných cechů a 

živnostenstev sdružených v Hospodářské komoře ČR. Cech podlahářů ČR byl mezi 

nimi. "Proč proboha máme učební obory s maturitou, když daleko důležitější a daleko 

úctyhodnější by byla mistrovská zkouška," poznamenal prezident ČR během zhruba 

hodinového setkání s cechy na Hradě. Podle prezidenta má řemeslo zlaté dno a ti, 

kdo se honosí maturitou, ale neumějí svoje řemeslo, jsou odsouzeni k tomu, aby 

skončili na úřadech práce. To je také důvod, proč podporuje zavedení mistrovských 

zkoušek. „Pan Mistr to bylo v minulosti nějaké označení plné úcty," řekl prezident s 

tím, že si váží, že jej přišly cechy navštívit a že jim může vyjádřit i on svou úctu 

osobně. Ostatně nezájem mládeže o učňovské obory, překážky při jejich praktické 

výuce v dílnách či nedostatek kvalifikovaných lidí ve firmách se staly také ústředním 

tématem neformální diskuse, při které si hlava státu vyslechla problémy, se kterými 

se živnostníci a řemeslníci musejí při výkonu svého povolání potýkat. „Přeji si, aby 

vaše cechy prosperovaly, aby měly úctu občanů, a jestli si někdo bude chtít přečíst 

Vergilia v originále, tak ať to udělá, ale ať je dobrý řemeslník, protože to je základ 

tohoto podnikání. Země, která nemá dobrá řemesla, a tedy ani dobré cechy, je totiž 

odsouzena k tomu, aby byla ekonomicky neúspěšná," řekl Zeman. 

  

SCHOLA PRAGENSIS 

Cech se účastnil tradiční přehlídky středního a vyššího odborného školství v Praze. 

Tato výstava je určena zejména žákům osmých a devátých tříd základních škol, jejich 

rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních školách všech typů. Cechy tam 

prezentují řemeslo jako takové.        

 

 

         Mgr. Miloslav Štumpa 

         předseda 

 

 


