
 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

V ROCE 2009 



ZLATÝ PARTNER 

STŘÍBRNÝ PARTNER 

BRONZOVÝ PARTNER 

MEDIÁLNÍ PARTNER 



 

K 1. lednu 2009 měl cech celkem 63 členů, 58 vlastních a 5 přidružených škol.  

 

Do cechu byly v roce 2009 přijaty subjekty: 

   

1) Luboš Bukovec, Brno 

2) Koberce Brázda s.r.o., Praha   

3) Petr Uhlík, Dobruška   

4) KMD PLUS s.r.o., Praha 

5) tilo s.r.o., Jihlava 

6) ISODOM a.s., Praha 

7) HYLENA-KOBERCE s.r.o., Nové Město nad Metují 

8) Miroslava Procházková-AVANTI, Zbuzany 

9) Václav Dvořák, Tábor       

 

Členství ukončeno:  Aleš Hais 

   Koratex CZ  

 

K 31. prosinci 2009 měl cech celkem 70 členů, 65 vlastních a 5 přidružených škol.  

POSLEDNÍ VALNÁ HROMADA 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

PŘEDSTAVENSTVO 

REVIZNÍ KOMISE 

NAŠE ČLENSTVÍ 

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE 

    

  Mendelova universita, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín 

  Textilní zkušební ústav, Brno 

  Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha 

    

  Hospodářská komora České republiky 

   Stavebnictví a služby pro stavebnictví  

   Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů v oboru stavebnictví ČR 

  Europäische Förderung der Ausbildung für Parkettleger und Fußbodentechnik e.V. (EUFA P+F) 

 

12. března 2009, Hustopeče  

 

Mgr. Miloslav Štumpa, Josef Duben, Milan Mašek, Michal Horák, Jan Kulhánek   

   

  Jana Pilátová, Václav Kachlíř, Pavel Plotz  



PODLAHÁŘSKÝ MINIVELTRH  

Konání miniveletrhu jsme přesunuli z podzimu 2008 na jaro 2009. Třetí ročník 

se konal v Hustopečích u Brna. Nabídka třiceti vystavovatelů v hotelu Centro 

byla velice široká a každý podlahář si tak mohl odnést ty nejaktuálnější infor-

mace. Návštěvníci svým hlasováním rozhodli o udělení Ceny odborné veřejnosti 

v rámci Inovace roku v podlahářském oboru.     

Vystavovatelé: AKTO, ANVI TRADE, ARDEX, ARTELIT, BALTERIO, BASF, BONA 

CR, BOSCH, BRANDS INTERNATIONAL, DÖLLKEN, DR.SCHUTZ, FESTOOL,  

CHROMODEN, JUNCKERS, KMD PLUS, MAGNUM  PARKET, MAKO, MAPEI, MOSAIC, 

MUREXIN, NATURA HRADEC, PROFIL TEAM, SCHÖNOX, SIKA, STEP STYLE,  

SUPELLEX CENTRUM, SYNTEKO, THOMSIT, T-WOOD, UZIN a  

WPC-WOODPLASTIC. 

INOVACE ROKU 2008 V PODLAHÁŘSKÉM OBORU 

Druhý ročník soutěže jsme organizovali opět společně s časopisem Podlahy a  

interiér a celkem bylo přihlášeno jedenáct inovací, které měly podle výrobců 

v roce 2008 podlahářům zjednodušit či urychlit jejich práci. Slavnostní předá-

ní cen proběhlo na našem stánku v rámci Stavebního veletrhu v Brně.   

 

CENA ODBORNÉ VEŘEJNOSTI 

BOSCH aku multistříhač GOP 10,8 V-LI Professional  

CENA ODBORNÉ POROTY  

1) switchTec firmy UZIN - lepení bez lepidla s oboustranně lepící fólií Sigan 

2) speciální Schönox Reno-Estrich systém pro renovace podlah 

STAVEBNÍ VELETRH BRNO, PODLAHA CUP 2009 

PORADENSKÉ CENTRUM CECHU  

V rámci mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně jsme již potřetí v pavi-

lonu D vytvořili poradenské centrum, ve kterém na stovky dotazů odpovídali 

technici našich partnerů. Stánek byl i vyhledávaným místem setkávání podla-

hářů,  výrobců,  dovozců a taky našich členů, pro které jsme zajistili bezplat-

ný vstup na veletrh.   

 

PODLAHA CUP  

Na jubilejní pátý ročník byla přislíbena účast pěti týmů, ale týden před koná-

ním se omluvila škola z Olomouce i Bratislavy. O vavříny vítězství tedy bojova-

li učni Střední školy polytechnické z Brna, Středního odborného učiliště z 

Uherského Brodu a Střední školy pro sluchově postižené z Brna (ti se účastnili 

takové akce poprvé). Soutěžilo se v pokládce laminátové podlahy a v položení 

tzv. parketového stromečku.  

Konečné pořadí: 

1.místo: Ondřej Blaha, Martin Konečný (SŠP Brno) 

2.místo: Tomáš Szabó, Filip Fryzelka (SOU Uh. Brod) 

3.místo: Lukáš Souchop, Marek Hošek (SŠSP Brno) 

 

Velké poděkování patří našim partnerům za poskytnutí soutěžního materiálu, 

stojů, nářadí a věcných cen pro všechny soutěžící. 

http://www.cech-podlaharu.org/index.php?cmd=page&id=299
http://www.cech-podlaharu.org/index.php?cmd=page&id=299


KONFERENCE PODLAHY 2009 

V září se konal čtvrtý ročník odborné konference na podlahové konstrukce za 

účasti necelých dvou stovek odborníků z praxe. Hned na úvod byly prezento-

vány vítězné produkty ze soutěže Inovace roku v podlahářském oboru. Konfe-

rence, které se konala pod záštitou cechu, si kladla za cíl postihnout inovace 

v oblasti technického řešení podlahových konstrukcí a materiálů, upozornit na 

osvědčená řešení a současně ukázat příklady vad a možnosti, jak se jich vyva-

rovat. Účastníci konference tak získali ze 41 příspěvků komplexní přehled o 

problematice podlahových konstrukcí včetně kontaktů na řadu specialis-

tů. Přednášky byly také zveřejněny v tištěném sborníku. 

VZDĚLÁVACÍ UPGRADE PRO PODLAHÁŘE 

V Lánově u Vrchlabí se konal uprostřed října cyklus seminářů za účelem aktua-

lizace podnikatelských a podlahářských znalostí našich členů a partnerů. První 

přednáška byla o právech spotřebitele a povinnostech prodávajícího, které 

vysvětlil zástupce České obchodní inspekce. Státní úřad inspekce práce se 

věnoval ochraně pracovních vztahů a pracovních podmínek. Požadavky na 

podlahové krytiny z pohledu soudního znalce komplexně prezentoval Textilní 

zkušební ústav a poslední přednášku, která se týkala vlivu kvalitativních para-

metrů dřevěných podlahovin na konečný výsledek, měli odborníci ze Zkušebny 

stavebně truhlářských výrobků. První dva semináře napomohly odstranit obavy 

z inspekcí a připravili naše členy na jejich průběh. Odborné semináře zdůraz-

nily rozdíly mezi využíváním kvalitních a nekvalitních vstupních materiálů a 

vliv technologické kázně a nekázně.  

PODLAHÁŘSKÝ ROZCESTNÍK PODLAHARI.COM 

PODLAHÁŘSKÉ LISTY, PODLAHÁŘSKÝ SPECIÁL  

V červnu jsme spustili zkušební provoz podlahářského rozcestníku, který bude po naplnění daty 

a informacemi aspirovat na největší zdroj ucelených a zaručených informací o podlahách a pod-

lahovinách. Odborníci i laici zde najdou např. teoretické informace o podlahách, lexikon dřevin, 

odkaz na seznam prověřených podlahářských firem a podlahových studií, přehled výrobců a je-

jich značek, seznam škol s učebním oborem podlahář nebo podlahářské práce, soudní znalce se 

specializací na podlahy, vydané knihy a časopisy o podlahách, přehled profesních organizací 

z oboru z celého světa včetně veletrhů v příslušných státech, názvy technických norem z oboru, 

systémová řešení a správné tipy a triky, instruktážní videa na pokládku, informace o rekvalifi-

kačních kurzech nebo statistických údajích.  

PODLAHÁŘSKÉ LISTY 
Internetový zpravodaj cechu jsme v hodnoceném roce vydali 2x:  

v dubnu číslo 11, staženo 851x 
v říjnu číslo 12, staženo 203x 

(např. číslo 10 z 8/2008 bylo staženo 1560x) 

Podlahářský SPECIÁL 
Tištěné noviny, které vydáváme v nákladu 3000 ks pro stavební veletrh v 
Brně, si mohou čtenáři také kdykoliv zdarma stáhnout z našeho  webu:  
 
Speciál 2009 - stažen 3426x 

Speciál 2008 - stažen 3655x 



SPORT 

GOLFOVÉ MISTROVSTVÍ ČR PODLAHÁŘŮ 

Po roční přestávce jsme na jihočeském golfovém hřišti Mnich pořádali druhý 

otevřený šampionát pro jednotlivce zastupující výrobce, dovozce, prodejce a 

realizátory z oboru. Na mistrovství se přihlásilo o 14 hráčů více než loni a v 

této zvýšené konkurenci se pouze dvěma hráčům podařilo obhájit stupně vítě-

zů (Robert Domány, Jan Kačer). Součástí turnaje proběhly dvě dovednostní 

soutěže,  „Nejdelší odpal“ měl Luboš Klement jr. a „Nejblíž k jamce“ byl Aleš 

Korotvička.  

 

kategorie HCP 0-22:  

1.místo: Václav Kraml,  2.místo: Luboš Klement jr., 3.místo: Robert Domány 

kategorie HCP 22,1-36: 

1.místo: Aleš Černý, 2.místo: Pavel Cenek, 3.místo: Jan Kačer 

kategorie HCP 37-54:  

1.místo: Václav Svoboda, 2.místo: Jan Hrdina, 3.místo: Bohumír Zajíček 

 

GOLFOVÁ AKADEMIE  

Pro zájemce o tento sport byla připravena golfová akademie, kde si účastníci 

pod dozorem profesionálních trenérů vyzkoušeli dlouhé odpaly, krátké příhry a 

patování. Na závěr si akademici zahráli miniturnaj dvojic na čtyři jamky a vítě-

zem se stala dvojice Petr Procházka a Jiří Šobáň.  

 

CECHOVNÍ MISTR V KUŢELKÁCH 

V předcházejících letech jsme pořádali bowlingové mistrovství cechu, ale jeli-

kož hotel, kde se konala naše valná hromada měl pouze kuželkové dráhy, 

uspořádali jsme cechovní turnaj v tomto sportu.  Mistrem cechu se stal Martin 

Milata, druhý skončil Jan Kulhánek a bronz získal Pavel Plotz.  

WWW.CECH-PODLAHARU.ORG 

TOP 10 nejhledanějších členů  

1. Pilát, 2. Sluka, 3. Klicpera, 4. Lukor, 5. Kulhánek, 6. Medek, 7. Ing. Novák, 

8. Novák, 9. Uhlík a 10. Brased Eurotextil 

Rok/statistka návštěv stránek  jedinečných míst 

2009 82 504 339 440 40 194 

2008 76 285 331 501 40 893 

2007 80 707 274 889 35 550 

TOP 10 nejstahovanějších dokumentů od partnerů 

1 časopis BONA 6/2006   7017  

2 Mapei - Technika pokládky podl. krytin 3372  

3 časopis PROFI Thomsit 11/2006  2274 

4  Supellex - Akce strýček Jameson přichází 1353 

5  BONA - kompletní sortiment brusek  716 

 

6 časopis Schönox Express 2/2007  691 

7 MAPEI - Průmyslové podlahy   522 

8 časopis Schönox Express 1/2008  488 

9 časopis Realita MAPEI č. 1/2008  372 

10 časopis Schönox Express 1/2007  371 


