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K 1. lednu 2010 měl cech celkem 71 členů, 66 vlastních a 5 přidruţených škol.  

 

Do cechu byly v roce 2010 přijaty subjekty: 

   

1) Jaroslav Kováč, Velký Týnec 

2) SOŠ STAVEBNÍ A ZAHRADNICKÁ, Praha 

3) BENEFITFLOORS, Třinec   

 

 

Členství ukončeno:  Petr Bábek, Jaroslav Kováč, Václav Turek, Luboš Bukovec,   

   Ladislav Sedláček, INOVA STAV a Richard Šturma 

 

 

K 31. prosinci 2010 měl cech celkem 67 členů, 61 vlastních a 6 přidruţených škol.  

 

POSLEDNÍ VALNÁ HROMADA 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

PŘEDSTAVENSTVO 

REVIZNÍ KOMISE 

NAŠE ČLENSTVÍ 

SPOLUPRÁCE 
    

  Mendelova universita, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků Zlín 

  Textilní zkušební ústav, Brno 

  Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha 

  Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví (Nadace ABF, Katedra stavebních řemesel) 

  Magistrát hlavního města Prahy (projekt Řemeslo ţije) 

  Terinvest s.r.o., veletrh FLOOR expo 

    

  Hospodářská komora České republiky 

   Stavebnictví a sluţby pro stavebnictví  

   Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů v oboru stavebnictví ČR 

   

  ukončeno členství v Europäische Förderung der Ausbildung für Parkettleger und  

  Fußbodentechnik e.V. (EUFA P+F) 

 

11. března 2010, Mělník  

 

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

   

  Jana Pilátová, Václav Kachlíř, Pavel Plotz  



SVĚT PODLAHOVIN 

Mezinárodní konferenci Svět podlahovin jsme pořádali ve spolu-

práci se Zkušebnou stavebně truhlářských výrobků. První ročník 

se konal s podtitulem Dřevěné a laminátové podlahoviny. Dopo-

lední část byla věnována tvorbě evropských a národních norem. 

Zkušenosti s posuzováním dřevěných a laminátových podlahovin 

v Německu přednesl Dipl. Ing. Lars Blüthgen (Institut für 

Holztechnologie Dresden). Následovala problematika  posuzová-

ní dokončených podlahovin z hlediska teorie a praxe a metody 

posuzování a laboratorního zkoušení dokončených povrcho-

vých úprav podlahovin na bázi dřeva. Závěr konference byl vy-

hrazen představení záměru dokumentu/normy na posuzování 

dokončených podlahovin, kterou přednesl a s přítomnými pro-

diskutoval Ing. Marek Polášek (ZSTV Zlín). Nad celou konferencí 

měl záštitu prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc., prorektor Mendelo-

vy univerzity v Brně. 

 

UPGRADE PODLAHÁŘE 

Poslední vzdělávací akce hodnoceného roku se konala v Kongre-

sovém hotelu Jezerka v Ţelezných horách nedaleko Sečské pře-

hrady. Jediným a nejdůleţitějším bodem setkání bylo připomín-

kování návrhu technické normy na provádění dřevěných podlah 

a jejich posuzování, který připravili Ing. Josef Mikšátko CSc. a 

Ing. Marek Polášek Ph.D. O důleţitosti této normy svědčí i tako-

vá skutečnost, ţe plánované  čtyřhodinové jednání autorů, pod-

lahářů, výrobců podlahovin a soudních znalců se prodlouţilo o 

další hodinu vzájemně prospěšné diskuse, která ještě pokračo-

vala v individuálních konzultacích po oficiálním ukončení. 

 

KONFERENCE PODLAHY 

Jubilejní pátý ročník se konal 15. a 16. září 2010 v Kulturním 

centru Novodvorská v Praze 4 opět s naší záštitou, ale bylo to 

naposledy. Rozhodli jsme se jiţ další ročníky nepodpořit, jelikoţ 

program konference byl více orientovaný na projektanty, neţ na 

podlaháře. Proto jsme iniciovali vznik vlastní konference Svět 

podlahovin, kde se chceme výhradně zabývat problematikou 

nášlapných vrstev.  

 

INOVACE ROKU 

Do naší soutěţe INOVACE ROKU 2009 v podlahářském oboru bylo 

nominováno 16 produktů. Přihlášené inovace hodnoti-

li návštěvníci Podlahářského miniveletrhu  tzn. podlaháři, kteří 

s nimi pracují skoro kaţdý den a ti svým hlasováním rozhodli, ţe 

vítězem a drţitelem CENY ODBORNÉ VEŘEJNOSTI je fir-

ma JANSER za boty pro podlaháře. CENU ODBORNÉ PORO-

TY za získala Třílamelová rošáda firmy MAGNUM Parket a dvou-

sloţkový polyuretanový nátěr pro renovaci povrchu elastických 

podlahovin CC-Dr.Schutz: CC-PU-Color. 

  



PODLAHA CUP 

Během šesti let, kdy pořádáme pro podlahářské uč-

ně dovednostní soutěţ PODLAHA CUP, se putovní postava kera-

mického podlaháře stěhovala z police pravidelného vítěze Střed-

ní školy polytechnické Brno celkem dvakrát. V roce 2008 do 

Uherského Brodu a v roce 2010 do Olomouce. Na pomyslnou star-

tovací čáru se postavilo pět soutěţních dvojic (Střední škola po-

lytechnická Brna, Střední odborné učiliště Uherský Brod, Střední 

škola pro sluchově postiţené a Odborné učiliště Brno, Střední 

škola stavební a podnikatelská Olomouc a Střední škola stavební 

a zahradnická Praha). Úvod soutěţe byl ve znamení testu, kde 

vedle odborných otázek byla i otázka z matematiky resp. úkol 

spočítat spotřebu podlahoviny. Pak následovala pokládka prken-

né podlahy a vlysů na stromeček. 

 

1.místo: Lukáš Dobrý, Tomáš Vyslouţil (SŠSP Olomouc) 

2.místo: Jiří Veselý, Karel Novák (SŠP Brno) 

3.místo: Tomáš Vejtasa, Martin Ţiga (SŠSP Brno) 

  

PODLAHÁŘSKÝ MINIVELTRH 

V kongresovém sále a přilehlých salóncích hotelu Ludmila v Měl-

níku se 11. března prezentovalo 32 výrobců, dovozců a výhrad-

ních prodejců. Podlaháři a představitelé podlahových stu-

dií mohli na jednom místě porovnat nabídku podlahových kry-

tin MAGNUM PARKET, DLH, STEP STYLE, AKTO, FLOORWOOD, 

APIA, D55, KMD PLUS a SUPELLEX CENTRUM. Stavební chemie v 

podobě lepidel, laků, olejů nebo ošetřujících a čistících pro-

středků měla na miniveletrhu největší zastoupení. K dispozici 

byly značky BONA, JUNCKERS, SCHÖNOX, DR. SCHUTZ, SIKA, 

MAPEI, ARDEX, ANVI TRADE, MUREXIN, THOMSIT, CHROMODEN, 

BASF - PCI, UZIN a EMFI. Firmy FESTOOL, BOSCH, NATURA HRA-

DEC a JANSER zastupovaly segment nářadí, strojů a měřící tech-

niky. Široká byla i nabídka lišt PROFILPAS, PROFIL TEAM, DÖLL-

KEN a MAKO COLOR. Zájem byl také o suché podlahové systé-

my FERMACELL. 

 

STAVEBNÍ VELETRH BRNO A FLOOR EXPO PRAHA 

Poradenské centrum cechu bylo na Stavebním veletrhu v Brně 

umístěno do kulatého pavilonu Z, kde byly všechny firmy z pod-

lahářské branţe. Návštěvníkům po celý týden radili technici z 

firem BONA, MAGNUM Parket, Schönox, Dr.Schutz a Sika. 

První ročník praţského veletrhu podlah a podlahových krytin 

FLOOR expo jsme zaštítili svým jménem a společně s partnery 

byly připraveny odborné přednášky. 

 

PODLAHÁŘSKÝ SPECIÁL 2010 

V dubnu jsme vydali třetí pokračování tištěného Podlahářského 

Speciálu, který jsme intenzivně rozdávali zdarma na Stavebním 

veletrhu v Brně. V obsahu jste našli články týkající se  Inovace 

roku 2009 v podlahářském oboru, konference Svět podlaho-

vin, statistik prodeje laminátových podlah, venkovních podlah - 

decking, trendů v laminátových podlahovinách, měření vlhkosti, 

ošetřování parket, nové metody měření sklonu dřeva k deforma-

cím, přepočítání  hodnot vlhkosti v potěru nebo ochrany dřevě-

ných podlah. 



GOLFOVÉ MISTROVSTVÍ ČR PODLAHÁŘŮ 

Původní termín 3. června byl kvůli dlouhotrvajícím dešťům a 

podmáčeném hřišti zrušen a proto bylo třetí mistrovství posunu-

to na 29. června. Do boje o titul Mistra ČR se pod rozţhaveným 

sluncem přihlásilo 30 hráčů, hrálo se sytémem stableford s 2/3 

vyrovnáním HCP v soutěţních kategoriích HCP 0-18, HCP 18,1-36 

a HCP 37-54. Samozřejmostí byly i dovednostní soutěţe 

"LONGEST DRIVE" a "NEAREST TO THE PIN". Nejdelší odpaly měli 

Tomáš Šimíček a Petra Stecherová. Nejblíţ k jamce vyhrál Vladi-

mír Chramosta za 1,83 m. 

kategorie HCP 0-18 

1.místo: Adam Lipšanský  

2.místo: Adam Fröhlich 

3.místo: Jan Kulhánek 

kategorie HCP 18,1-36 

1.místo: Pavel Urbánek  

2.místo: Bohumil Malý  

3.místo: Jan Kačer 

kategorie HCP 37-54 

1.místo: Miloš Kudrna   

2.místo: Štěpán Malý   

3.místo: Martin Kavalír 

 

BOWLINGOVÝ ŠAMPIONÁT O TITUL MISTRA 

V pořadím čtvrtým vítězem cechovního bowlingového šampioná-

tu a drţitelem titulu Mistr cechu pro rok 2010 se  

11. března stal Martin Müller ze společnosti MAGNUM Par-

ket. Robert Oppl (BASF Stavební hmoty ČR) získal pohár stříbrný 

a Petr Zikmund (EMFI Prag) pohár bronzový. Turnaj se konal po 

valné hromadě v hotelu Ludmila v Mělníku a zúčastnilo se ho na 

30 hráčů. 

 

KALENDÁŘ CECHOVNÍCH AKCÍ NA ROK 2011 

25. února  

OPEN FLOOR TENIS CUP, Jihlava 

17. března 

PODLAHÁŘSKÝ MINIVELETRH,  CENA ODBORNÉ VEŘEJNOSTI v 

rámci INOVACE ROKU, BOWLINGOVÝ ŠAMPIONÁT O TITUL MIS-

TRA, Hustopeče u Brna 

       

duben 

PODLAHA CUP, Brno 

 

18. května 

SVĚT PODLAHOVIN, Brno 

 

15. června 

GOLFOVÉ MISTROVSTVÍ ČR PODLAHÁŘŮ, Nová Bystřice 

 

říjen 

UPGRADE PODLAHÁŘE, západní/severní Čechy   


