
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 



ZLATÝ PARTNER 

STŘÍBRNÝ PARTNER 

BRONZOVÝ PARTNER 

MEDIÁLNÍ PARTNER 



 

K 1. lednu 2012 měl cech celkem 62 členů, 56 vlastních a 6 přidružených škol.  

 

Během roku 2012 byly do cechu přijaty firmy: 

   

1) Lukáš Bukáček, Nové Město na Moravě 

2) P.I. Parket s.r.o., Brno   

 

 

  Členství bylo zrušeno:   PROFELT interiér s.r.o. 

     Zdeněk Strnad 

     CYGNUS Interiér vašich představ s.r.o 

 

K 31. prosinci 2012 měl cech celkem 61 členů, 55 vlastních a 6 přidružených škol.  

 

POSLEDNÍ VALNÁ HROMADA 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

PŘEDSTAVENSTVO 

REVIZNÍ KOMISE 

SPOLUPRÁCE 
    

  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 žije) 

  Cena Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2012 a Era Živnostník roku 2012 

  Národní soustava povolání, Národní soustava kvalifikací  - Národní ústav odborného vzdělávání a TREXIMA 

 

8. března 2012, Mělník  

 

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

   

  Jana Pilátová, Václav Kachlíř, Pavel Plotz  



PODLAHA CUP 

Nejšikovnější žáci z 2. a 3. ročníků středních škol a učilišť z celé re-

publiky se sešli 17. dubna v konferenčním sále pražské Střední od-

borné školy stavební a zahradnické na Jarově na osmém ročníku 

podlahářské soutěže.  

Po bezpečnostním proškolení na el. strojích FESTOOL čekal na šest 

soutěžních dvojic teoretický test znalostí včetně matematického 

příkladu z podlahářské dennodenní praxe. Pak následoval praktický 

úkol v podobě kladení klasických dřevěných parketových vlysů zdvo-

jených do stromečku (vlysy dodal AKTO, lepidlo BONA). 

A bylo o co soutěžit!  Sponzoři věnovali velké množství kvalitních 

cen (např. montérky, mikiny, vlhkoměry, flash disky, svítilny, trička, 

metry, míchací nádoby atd.) a cech k tomu ještě přidal finanční od-

měnu - první dvojice 3 000 Kč, druhá 2 000 Kč a třetí 1 000 Kč. 

Na klucích byla patrná nervozita, ale i pro poslední dvojici bylo při-

praveno hned několik cen. 

Loňský obhájce Střední škola stavební a podnikatelská z Olomouce-

Chomoutava měla nejlepší praktickou část, ale vůbec ji  nevyšel test 

a skončila třetí. Druhé místo stejně jako loni patří Střední škole poly-

technické Brno a podruhé na stupeň nejvyšší vystoupali reprezen-

tanti Středního odborného učiliště Uherský Brod (poprvé v roce 

2008). 

1.místo: Michal Hrbáček a Ladislav Sedláček  

2.místo: Roman Osička a Stanislav Škňouřil  

3.místo: Lukáš Šiler a Tomáš Vysloužil 

Naše velké poděkování směřuje k dárcům věcných cen - Basf, Bo-

na, Dema dekor, Festool, Gerflor, Magnum parket, Mapei, Supellex 

centrum, Thomsit, Uzin a Weber.  

IX. ročník se uskuteční v Uherském Brodě.  

 

TECHNICKÁ NORMA 

V květnu 2010 na naší konferenci Svět podlahovin  poprvé padla 

zmínka o možnosti vytvořit technickou normu pro posuzování do-

končených podlahovin. Základní text vytvořil Ing. Mikšátko, první 

vaše připomínky zapracoval Ing. Polášek a pak se konalo několik 

připomínkovacích kol (Seč, Brno, Vílanec).  Finálový text a vypořádá-

ní posledních připomínek bylo opět pod taktovkou Ing. Mikšátka, 

který normu předložil ÚNMZ. Norma byla schválena 9/2012 a platí 

od října 2012. Celý proces trval 29 měsíců a děkujeme všem, kdo se 

aktivně podílel na jejím vzniku.  

http://www.skolajarov.cz/
http://www.sou-ub.cz/
http://www.jilova.cz/
http://www.ssstpo.com/
http://www.bona.cz/
http://www.dema-dekor.cz/
http://www.bona.cz/
http://www.dema-dekor.cz/
http://www.bona.cz/
http://www.dema-dekor.cz/
http://www.festool.cz/
http://www.bona.cz/
http://www.dema-dekor.cz/
http://www.bona.cz/
http://www.dema-dekor.cz/
http://www.supellex.cz/


INOVACE ROKU 

Do pátého ročníku bylo výrobci/dovozci přihlášeno deset inovací, 

které dle jejich mínění usnadnily, zrychlily nebo zjednodušily práci 

podlahářům. 

Po veřejných obhajobách jednotlivých nominací bylo přistoupeno k 

tajnému hlasování. U odborné veřejnosti resp. podlahářů, kteří s 

uvedenými produkty každodenně pracují, nejvíce zabodoval Petr 

Sedláček - AKTO, který z jakékoliv vinylové podlahoviny, kterou mu 

podlahář dodá vyrobí soklovou nebo přechodovou lištu, schod s 

přesahem nebo moderní schod hladký bez přesahu, parapet či 

práh. Uvedeným řešením podlahář u klienta snadno vyřeší veškeré 

detaily z originálního vinylového materiálu, který byl použit na pod-

laze a sjednotí tak vzhled celého interiéru.  

Na druhém místě se umístil laserový měřič vzdáleností a sklonoměr 

v jednom Bosch GLM 80 Professional, který spojuje v sobě funkce 

měřiče vzdálenosti, sklonu a zacvaknutím do měřící lišty se změní v 

digitální vodováhu.  

Třetí místo získal zámkový spoj 5. generace od švédské společnosti 

Välinge, kterým MAGNUM Parket nahradil dosavadní spoj 2. gene-

rece, který používal od roku 2003. U nového zámkového systému 

odpadá nutnost vyskládání si několika řad „na sucho" a pak teprve 

přistupovat ke spojování (srážení nebo lepení) parket. 

 

15 LET CECHU 

Cech byl založen 31. prosince 1997 a tak jsme k oslavě 15. naroze-

nin do Sport V hotelu v Hrotovicích pozvali členy, partnery a vzácné 

hosty.  Každý účastník při příchodu obdržel netradiční dárek evoku-

jící podlahářské „salámové“ lepidlo s etiketou, aby s chutí oslavil 

naše narozeniny a pak na něho čekaly jízdy na segway, kulinářské 

dobroty a bohatá tombola v rámci bowlingového klání. Zábava trva-

la do ranních hodin a nevíme o nikom, kdo by si to neužil.  

Jízda na segway: 

Slalom 1. rozjížďka: 1. Vondrák, 2. Novák, 3. Suchopárek  

Slalom 2. rozjížďka: 1. Voborník, 2. Halamík, 3. Bůžek ml. 

Členitá dráha: 1. Mareček, 2. Bůžek ml., 3. Novák 

Laso: 1. Sýkora, 2. Ajdarov, 3. Brát 

Přemisťování kuželů: 1. Suchopárek, 2. Prchlík, 3. Halamík 

 

Bowling: 1. Lakoš, 2. Sudík, 3. Ajdanov  

http://www.cech-podlaharu.org/organizujeme/inovace-roku/prehled-ucastniku/137-inovace-roku-2011/261-vinylove-listy-a-schody
http://www.cech-podlaharu.org/organizujeme/inovace-roku/prehled-ucastniku/137-inovace-roku-2011/263-bosch-glm-80-professional-laserovy-meric-vzdalenosti-a-sklonomer-v-jednom
http://www.cech-podlaharu.org/organizujeme/inovace-roku/prehled-ucastniku/137-inovace-roku-2011/259-novy-zamkovy-spoj-5-generace


OPEN FLOOR TENIS CUP  

Podruhé se v Jihlavě uskutečnil OPEN FLOOR TENIS CUP, který je 

určen výhradně firmám z podlahářské branže. Po hře v základních 

skupinách se pokračovalo do finálového a  útěchového pavouka. 

Mezi 8 finálových dvojic postoupili hráči Marval podlahy, Podlahář-

ství Stejskal, Uzin, Podlahy Heřman, Step Style, Bona, P.I.Parket a 

Kulhánek/Swed-ex. Loňský titul obhajovali zástupci P.I.Parket z 

Brna, což se jim podařilo, když ve finále porazili Marval podlahy z 

Třebíče. Třetí místo vybojovali reprezentanti STEP STYLE Olomouc, 

když porazili Uzin Praha. 

 

BOWLINGOVÝ ŠAMPIONÁT 

Bowlingovým Mistrem cechu  pro rok 2012 se stal Petr Dorazil z 

firmy Uzin Praha, když na bowlingové dráze mělnického hotelu 

Ludmila porazil Josefa Sýkoru z ESCO podlahy Radomyšl a Tomáše 

Heřmana ze stejnojmenné firmy z Českých Budějovic. 

  

GOLFOVÉ MISTROVSTVÍ ČR PODLAHÁŘŮ 

Pátý ročník golfového mistrovství výrobců, dovozců, prodejců pod-

lahovin a realizačních podlahářských firem se opět konalo na 

„domácím“ hřišti Mnich.  Loňské mistrovské tituly v soutěžních 

kategoriích HCP 0-18, HCP 18,1-36 a HCP 37-54 s 2/3 vyrovnáním 

obhajovali pánové Bohuslav Jirák, Miloš Kudrna a Jiří Kudrna. Po-

sledním dvou jmenovaným se obhajoba zdařila. „Skokanem roku" 

se stal Jiří Kudrna, který v roce 2011 vyhrál kategorii 37-54 a letos 

0-18. Šampionát byl tradičně doplněn o dovednostní soutěže 

"LONGEST DRIVE" a "NEAREST TO THE PIN". Nejdelší odpal na jede-

nácté jamce měl Darek Dupal a Alena Demčišinová. Ránu na přes-

nost vyhrál Otakar Volman, který na desáté jamce po 155 metrové 

ráně přistál 2,61 metrů od praporkové tyče a zahrál birdie. 

kategorie HCP 0-18 

1.místo: Jiří Kudrna 

2.místo: Pavel Urbánek 

3.místo: Jan Kulhánek 
 
kategorie HCP 18,1-36 

1.místo: Miloš Kudrna 

2.místo: Pavel Suchý 

3.místo: Bohumil Malý   
 
kategorie HCP 37-54 

1.místo: Martin Kavalír 

2.místo: Josef Duben 

3.místo: Alena Demčišinová 

 


