
 
 
 
 
 
 
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 



ZLATÝ PARTNER 

STŘÍBRNÝ PARTNER 

BRONZOVÝ PARTNER 

MEDIÁLNÍ PARTNER 



 

K 1. lednu 2013 měl cech celkem 61 členů, 55 vlastních a 6 přidružených škol.  

 

Během roku 2013 byly do cechu přijaty firmy: 

   

1) Martin Perk, Chabařovice 

2) PODLAHY PRUŠA s.r.o., Rozdrojovice 

3) Tomáš Voborník, Cheb 

4) KKstav concrete s.r.o., Praha  

 

  Zánik členství:     APIA INDUSTRY s.r.o. 

     Bc. Pavel Šťastný 

     Jiří Sluka 

 

K 31. prosinci 2013 měl cech celkem 62 členů, 56 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) 

  Firma roku 2013, Živnostník roku 2013, Absurdita roku 2013 

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

 

21. března 2013, Brno  

 

Mgr. Miloslav Štumpa, Ing. Michal Němeček, Josef Duben, Milan Mašek, Michal Horák  

   

  Jana Pilátová, Pavel Plotz, Miroslav Hrnčíř  



SVĚT PODLAHOVIN 

Po roční přestávce jsme ve spolupráci s Výzkumným a vývojo-

vým ústavem dřevařským Praha uspořádali třetí ročník konfe-

rence „Svět podlahovin". Vyměnili jsme Brno za Prahu a naším 

hostitelem se 6. února stala Střední odborná škola stavební a 

zahradnická. 

První přednáška byla na téma „Podlahové topení a dřevěné 

podlahoviny". O německých směrnicích, postupech, zkušenos-

tech a řešeních reklamací přednášel Lars Blüthgen z Dřevařské-

ho institutu z Drážďan. Aplikace nové české normy pro dokonče-

né podlahoviny, a to nejen z pohledu teorie, ale především pra-

xe, byla stěžejním tématem Marka Poláška z Výzkumného a 

vývojového ústavu dřevařského, který představil i další aktivitu v 

podobě "podlahářské sanitky". Jeho kolegyně Anna Součková 

přiblížila zajímavými fotografiemi problematiku nezvaných spo-

lubydlících – škůdců dřeva.  

INOVACE ROKU 

Do šestého ročníku nominovali výrobci a dovozci deset inovač-

ních produktů, které v roce 2012 dle nich usnadnily, zrychlily 

nebo zjednodušily práci podlahářům. V hotelu Žebětínský dvůr 

Brno se 21. března konala jejich veřejná prezentace a obhajoba.  

Účastníci v tajném hlasování rozhodli o vítězích:  

1. Bosch GSL 2 Professional - první podlahový laser na světě 

2. Disperzní lepidlo SCHÖNOX DUROCOLL s vlákny 

3. SikaDecor - cementová dekorativní podlaha 

 

UPGRADE PODLAHÁŘE 

Členové a partneři cechu se 17. října sešli v hotelu Jesenice 

v Jesenici u Rakovníka na třech vzdělávacích přednáškách.   

V dopolední části se účastníci seznámili s novým občanským 

zákoníkem, jehož nové znění a přes 3000 paragrafů nenechává 

nikoho klidným. Odpolední prezentace Ing. Daniela Šmída ze 

společnosti CEMEX na téma "Anhydritové a lité cementové pod-

lahy" vyvolala oboustranně prospěšnou diskusi, která o 50% 

překročila plánovaný dvouhodinový časový rámec. Ing. Marek 

Polášek (WOODEXPERT) zakončil vzdělávací den přednáškou na 

téma "Podlaha si pamatuje i to, co podlahář zapomněl".  



PODLAHA CUP 

Na Středním odborném učilišti v Uherském Brodě se 23. dubna 

konal IX. ročník soutěže PODLAHA CUP.  Nad dovednostní soutě-

ží mladých podlahářů přijal záštitu hejtman Zlínského kraje Stani-

slav Mišák, který se účastnil slavnostního zahájení.  

Do soutěže se přihlásilo šest dvojic (2x Brno, 2x Uherský Brod, 

Praha a Olomouc), které absolvovaly odborný teoretický test 

proložený i matematickými úkoly a praktickou zkoušku 

z pokládky vlysů do zdvojeného stromečku.  

Konečné pořadí: 

     1. místo: Pavel Varaďa a Miroslav Dlapa (Uherský Brod) 

     2. místo: Jan Veselský a Lukáš Šiler (Olomouc) 

     3. místo: Adam Hanuš a Marek Doupovec (Brno) 

Vítězné dvojice za účasti Patrika Kunčara, starosty Uherského 

Brodu a Petra Navrátila, radního Zlínského kraje pro školství, 

mládež a sport převzali od cechu finanční odměnu (1. místo - 6 

000 Kč, 2. místo: 4 000 Kč, 3. místo: 2 000 Kč) a věcné ceny od 

našich partnerů - MAGNUM Parket, Schönox, Dema Dekor, Sika, 

Weber, Bona, Mapei, Murexin a BASF.  Originální putovní pohár 

do dalšího ročníku zůstává v držení Středního odborného učiliště 

v Uherském Brodě, které se v historické tabulce co do počtu ví-

tězství posunulo na druhé místo, jelikož vyhrálo 3x. Jubilejní de-

sátý ročník se uskuteční na půdě historicky nejúspěšnějšího 

účastníka soutěže a to Střední školy polytechnické v Brně, která 

vyhrála už 5x, ale naposled v roce 2009. 

Zvláštní poděkování patří dodavatelům materiálu a služeb - Petr 

Sedláček AKTO, Mapei a Robert Bosch odbytová. 

 

SCHOLA PRAGENSIS 

Cech se účastnil XVIII. ročníku výstavy Schola Pragensis 2013, 

která se konala ve dnech 21. - 23. listopadu v Kongresovém cen-

tru Praha. Akci pořádalo Hlavní město Praha a Odbor školství, 

mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy.  

Výstava je zaměřena na prezentaci středního školství prostřed-

nictvím výstavních expozic pražských středních škol všech druhů 

a typů. Součástí výstavy byla také přehlídka řemesel a cechů, na 

jejichž stáncích byla pro žáky základních škol a jejich pedagogický 

doprovod organizována soutěž v řemeslných dovednostech.  



BOWLINGOVÝ ŠAMPIONÁT 

Bowlingovým Mistrem cechu pro rok 2013 se stal Tomáš Laufek 

ze společnosti ANVI TRADE. David Jelínek ze společnosti MAG-

NUM Parket se umístil na místě druhém a Radoslav Ševců z 

PROFIL Teamu na místě třetím.  Osmý ročník šampionátu se 

konal v hotelu Žebětínský dvůr Brno. 

 

GOLFOVÉ MISTROVSTVÍ ČR PODLAHÁŘŮ 

Vydatné srážky, které způsobily na řadě míst v ČR záplavy, nám 

nedovolily mistrovství odehrát v plánovaném červnovém termí-

nu. Jako náhradní termín byl vybrán konec srpna a ani zde před-

pověď počasí nebyla optimistická, a jelikož další odklad již nebyl 

možný, rozhodli jsme se turnaj uspořádat v duchu „neexistuje 

špatného počasí, pouze špatně oblečený golfista“. Obava ze 

silného deště byla nejčastější omluvou, ale těch 32 hráčů co 

přijelo nelitovalo. První dešťové kapky zasáhly pouze tři  flajty 

na posledních jamkách, a to pouze z toho důvodu, že se na hřišti 

loudaly. Šestý ročník golfového mistrovství výrobců, dovozců, 

prodejců podlahovin a realizačních podlahářských firem se opět 

konal na „domácím“ hřišti Mnich.  Martin Kavalír po loňském 

vítězství v kategorii HCP 37-54 letos vyhrál HCP 18,1-36. Miloš 

Kudrna, loňský vítěz HCP 18,1-36, letos postoupil do HCP 0-18, 

kde obsadil druhé místo. Pavel Urbánek využil nepřítomnosti 

loňského mistra HCP 0-18 Jiřího Kudrny a oproti minulému roku 

si polepšil o jednu příčku a kategorii vyhrál. Šampionát byl dopl-

něn o dovednostní soutěže "LONGEST DRIVE" a "NEAREST TO 

THE PIN". Nejdelší odpaly měli Martin Urban a Marcela Kovaří-

ková. Ránu na přesnost vyhrál Pavel Šindelář, který na šestnácté 

jamce po 147 metrové ráně přistál 5,41 metrů od praporkové 

tyče. Kompletní výsledky podlahářů a jejich hostů, mezi kterými 

byl třeba i bývalý fotbalista Antonín Panenka, najdete na  ČGF. 

kategorie HCP 0-18 

1. Pavel Urbánek, 2. Miloš Kudrna, 3. Daniel Křikava 

 kategorie HCP 18,1-36 

1. Martin Kavalír, 2. Martin Golda, 3. Josef Duben  

kategorie HCP 37-54 

1. Jiří Sudík, 2. Jan Svoboda 


