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BRNO JE LÍHEŇ ŘEMESLNÍKŮ 

Loni druzí, letos první. Obkladači ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy vyhráli XI. ročník dovednostní 
soutěže Obkladačská naděje v Mostě.  

Svěřencům Ondřeje Konečného, učitele odborného výcviku, se v posledních ročnících opravdu daří. V roce 2012 ji 
vyhráli, další rok stupně vítězů ani titul sice neobhájili, ale loni byli stříbrní a letos zlatí. Co do počtu vítězství je Brno 
po Horní Bříze druhou nejúspěšnější školou v celé historii soutěže. Zajímavostí, která podporuje nadpis článku je i 
to, že žáci brněnské Střední školy polytechnické letos vyhráli XI. podlahářský šampionát a to celkově už pošesté. 

Soutěže, který se konala pod záštitou Václava Matyáše, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, se účast-
nilo 8 škol - Česká zemědělská akademie v Humpolci, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hradec Králo-
vé, Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha, Střední odborné učiliště stavební Plzeň (dříve Horní Bříza), 
Střední škola polytechnická Olomouc, Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, Střední škola technických 
oborů Havířov-Šumbark a domácí Střední škola technická.  

Učně z celé ČR v Mostě přivítala náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje Jana Vaňhová a Rudolf Jung, předseda 
Okresní Hospodářské komory Most. Po oficialitách čekal na soutěžící vědomostní test 30 otázek a pak se pod dohle-
dem odborné poroty pustili do dvoudenního praktického úkolu, na který společnost Lasselsberger poskytla obklady 
a dlažbu RAKO a společnost Saint-Gobain Construction Products CZ stavební chemii WEBER.  

Konečné pořadí: 

1. Petr Červený, David Hřebec (Brno) 

2. René Mareček, Jan Roháč (Olomouc) 

3. Martin Bodlík, Vojtěch Holeček (Hradec Králové) 

 
Zásluhou projektu Fandíme řemeslu!, který zastřešuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků a Komerč-
ní banka jsme mohli mladým obkladačům, kteří se umístili na stupních vítězů, předat finanční odměnu v celkové 
výši 12 tisíc Kč a to nebyla jediná odměna, kterou si kluci odnesli. Velké poděkování  je třeba vyslovit značkám -
Clipper, Montolit, Bat nářadí, Rubi, Ceresit, Rako, Weber, Hasit, Cemix, Murexin, Schomburg, Sopro a Snickers. 



OCENĚNÍ ROKU 

Časopis Obklady, dlažba & sanita předával svá ocenění  již po osmé. Tradičně se místem setkání stala restaurace 
Hergetova cihelna, kde účastníky uvítaly zástupkyně časopisu, šéfredaktorka Jana Komárková a obchodní manažer-
ka Markéta Kopecká, které předávaly jednotlivá ocenění za moderátorské podpory vtipné a pohotové Šárky Vole-
manové.  

Realizace roku 2015 - Stanice metra Bořislavka a Nemocnice Motol, trasa A, Praha  
Čtyři nové stanice a více než šest kilometrů trasy přibyly trase A pražského metra. Stanice byly slavnostně otevřeny 
6. dubna 2015 po více než pěti letech stavby. Každá dostala svoji charakteristickou barevnost a s ní ladí i použité 
obklady a dlažby. Ve stanicích Nemocnice Motol a Bořislavka dlažby realizovala společnost HOCHTIEF CZ a. s. pomo-
cí stavební chemie Weber, dodávané společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s 
 
Ocenění roku 2015 - Za příručky Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem 
V rámci programu Leonardo da Vinci, transfer inovací, byl loni realizován  
projekt Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem. Hlavním 
výstupem jsou dvě příručky pro navrhování a provádění obkladů. První  
obsahuje standardizovaný popis 150 vzorových souvrství včetně pokynů pro 
navrhování a provádění a je jediná svého druhu v Evropě. Druhá shrnuje  
lokalizované překlady Merkblatů z Rakouska a Švýcarska.  
Cílem a hlavním přínosem obou příruček je přenos relevantních informací jako 
základu tvorby systému jakosti při obkládání a transparentnost, tj. nastavení 
jednotné komunikace investora, projektanta a řemeslníka.  
 

OBKLADAČSKÁ NADĚJE OCENĚNA JAKO ŘEMESLNÝ POČIN 2014 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zahá-
jila ofenzivu k podpoře české dovednosti, zručnosti a tradič-
ního fortelu.  V rámci projektu Fandíme řemeslu! zapojila 
do hry nejvýznamnější tuzemské řemeslné cechy a spole-
čenstva. Cílem projektu je dlouhodobě posilovat vnímání 
významu řemesel ve společnosti, angažovat mladé lidi v 
zapojení do řemeslné profese a trpělivě vysvětlovat vládě, 
že význam drobného řemesla a souvisejících služeb není 
možné posuzovat z pouze pohledu ekonomických přínosů. 
Jsou základem regionální obslužnosti, vytvářejí vizitku ma-
lých obcí a měst a podporují dlouhodobý vztah společnosti 
k původním a tradičním hodnotám.  

AMSP ČR za podpory Komerční banky ocenila finanční část-
kou řemeslné počiny, které posílily vnímání tradičních pro-
fesí: 

 Cech čalouníků a dekoratérů ČR za přípravu dvoudenní školení pro členy cechu a studenty odborných škol 

 Cech kamnářů ČR za ukázkovou učňovskou stavbu tradičního kachlového sporáku prezentovanou na veletrhu 
FOR ARCH 2014 vč. vydání propagačních materiálů a tisku Kamnářského speciálu 

 Cech malířů a lakýrníků ČR za zorganizování mezinárodní soutěže učňovských škol „Mladý malíř 2014“   

 Cech obkladačů ČR za zorganizování soutěže učňů „Obkladačská naděje" 

 Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR za vydání publikace „Pravidla pro navrhování a provádění střech" 

 Sdružení České umění skla za zorganizování unikátní výstavy českého skla Concerto Glassico v Toskánském 
paláci  

 Kovářské společenstvo ČR za ceny do soutěže studentů a žáků při Kovářském dnu v Oselcích vč. pořízení a 
vybavení stánku pro potřeby zázemí při akcích (venkovní akce) a nákupu odborné literatury do knihovny pro 
členy společenstva 

 Společenstvo kominíků ČR za zahájení nové spolupráce a angažování 27 nových spolupracujících firem vyrá-
bějících nezbytné materiály pro kominictví 



XX. SCHOLA PRAGENSIS 2015 

Cech se ve dnech 26-28. listopadu účastnil jubilejní dva-
cáté přehlídky středního a vyššího odborného školství 
v Praze.  

Tato výstava je určena zejména žákům osmých a devá-
tých tříd základních škol, jejich rodičům a ostatním zájem-
cům o studium na středních školách všech typů. Cech tam 
společně s ostatními spolky prezentuje řemeslo tak, že se 
na každém stánku plní úkol a pokud návštěvník splní 
všechny úkoly je soutěžní lístek zahrnut do slosování o 
hodnotné poukázky na odběr sportovního zboží.  

U nás zkoušeli řezat obkládačky pomocí ruční řezačky, 
kterou poskytla RUBI.  

JSME ČLENEM EUF 

Na 19. zasedání správní rady Evropské federace obklada-
čů (EUF) byl Cech obkladačů ČR přijat za jedenáctého čle-
na.  Jsme tak první asociací ze Střední a Východní Evropy, 
kterou tato federace (www.eufgs.com), která vznikla v 
roce 1958, přijala. Přijetí  znamená potvrzení našeho vý-
znamu jako autorizovaného společenstva Hospodářské 
komory ČR a zařazuje nás mezi vyspělé státy, které pečují 
o rozvoj obkladačského řemesla. 

RAKO - MISTR OBKLADAČ 2014 

V rámci valné hromady vyhodnotila společnost LAS-
SELSBERGER nejlepší obkladačské realizace koupelen, 
kuchyní a podlah z keramických obkladů RAKO za rok 
2014. Spolupořadatelem byl i cech. Porota hodnotila cel-
kový návrh, použití moderních keramických materiálů a 
především finální kvalitu zpracování. Vítězní obkladači si 
odnesli kromě ocenění Mistra obkladače také profesio-
nální nářadí: 

1. místo: Roman Havlíček 

2. místo: Milan Háněl 

3. místo: Martin Slavíček 

XI. BOWLINGOVÉ MISTROVSTVÍ 

Další ročník bowlingového šampionátu proběhl opět v 
Kralupech nad Vltavou a obhájcům se vůbec nedařilo.  

Průběh byl velice vyrovnaný  a titulem mistra se může 
pyšnit Ladislav Zajíček z Jihlavy. Na druhém místě skončil 
Roman Kraus ze Soběslavi a třetí místo náleží Janu Binde-
rovi ze Sezimova Ústí.  

  

 

 



SPRÁVNÉ PRAXE PŘI OBKLÁDÁNÍ 

Cech obkladačů ČR byl partnerem projektu „Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem“ 
v programu Leonardo da Vinci, transfér inovací, který trval 21 měsíců a byl úspěšně zakončen dne 31. srpna 2015.  
  
Výstupy  z projektu: 
 2 příručky pro obkládání keramikou, sklem a kamenem v rozsahu 680 stran. Vydání bylo jak tištěné, tak i na CD 
 4 workshopy s přednáškami zahraničních partnerů 
 3 návštěvy u partnera Osterreichische Fliesenverband 
 10 pilotních kurzů s účastí 167 účastníků, z toho 2 byly na Slovensku, zpracování  projektu pilotních kurzů 
 
Diseminační aktivity byly zaměřeny především na publikování článků nejen o projektu, ale i odborných tématech. 
Celkem bylo realizováno 73 oficiálních dokumentovaných aktivit a řada neformálních, které s projektem souvisely. 
 
Hlavní cíle byly naplněny. Projekt ukázal, že má velký multiplikační efekt, který především spočívá: 
1. V navázání partnerských vztahů s partnerskými svazy v Rakousku a Švýcarsku, ale i s Evropskou federací obkla-

dačských svazů s možností výměny aktuálních informací, práce jednotlivých národních svazů a řešení společných 
problémů  

2. Získání informací o stavu poznání obkladačského řemesla a systému vzdělávání, soutěží učňů 
3. Zapojení do procesu řešení aktuálních problémů v obkladačském řemesle, tj. kvalita přípravy učňů, další vzdělá-

vání obkladačů, ale i dalších profesí jako jsou projektanti, architekti, management staveb, přípravy legislativy, 
zkoušek materiálů 

 
Projekt získal ocenění profimagazinu Obklady, dlažby α sanita a napomohl šíření nejen informací o Cechu obkladačů 
ČR, ale i o propagaci obkladačského řemesla v naší společnosti. S tím je také spojen náš závazek do budoucna a to 
pokračovat v nastoupeném trendu a být respektovaným profesionální živnostenským společenstvem.  


