
 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2011 



1.1. 2011 = 119 členů 

31. 12. 2011  = 123 členů  

 obkladači: 86 

 koupelnová studia/prodejny: 4 

 výrobci: 17 

 školy: 14 

 experti: 2 

 

Ukončeno členství: 

Ing. Jindřich Steuer, Miroslav Bauer,  

Martin Bureš, Roman Hošna,  

Ivan Klíma, Miroslav Kratochvíl 

 

 

Přijaté firmy: 

č. 251 Milan Hajdu, Kladno 

č. 252 David PIKART, Beroun 

č. 253 SOŠ stavební a zahradnická, Praha 9 

č. 254 Detalon, s.r.o., Praha 6  

č. 255 Petr Urválek, Pardubice 

č. 256 tiling cz s.r.o., Uherský Ostroh 

č. 257 KOMPLET REKO s.r.o., Praha 8 

č. 258 Martin Lukeš, Plzeň - Lhota 

č. 259 Roman Jiroušek, Sedlčany 

č. 260 Tomáš Masarik, Sedlčany 

 

  Hospodářská komora České republiky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Stavebnictví a služby pro stavebnictví  

Generální partner 

Hlavní partner 

Mediální partner 

Představenstvo: Roman Pommer, Ing. Josef Zajíček,  Mgr. Karel Suda, Jarmil Resler, Josef Novotný  

Revizní komise:   Josef Loudin, Jiří Rýpar, Roman Kraus 

Volené orgány 

Naše členství 

Členská základna 



OBKLADAČSKÝ MINIVELETRH 

Šestý ročník odborného miniveletrhu jsme poprvé organizovali  

v Jihomoravském kraji a v hotelu Rustikal v Hustopečích byla  

10. března připravena prezentace 30 výrobců, dovozců a prodej-

ců obkladačského materiálu, nářadí a nástrojů. Veletrhu domi-

novala  nabídka elektrického a ručního nářadí značek Bosch,  

Montolit, Flex-it, Protool, BAT nářadí,  RUBI,  Fein,  

Triuso, Norton Clipper a Marschalltown. Návštěvníci mohli po-

rovnat nabídku lepidel a spárovacích hmot značek Weber Terra-

nova,  Mapei,  Botament,  Kiesel,  Murexin, Sopro,  Schönox,  

Ardex,  LBCS,  codex,  Hasit a PCI. Lišty a profily byly zastoupe-

ny u firem Profil team,  ACARA a SCHLÜTER SYSTEM, který navíc 

nabízel ještě osvědčené podlahové konstrukční sys-

témy. Obkladové prvky prezentovalo  RAKO a Avex. Každý se 

zastavil u "neviditelných"  revizních dvířek, odtokové techniky 

Hutterer & Lechner  a sprchových žlabů ACO. 

 

INOVACE ROKU 

Výrobci do naší soutěže Inovace roku v obkladačském oboru 

2010 přihlásili 12 produktů, o kterých si mysleli, že obkladačům 

v příslušném roce usnadnily, zrychlily nebo zjednodušily jejich 

práci. Přihlášené inovace hodnotili návštěvníci miniveletrhu, tzn. 

obkladači, kteří s nimi pracují skoro každý den a ti svým hlasová-

ním rozhodli, že absolutním vítězem se stala firma Robert Bosch 

odbytová, která přihlásila dva produkty a oba vyhráli. Jejich čá-

rový laser se 3 paprsky v rozsahu 360° a diamantové vrtáky a 

děrovky pro vrtání za sucha do všech druhů tvrdých dlažeb zís-

kaly od hlasujících stejný a nejvyšší počet hlasů. Na třetím místě 

se díky stejnému počtu hlasů umístily opět dvě inovace a to ob-

klady a dlažba série RAKO Concept a lineární odvodnění sprch    

v úrovni podlahy Schlüter KERDI-LINE. 

 

BOWLINGOVÝ ŠAMPIONÁT 

Titulem Mistr cechu 2011 se může pyšnit Miroslav Haněk 

(Schlüter systems, Praha), který vyhrál sedmý ročník našeho 

bowlingového šampionátu před obhájcem prvenství Romanem 

Krausem (fa. Kraus, Soběslav). Na bronzovém místě se umístil 

Ladislav Zajíček (Střední škola stavební Jihlava).  



OBKLADAČSKÁ NADĚJE 

Na Střední škole technických oborů v Havířově se ve dnech 4. a 

5. října konala dvoudenní dovednostní soutěž mladých obklada-

čů, kterou materiálově podpořila společnost Lasselsberger 

(obklady a dlažba RAKO) a generální partner cechu, akciová spo-

lečnost Saint Gobain Construction Produts CZ (stavební  che-

mie Weber Terannova). Sedmého ročníku se účastnilo osm škol z 

Brna, Havířova, Horní Břízy, Hradce Králové,  Humpolce,  Olo-

mouce, Ostravy a  Prahy. Soutěžící hned na úvod čekal vědo-

mostní test  a pak následovala praktická zkouška, dle grafických 

podkladů. Odborná komise rozhodla následně: 

1.místo: Jan Lhoták, Radek Taušl (Horní Bříza) 

2.místo: Vojta Štverka, Jakub Škrabola (Ostrava) 

3.místo: Jakub Cejnar, Josef Klásek (H.Králové) 

 

Škola z Horní Břízy obdržela šek na odběr zboží CERESIT v hodno-

tě 10 000 Kč. Ostrava si za druhé místo odvezla mostovou pilu na 

dlažbu NORTON Clipper TR 201 a Hradec Králové vyhrál  nářa-

dí RUBI a BAT. Všichni soutěžící obdrželi hodnotné ceny od part-

nerů soutěže  - Weber Terranova,  Montolit,  Saint Gobain Abra-

sives, Ceresit, LB Ceramic system, RUBI, Mapei,  Schönox,  Ra-

ko,  Uzin,  Hasit,  Statutární město Havířov a Krajský úřad Morav-

skoslezského kraje. 

 

MACHŘI ROKU  

Podpořili jsme celostátní setkání učňovské mládeže Machři roku, 

které se uskutečnilo v Olomouci ve čtvrtek 15. září před budovou 

Krajského úřadu. Na více jak 2 000 metrech čtverečných se zde 

představily desítky středních odborných škol, které předvedly, 

jak zajímavé a tvůrčí může být řemeslo. Před zraky veřejnosti 

probíhala soutěž o nejlepšího učně ve čtyřech oborech: truhlář, 

instalatér, malíř-natěrač a obkladač.  

Výsledky kategorie obkladač: 

1.místo - Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava 

2.místo - Střední průmyslová škola, Valašské Meziříčí  

3.místo - Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II 

 

Pro  vítěznou školu byl připraven šek na 35 000 Kč a  machři roku 

si mezi sebou dělili 15 000 Kč.  



PROJEKT ESF  

Doba, kdy člověku stačilo k celoživotnímu uplatnění vyučení 

v oboru, už je dávno pryč. Cech si to uvědomuje a pro své členy 

připravil rozsáhlý projekt školení v oblasti nových technologií i 

obchodních dovednostech. Projekt „Podpora vzdělávání člen-

ských firem Cech obkladačů České republiky o.s. ke zvýšení 

adaptability zaměstnanců“, který byl zahájen počátkem roku 

2011, je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operační-

ho programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu 

ČR.  

Obkladačský obor se neustále vyvíjí, objevují se nové technolo-

gie a dříve exkluzivní záležitosti jako podlahové vytápění se stá-

vají běžnou součástí novostaveb. A nejen to. Dopady krize ve 

stavebnictví stále zcela nepominuly a ve vysoce konkurenčním 

prostředí už nestačí mít jen řemeslné znalosti a dovednosti, ale 

je nutné také umět komunikovat se zákazníky nebo pracovat 

s programy na 3D vizualizaci. Cílem projektu, který poběží do 

roku 2013 ve vybraných krajích Čech a Moravy, je proškolit 300 

zaměstnanců a vedoucích pracovníků obkladačských firem a 

koupelnových studií.  

15 LET CECHU 

V Pivovarském dvoře nedaleko královského hradu Zvíkov jsme si 

v podvečer 20. října připomenuli 15 let od svého založení. Vedle 

ochutnávky speciálních a netradičních piv, pečené krůty a selete 

se členové seznámili s publikací Obkladačské řemeslo, kterou 

jsme k tomuto jubileu připravili ve spolupráci se Silikátovým 

svazem.   

 

NEJLEPŠÍ REALIZACE Z OBKLADŮ RAKO 

Ve čtvrtek 24. února u příležitosti představení nové kolekce RA-

KO 2011 vyhodnotila společnost LASSELSBERGER s.r.o. ve spolu-

práci s cechem nejlepší kladečské realizace koupelen, kuchyní, 

podlah z keramických obkladů RAKO. Porota hodnotila nejen 

výsledné realizace, ale především také kvalitu zpracování. Vítě-

zové - Broušek, Slavíček a Hvězda si odnesli profesionální nářadí, 

se kterým jistě budou ve své perfektně odvedené práci pokračo-

vat.  



FOR ARCH 

Opět jsme byli s poradenským centrem na pražském veletrhu 

FOR ARCH, který se konal 21-25. září. Pro návštěvníky zde byli     

k dispozici zástupci společnosti Detalon a divize Weber při Saint-

Gobain Construction Products CZ. 

 

OCENĚNÍ ROKU 

Časopis Obklady, dlažba & sanita uděloval Ocenění roku už       

po čtvrté a mezi vítězi byla i řada našich členů: 

Realizace roku 2011  

Henkel ČR, spol. s r.o. a realizační firma Sdružení plzeňských ob-

kladačů s.r.o. za dlažbu v interiéru a exteriéru nové budovy Fa-

kulty architektury ČVUT  

Prodejní centrum roku 2011 

Fabián – Dobříš 

Realizační firma roku 2011 

Marty&Marty – Martin Slavíček 

Produkt roku 2011 

Uzin, s.r.o., codex epo-Tix  

Alcaplast, s.r.o., SLIMBOX – kryt + A1101/1200 Sádromodul Slim 

Saint-Gobain Weber Terranova a.s., LOW DuST – nízkoprašná 

úprava lepidel na obklady a dlažby 

 

ČESKÝ PATRON 

Posláním soutěže je podpora podnikatelů na území České repub-

liky, s cílem vyzdvihnout a veřejně prezentovat ty podnikatele, 

kteří se mohou pochlubit výrazným úspěchem v dané kategorii. 

Nad jednotlivými soutěžními kategoriemi převzala záštitu minis-

terstva životního prostředí, kultury, práce a sociálních věcí, škol-

ství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu.  

Vzdělávání v oblasti učňovského školství  

1. místo: Střední škola Horní Bříza 

2. místo: SOŠ stavební a zahradnická Praha  

3. místo: SPŠ stavební České Budějovice 

 

FIRMA ROKU, ŽIVNOSTNÍK ROKU 

Cech se poprvé stal odborným podporovatelem Ceny Hospodář-

ských novin Vodafone Firma roku 2011 a Era Živnostník roku 

2011, která je určena všem malým a středním podnikatelům a 

živnostníkům v České republice s obratem do 1,4 mld. Kč. 


