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Členové cechu obkladačů podporují unikátní projekt Cesta za řemeslem. Přijďte si 
vyzkoušet řemeslo jako zážitek i Vy! 
Unikátní projekt Hospodářské komory hl. města Prahy a pražských středních škol, Cesta za 
řemeslem, nabízí možnost vyzkoušet si řemeslo jako netradiční zážitek. Stačí si jednoduše 
vybrat ze široké nabídky řemesel (např. zedník, tesař, krejčí, autolakýrník, strojník, 
aranžér elektromechanik, truhlář, kovář), zaregistrovat se a těšit se na vybraný řemeslný 
kroužek. Mladou generaci může tato vlastnoruční zkušenost nasměrovat k jejich budoucímu 
povolání a rodiče jistě ocení zajímavě strávený den s rodinou, plný společných zážitků. Každý 
kurz vede profesionální mistr svého oboru, který vám prozradí řadu triků, při kterých se 
společně zabavíte. Vlastníma rukama si tak vyrobíte dárek či užitečnou pomůcku do své 
domácnosti a dozvíte se spoustu zajímavých informací o daném řemeslu. Kurzy jsou 
organizované v malých skupinách, aby se každému dostala dostatečná péče samotného 
mistra a každý měl možnost do detailu poznat co nejvíce z vybraného řemesla.  
 
Valná hromada 
Valná hromada cechu se konala tento čtvrtek 22. března v Kralupech nad Vltavou. 
V úvodu valné hromady byla vyhodnocena soutěž Nejlepší obkladač RAKO, kterou pořádá 
společnost Lasselsberger a předány Pamětní listy při příležitosti jubilejní délky členství v 
cechu. Následovalo schválení Zprávy o hospodaření za rok 2017, Zprávy o činnosti za rok 
2017, informace o plnění Programového prohlášení 2015-2020, rozpočtu na letošní rok. 
Večerní program byl vyhrazen 14. bowlingovému mistrovství a odborné přednášce o vínech 
od firmy SMART BUYING WINE s.r.o. 
 
Soutěž mladých obkladačů ovládla Plzeň 
Od roku 2005 pořádá cech obkladačů dvoudenní celorepublikovou učňovskou soutěž 
mladých obkladačů za materiálové podpory členů cechu. 
Soutěž byla oceněna AMSP jako Řemeslný počin roku 2014, Řemeslný počin roku 2015 a je 
zařazena do CzechSkills – Mistrovství mladých profesionálů. 
V rámci letošního ročníku, který proběhl 10. – 11. dubna na Střední škole stavební a 
dřevozpracující v Ostravě, se představilo celkem 7 družstev ze škol z celé republiky, SOU 
stavební – Plzeň, Střední Škola Stavební a Dřevozpracující, Ostrava, Střední odborná škola 
Jarov, Střední průmyslová škola stavební, Havířov, Střední škola stavební a strojní Teplice a 
SOŠ A SOU Hradec Králové. Záštitu nad letošním ročníkem převzal náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje, pan Mgr. Stanislav Folwarczny, vyhlašovatelem soutěže byl opět 
Cech obkladačů ČR. 
Účastníky soutěže byli žáci třetího ročníku oboru Obkladač, kteří se museli vypořádat jak s 
teoretickou částí (písemný test v trvání 15 minut z 30 otázek), tak s dvoudenní praktickou 
částí. Tou byl letos úkol v podobě obložení předem připraveného stojanu na základě 
grafického návrhu. Žáci skládali praktickou část v soutěžních dvojicích v časovém limitu 9 
hodin z připraveného materiálu a za pomoci určeného nářadí. Pro zadaný úkol mohli použít 
kotoučovou flex pilu včetně kotoučů (diamant, brusný, houbička), 60cm řezačku, spárovací 
sadu, míchadlo na lepidlo, 2mm křížky, metr a základní obkladačské nářadí. 
Porota složená ze 2 členů delegovancýh Cechem obkladačů ČR a jedním vylosvoaným UOV z 
účastněných škol pak hodnotila především dodržení rozměrů daných výkresem, 
technologický postup při obkládání, spárování, kvalitu provedení a v neposlední řadě 
pořádek na pracovišti. 

http://www.smartbuyingwine.cz/contact-alternative/


Konečné pořadí XIII. ročníku Obkladačské naděje: 
1. místo: SOU stavební – Plzeň – Aleš Krýsl a David Frána 
2. místo: Střední Škola Stavební a Dřevozpracující, Ostrava – Jakub Franc a Tomáš Valič 
3. místo: Střední odborná škola Jarov – Filip Gajdušek a Antonín Truhlář 
Výherci získali hodnotné a praktické dárky, které jistě najdou uplatnění při vyučování 
(řezačky Montolit nebo diamantové nástroje Gent). Pro samotné obkladače byla motivací 
nejen finanční odměna (1. místo 6 000 Kč / dvojice, 2. místo 4 000 Kč / dvojice a 3. místo 2 
000 Kč / dvojice) ale i, ruční nářadí, oblečení a další pomůcky pro obkladačskou práci. Za 
takovou podporu patří velké poděkování partnerům a sponzorům soutěže, bez kterých 
bychom nedokázali celou akci zorganizovat: RAKO, CERESIT, MONTOLIT, BAT NÁŘADÍ, GENT. 
 
ŘEMESLO / SKILL 2018 Mezinárodní soutěž učňů v řemeslných dovednostech 
„Letošní ŘEMESLO/SKILL 2018 – to byla jedna velká inspirace, zkušenost a učení,“ shodují se 
organizátoři i účastníci soutěže. 
Osmý ročník ojedinělého soutěžního počinu – Mezinárodní soutěž učňů v řemeslných 
dovednostech, která se konala od 18. do 20. září na vysokomýtském náměstí, má své vítěze. 
Mezi 66 soutěžícími z více než dvaceti škol z České republiky, Slovenska a Maďarska se 
nejlépe umístili: Ruslan Ivaneiko a Ivan Mayor z Akademie řemesel – Střední školy technické 
z Prahy 4 v oboru Zedník, za Zednické práce získali první místo Jozsef Vujkovics a Sándor 
Szabó ze školy v maďarském města Baja. Kategorii Montér suchých staveb ovládli Jakub 
Šmak a Martin Vodák ze SŠ polytechnické v Brně, Jílová. Práci Obkladačů nejlépe zvládli Filip 
Čmelo a Jakub Janáček ze SOŠ Považská Bystrica. Nejlepšími Instalatéry se stali Kamil Pecka a 
Jiří Rožek – z „domácí“ VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto a v oboru Truhlář nejlépe 
zabodovali Martin Kubík a Filip Pastorek ze SOŠ stavebné ze Žiliny. 
Reportáž z průběhu soutěže 
Během soutěžního klání se většina ze soutěžících shodla, že chce uspět ve své kategorii co 
nejlépe, ale největším přínosem je pro ně sama zkušenost z práce v terénu a v týmu a také 
učení se od druhých. Od Jaroslava a Romana ze Střední školy stavebních řemesel v Brně -
Bosonohách zaznělo ono známé, že chybami se člověk učí. „Určitě máme ze soutěže hodně 
zkušeností, které přicházejí právě s tím, když něco pokazíme. Už víme, jak to příště udělat 
jinak,“ shodli se. Právě zateplovali izolací zeď. Kousek dál Jaroslav a Rostislav ze SŠ stavební a 
dřevozpracující z Ostravy v kategorii Obkladač pracovali na obložení stěny, kterou založili 
zedníci. „No, není to moc rovný, a to si právě musíme vyrovnat, nejdůležitější je založit první 
řadu obkladu, od toho se potom odvíjí ta další,“ vysvětlili a dodali, že podstatné v soutěži je, 
že se učí novým věcem. Ale přece jen by se rádi umístili do třetího místa. Povedlo se. 
Róbert Hanulík  ze Střední odborné školy stavebné v Žilině soutěží za instalatéry a právě 
zavěšuje modul pro závěsné WC na hotovou zeď: „To je budoucí zabudovaný systém pro WC, 
připravujeme jej pro instalaci sanitární techniky.“ Ladislav Erdélyi pobíhal kolem instalatérů 
se speciálním systémem vodováh: „Sleduji, aby systémy byly rovně osazené. Dnešní 
vodovodní baterie jsou poměrně složité, proto je instalatérská přesnost tolik 
důležitá“. Soutěž se mu líbí: „Je to dobrá soutěž a hlavně je radost vidět tolik lidí na jednom 
místě pracovat. Zároveň mají možnost pozorovat, jak to dělají druzí, snaží se něco okouknout 
a nabrat zkušenosti, a to má určitě význam.“  S tím souhlasí i Daniel a Roman, instalatéři ze 
Střední školy obchodní v Žamberku. 
U stanoviště montérů suchých staveb se právě Jan Jarý z Akademie řemesel Praha pokoušel 
vyladit suchou podlahu v budované koupelně. „Momentálně se snažím o co nejlepší 
výsledek, zatím nic moc, ale co se dá dělat,“ komentoval svoji práci. Opodál pracují Radek a 

https://www.rako.cz/
http://www.ceresit.cz/cz.html
http://www.montolit.cz/
http://www.bat-naradi.cz/info.php?action=firma&lg=1
http://www.gent.cz/


Honza, jsou to budoucí truhláři a na soutěži zastupují Střední průmyslovou školu stavební 
z Rybitví, společně tvoří dřevěné schůdky. „Zatím to jde celkem dobře. Je to týmová práce a 
nejdůležitější je rozdělit si práci a sladit se. Co se týká soutěže samotné, bereme ji tak, že si 
v terénu vyzkoušíme, co nás baví.“ 
Jednotlivá pracoviště prochází pravidelně i Lukáš Hledík z VOŠ a SŠ stavební ve Vysokém 
Mýtě, která je spoluorganizátorem soutěže. V průběhu druhého dne akce pozoroval, že 
nálady soutěžích jsou různé: „Někteří kluci jsou spokojení, jiní nešťastní, protože se jim 
zrovna nedaří, v každém případě je to všechno dobrá zkušenost pro každého. Jedna velká 
inspirace a učení.“ 
 
DEPO2015 
V dopoledním programu proběhla prohlídka vybavení a možností nově otevřeného 
tréninkového centra DEPO 2015, provozovatelem prostor je Institut pro správné praxe, z.s. 
ve spolupráci se Silikátovým svazem, z.s. za podpory Cechu obkladačů ČR. Centrum bude 
sloužit pro výuku teorie a hlavně praxe obkladačů. Plynule na to navázala diskuze se zástupci 
firem na půdě SOU stavební – Plzeň, kde se v odpoledních hodinách také sešlo 
představenstvo. 
 
ŘEMESLO/SKILL 2018 
Mezinárodní soutěž učnů stavebních řemesel ŘEMESLO/SKILL se již tradičně konala 
v polovině září na vysokomýtském náměstí. Letošního 8. ročníku se zúčastnilo 66 soutěžících 
z více než 20 škol České republiky, Slovenska a Maďarska. Soutěž je výjimečná svou koncepcí, 
časovým záběrem i náročností soutěžních zadání. Soutěžní týmy musí řešit úkoly a reálné 
problémy, které mohou na stavbě vzniknout, a hlavně spolu musí spolupracovat. Právě 
zkušenost z práce v terénu a v týmu, včetně učení se od druhých je nepochybně největším 
přínosem celé soutěže pro mladé soutěžící, kteří změřili své síly v profesích zedník, obkladač, 
instalatér, montér suchých staveb a truhlář. 
 
Výsledky jednotlivých kategorií: 
Zedník: Ruslan Ivaneiko, Ivan Mayor – Střední škola technická, Praha 4 
Zednické práce: Jozsef Vujkovics, Sándor Szabó – škola v maďarském městě Baja 
Montér suchých staveb: Jakub Šmak, Martin Vodák – SŠ polytechnická, Brno, Jílová 
Obkladač: Filip Čmelo, Jakub Janáček – SOŠ Považská Bystrica 
Instalatér: Kamil Pecka, Jiří Rožek – VOŠ a SŠ stavební, Vysoké Mýto 
Truhlář: Martin Kubík, Filip Pastorek – SOŠ stavebná, Žilina 
 
EuroSkills 2018 
Soutěž odborných dovedností EuroSkills, která se koná jednou za dva roky, se letos 
uskutečnila na konci září v Budapešti. Hostila téměř 400 účastníků z více než 27 zemí, kteří 
soutěžili v jednotlivých oborech a předváděli své dovednosti. V kategorii obkládání bylo 
celkem 12 soutěžících, kteří obkládali zajímavou zeď s katedrálou, která navíc obsahovala i 
schod, jenž museli soutěžící vyzdít. Ke své práci využili obklady o formátu 150 x 150 mm, 
lepidlo v suchém stavu a spárovací maltu v plastickém stavu. 
Školení – Moderní technologie lepení velkých formátů. Na začátku října proběhlo v kreativní 
zóně DEPO2015 v Plzni celodenní školení o moderních technologiích lepení 
velkoformátových obkladů, na které druhý den navazovalo školení o normách. Vzhledem 
k tomu, že velké formáty obkladů jsou v současnosti velkým trendem, bylo školení zaměřeno 



především na jejich správnou instalaci a nalepení. Účastníci se seznámili s novinkami 
jednotlivých partnerů a pochvalovali si i praktickou ukázku, kde si mohli samotnou realizaci 
vyzkoušet. 
 
Schola Pragensis 
Kongresové centrum v Praze přivítalo ke konci listopadu 21. ročník přehlídky Schola 
Pragensis, na kterém cech obkladačů nechyběl se svým stánkem. Výstava SCHOLA 
PRAGENSIS je největší přehlídkou středních a vyšších odborných škol v Česku. Určena je 
především žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních 
školách všech typů. Hlavními vystavovateli jsou školy, které zde prezentují nejen svá zařízení, 
ale i výsledky své práce.  
Potenciální zájemci o studia na vybrané škole se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola 
nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami. Součástí výstavy byly i doprovodné akce 
charakterizující zaměření a jedinečnost jednotlivých škol a úspěchy žáků v odborných 
soutěžích. Vedle škol se představily i vybrané cechy a oborové organizace, na jejichž stáncích 
si návštěvníci mohli vyzkoušet vybrané řemeslo na jednoduchém úkolu.  
Na stánku cechu obkladačů měli soutěžící za úkol uříznout obklad na ruční řezačce, kterou 
věnovala společnost RUBI. 
 


