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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 
nazvaný 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 kurz. Mladou generaci může tato vlastnoruční zkušenost 
nasměrovat k 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 dostalo dostatečné péče samotného mistra a každý měl možnost do detailu 
poznat co nejvíce z vybraného řemesla. 
 
 
MUREXIN- OTEVŘENÍ TECHNICKÉHO CENTRA 
Již dlouho očekávané otevření nově vybudovaného MUREXIN TECHNICKÉHO CENTRA v 
rakouském Wiener Neustadt se stalo skutečností. Dne 29.1.2020 byla slavnostně 
přestřižena páska za účasti představitelů Schmid Industrieholdingu, Murexinu a starosty 
města Wiener Neustadt. Přizváni byli média i zahraniční hosté. Nově vybudované 
centrum bude sloužit pro technická školení a semináře. Výhodou je dostatečný prostor i 
pro praktické ukázky použití Murexin produktů. Využíváno bude nejen ze strany 
rakouských Murexin kolegů, ale i pro nás – zahraniční dceřinné společnosti. 
 
 
Online školení Sika CZ: Pružná hydroizolace pro balkony a terasy – SikaBond-T8 
Bezpečnost a pohodlí našich zákazníků je pro nás prioritou, proto Vám chceme v tomto 
období nabídnou portfolio virtuálních on-line školení. Připravili jsme pro Vás následující 
seminář na téma: 
Pružná hydroizolace a lepidlo pro balkony a terasy – SikaBond-T8 
PROGRAM 
unikátní výrobek – lepidlo a hydroizolace v jednom 
pružný systém vhodný pro velké plochy 
velmi vhodný i pro rekonstrukce 
pro lepení keramické dlažby i na starou dlažbu 
Termíny: 26. 5. a 28. 5. od 9:00 a 16:00 
Sika je lídrem v inovacích a nových trendech, které se odráží v našich prezentacích. 
Seznámíme Vás s novými materiály a systémy, nebudou chybět i příklady z praxe. Před i 
během školení Vám rádi odpovíme na Vaše dotazy vložené do chatu u videa.  
Školení je zdarma. 
 
 
SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT V 

ODVĚTVÍCH 

Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení a technických řemesel ČR má zapojeno 
do činnosti v rámci projektu celkem 5 Živnostenských společenstev v platformě 
Stavebnictví II., kdy je naším partnerem oborový svaz OS Stavba. V této platformě 



zastupuje náš svaz zaměstnanec Ing. Alena Paslerová. Této platformě se budeme 
věnovat podrobněji. 
Projekt je rozložen na období realizace od 1. února 2019 do 31. ledna 2022, tzn. na 3 
roky. V současné době jsme tedy zhruba v jedné polovině realizace. 
Projekt navazuje na předchozí projekty, které se uskutečnily v minulých letech. Cílem 
projektu je připravit mimo jiné výstupy, kterými by se omezily některé negativní jevy 
provázející v naší platformě Stavebnictví II. zaměstnance malých firem, ale zejména 
řemeslníky pracující jako OSVČ. Zapojení zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců 
v projektu navazuje na projekty předchozí. 
            V současné době probíhají v rámci platformy Stavebnictví II. tematická setkání, 
která jsou vždy realizována k prokonzultování stěžejních témat, která tíží a zároveň 
zajímají i zúčastněnou cílovou skupinu. Tematická setkání probíhají částečně jako určitá 
forma krátké přednášky k danému tématu a poté probíhá diskuse zúčastněných, na 
které jsou vznášena doporučení ke zlepšení stavu, dotazy a připomínky. 
            K dnešnímu dni již proběhlo celkem 16 tematických setkání z celkového počtu 32. 
Přesto, že činnost platformy byla vzhledem k opatřením přijatým v rámci České 
republiky k zamezení šíření koronaviru částečně omezena, přesto můžeme konstatovat, 
že předem naplánovaný časový plán je plněn a dá se říci, že je plněn i s určitým časovým 
předstihem. Před realizací jednotlivých tematických setkání předcházelo poměrně 
dlouhé a svým způsobem i složité období, kdy bylo nutné zvolit vhodná témata, 
zpracovat a nechat vyplnit dotazníky u poměrně velkého počtu respondentů a připravit 
úvodní materiál pro každou klíčovou aktivitu. 
            Témata dosud provedených tematických setkání byla : 
Vliv vícesměnných provozů na výkon profese a její fyzickou zátěž – hlavním cílem bylo 
upozornit na důležitost vhodné potravy a pitného režimu, zejména u pracovníků vyššího 
věku. V tématu vícesměnných provozů a potažmo i nerovnoměrně rozvržené pracovní 
doby bude pokračováno ještě při dalších tematických setkáních. 
Polytechnická výchova – podpora zájmu dětí o technické vzdělání, zřizování a udržování 
školních dílen v ZŠ, získávání manuální zručnosti u dětí apod. Zde je nutné vyzdvihnout 
první kroky a poděkovat pražskému Magistrátu a Hospodářské komoře hl. města Prahy 
za podporu. 
Tovaryšské zkoušky – ocenění nejlepších žáků učebních oborů, motivace pro ostatní. V 
žácích a budoucích řemeslnících se tím pěstuje hrdost na své řemeslo 
Stres – téma stresu je velice frekventované téma u řemeslníků (a zejména OSVČ) 
prakticky ve všech stavebních profesí. Největším stresorem je obava o pokračovatele 
zejména v rodinných firmách, ale také komunikace se zákazníky, časové vytížení, 
nedostatek odpočinku, problémy s proplácením faktur apod. 
Vyhoření – ztráta zájmu o zlepšování se v práci, únava psychická a z toho vyplývající i 
fyzická, nezájem, problémy nejen v práci, ale i v rodině atd. 
Mistrovské zkoušky – společný zájem zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů. 
Mistrovskými zkouškami by se zamezilo např. i nekalé konkurenci, kdy tzv. řemeslníci 
svou nekvalitní prací kazí reputaci těm kvalitním, částečné vyřešení nedostatku 
řemeslníků, regulace cenové hladiny apod. Tématem mistrovských zkoušek se velmi 
intenzivně zaobírá mimo jiné i Hospodářská komora. 
Elektronická evidence tržeb – k tomuto tématu již proběhly celkem 4 tematická setkání. 
Toto téma je v současné době vzhledem k přijatým opatření v ČR přerušeno. 
Požárně bezpečnostní zařízení – týká se firem, ale i OSVČ. Jedná se o poměrně důležitou 
součást realizace některých zakázek. 



Pravidla správné praxe – vytváření standardů pro kvalifikovanou a kvalitní práci, 
v rámci Hospodářské komory působí sekce kvality, tvorba a registrace Pravidel praxe. 
Schválená pravidla praxe jsou k dispozici na webových stránkách Hospodářské komory. 
V rámci jednání dalších tematických setkání budou ještě dále rozpracována některá 
z výše uvedených témat. Kromě toho budou zvolena další témata, které pomohou 
v řešení problematiky a ke splnění zadání projektu. 
 
 
ŘEMESLO / SKILL 2020 

Mezinárodní soutěž učňů v řemeslných dovednostech  
Jubilejní 10. ročník se uskutečnil jako jedna z mála letošních soutěží, které byly 
připravovány pro žáky odborných škol a učilišť. 
Ve dnech 15. – 17. září 2020 se sešlo na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě 
56 učňů stavebních oborů, kteří si zde vyzkoušeli, co se již naučili ve svých domovských 
školách. V nezvyklé době, kdy byla zrušena spousta tradičních přehlídek a soutěží, se 
budoucí mistři zedníci, obkladači, montéři suchých staveb, instalatéři a truhláři snažili 
co nejlépe vypořádat se svými soutěžními úkoly. Přijeli žáci nejen z českých škol, ale 
odvážně i soutěžící ze Žiliny. Celkem se představilo 17 škol z České republiky a 
Slovenska. 
Vítězové jednotlivých kategorií 
Tradičně velmi úspěšná byla Stredná odborná škola stavebná ze Žiliny. Jejich žáci 
Vladislav Opalka a Dávid Kolenčiak zvítězili v oboru Zedník a žáci Mário Kavecký a 
Andrej Krutek se stali vítězi v oboru Instalatér. Matúš Adamec a Alexander Chachula 
 vysoutěžili ještě 3. místo v oboru Truhlář. 
V soutěžní kategorii Montér suchých staveb obsadili první místo žáci Martin Zajíček a 
Radomír Dobrý z Akademie řemesel Praha-Střední školy technické ze Zeleného pruhu a 
jejich žáci Denis Koval a Aleš Pekárek byli první v kategorii Zednické práce. Vítězi 
kategorie Obkladač se stali Stanislav Basarab a Vasyl Levynets ze Střední školy 
stavebních řemesel Brno-Bosonohy. 
Z úspěchu se mohl radovat i ředitel VOŠS a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě Jiří Skalický, 
jehož žáci Eduard Filipi a Ondřej Beran vyhráli v kategorii Truhlář. „Jsme rádi, že se na 
této akci podílíme a že se koná ve Vysokém Mýtě. Naše škola má dlouholetou tradici a 
učí klasická stavební řemesla. Těší nás, že se i přes nepříznivou epidemiologickou situaci 
školy nezalekly přijet – a to ani ze Slovenska.“ Stejně jako další odborné školy i 
„vysokomýtská stavebka“ si na jaře prošla nezvyklým obdobím karantény a distanční 
výuky. „Učitelé i studenti ji zvládli na jedničku. My jsme už od třetího dne, kdy se 
uzavřely školy, učili na dálku formou videokonferencí. Ale právě v praktickém 
odborném výcviku se ukázalo, že distanční výuka nemůže nahradit tu běžnou. I v 
teoretické přípravě je důležitý osobní kontakt, kde má žák odezvu jak od spolužáků, tak 
od učitelů. Především jim chybí sociální kontakt, který je nesmírně důležitý“, doplnil 
ředitel Skalický. 
Nezbytná podpora sponzorů a partnerů 
Řemeslo/Skill podporuje od začátku řada sponzorů a partnerů jak finančně, tak i 
soutěžním materiálem. Bez jejich pomoci a podpory dalších spoluorganizátorů jako je 
Pardubický kraj, Město Vysoké Mýto a VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto by nebylo možné 
soutěž v takovém rozsahu uspořádat. Velkým přínosem je i participace oborových svazů 
a profesních cechů – Cechu suché výstavby ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví  a 
Cechu obkladačů ČR. 
Soutěžící jsou při plnění úkolů vedení radami odborníků 



Důležitým aspektem soutěže je práce soutěžících s nejmodernějšími materiály a 
technologiemi, které jsou v současnosti na trhu. To potvrzuje i Zdeněk Kobza, zástupce 
tradičního sponzora -společnosti Heluz cihlářský průmysl v.o.s. a porotce v jedné 
osobě: „V rámci letošního ročníku zedníci pracují s novinkou, silikátově disperzní maltou 
HELUZ SIDI, která má dvojnásobnou pevnost proti polyuretanové pěně. Vše mají 
připravené, otevřou kyblík, natírají válečkem, zvládli to bez problémů. Snažíme se také 
podporovat v průběhu roku naše partnerské školy po celé republice a dodáváme jim 
vzorky našich produktů, aby si je mohli ve škole vyzkoušet i další žáci.“ 
„Podporujeme dlouhodobě školy a učiliště. Pokud je možnost, jezdíme seznamovat žáky 
v dílnách s našimi výrobky, a proto jsme i zde už podesáté. Na jednotlivých stanovištích 
instalatéři montují naše výrobky,“ přidávají se porotci pro soutěžní obor 
Instalatér Roman Sábl a Rudolf Schmidt ze sponzorské společnosti Hansgrohe CS 
s.r.o., která nabízí uživatelům vše od sprch, koupelnových a kuchyňských baterií až po 
instalační techniku. A dodávají: „ Důležitým aspektem soutěže je, že jsme vidět venku, 
mezi lidmi. Učňů a žáků technických oborů je čím dál méně, proto je potřeba být na 
veřejnosti, aby lidé měli představu, kdo je instalatér, kdo je zedník, kdo je truhlář a že 
dnes už to není ta špinavá těžká práce. Dnes – už s ohledem na sofistikované systémy, 
technologie a výrobky, musí řemeslníci umět přemýšlet, zvolit správný postup, nářadí. A 
veřejnost by o tom měla mít více informací, že profese se mění. 
 

 
 
Praktické rady a zkušenosti předávané soutěžícím oceňují i mistři, kteří doprovázejí své 
učně. Marek Mrovec z OU a Praktické školy z Hlučína dodává:  „Letos žáci moc praxe 
nezažili kvůli jarní karanténě. Nyní zde pracují se zateplovacím systémem ISOVER, 
setkávají se s ním poprvé a potřebují získat zručnost, oni se to tady vlastně učí. Proto se 
mi soutěž Řemeslo/SKILL líbí, jak je zorganizovaná. Přicházejí sem technici od výrobců a 
poradí klukům, jak to mají dělat. Je to soutěž, která opravdu našim žákům hodně dá a oni 



sami se hodně přiučí. Zateplovací systém provádějí na zdi z materiálu YTONG, kterou 
včera postavili.“ 
Jubilejní ročník soutěže představil novinku 
V úterý 15. září a ve středu 16. září proběhl na náměstí workshop připravený 
společností Velux a SPŠ stavební Pardubice, v rámci něhož se představili žáci v nových 
nesoutěžních oborech: tesař, pokrývač a klempíř.  
Martin Masár, VELUX ČR, s.r.o. komentoval postup prací:  „První den jsme postavili 
model střechy se všemi konstrukcemi, které k tomu patří, a když jsme končili, byla 
střecha kompletně pokryta střešní krytinou. Druhý den jsme se věnovali montáži 
střešního okna Velux. Náš workshop směřoval k tomu,  aby si kluci vyzkoušeli to, co 
nemají  šanci najít v učebních osnovách, krok po kroku nabírali novou zkušenost do 
svého pracovního života. Pokud se nám povede najít více zájemců z více škol, pokusíme 
se to udělat  příští rok formou soutěže.“ 
Doprovodný program pro děti byl kvůli zhoršující se situaci kvůli šíření koronaviru 
zrušen 
Letošní doprovodný program připravovaný pro předškolní děti a žáky základních škol 
byl těsně před začátkem soutěže zrušen, aby se minimalizovala rizika přenosu. 
Přednostně byl řešen soutěžní program, který se odehrával  kompletně venku. 
Spolupořadatelé soutěže 
Erudio CZ, z.s., Pardubický kraj, Město Vysoké Mýto, VOŠS a SŠ stavební Vysoké Mýto 
 Profesní partneři soutěže 
Cech suché výstavby ČR 
Cech obkladačů ČR 
Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
 
 
Správné praxe na webu Cechu obkladačů ČR 

Jsme v době Coronavirové, ale není to důvod, abychom byli izolováni a nekomunikovali. 

Proto vznikla nová záložka na našich stránkách pro širokou škálů návštěvníků „Správná 

praxe“ 

Složitost profese obkladače vyžaduje průběžné sebezdokonalování, proto jsme 
přistoupili k řešení nové roviny v komunikaci v rámci správných praxí. 
Naše informace jsou rozděleny do třech částí: 

1. Technické pokyny pro obkladače – tato část postupně bude nahrazovat „Příručku 
pro obkládání keramikou, sklem a kamenem II“. Tyto pokyny se nyní revidují a 
budou postupně vydávány. 

2. Technické informace pro veřejnost 
3. Evropské technické prohlášení (převzaté z EUF – Evropského sdružení národních 

obkladačských svazů, kde Cech obkladačů ČR je členem) 
Další částí budou spoty. 
Jde o náročný projekt, který má mimořádný význam pro kvalitu navrhování, provádění a 
kontroly obkládání. Spolu s připravovanou revizí ČSN 73 3451 budeme mít postupně 
k dispozici aktuální informace a posouvali dopředu, protože vše se v tomto oboru 
výrazně mění. 
 


