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CECH PODLAHÁŘŮ ČR INFORMUJE
CHYSTÁ SE VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA
Letošní valná hromada je naplánovaná
na poslední březnový den do Hluboké nad Vltavou.
Doufáme, že koronavirová opatření nám umožní
jak odbornou prohlídku zámku, tak zasedání valné
hromady, která bude po pěti letech volební. Zákonem
daný program jednání (schválení hospodaření
a činnosti za uplynulý rok) zakončíme neformálním
posezením v lovecké chatě.

TŘI OTÁZKY PRO ČLENY
A PARTNERY CECHU PODLAHÁŘŮ ČR

■ Proměnil se podle vašeho názoru nějak cech za posledních pět let?
■ Je něco, co by se mělo v cechu změnit,

co vám chybí, čím by se měl více zabývat?

■ Proč jste členem/partnerem cechu a co vám to přináší?

Kateřina Nováková, jednatelka, PODLAHÁŘSTVÍ PODLUŽÍ s.r.o.
■ Členem cechu jsme tři roky, nemůžeme tudíž posoudit, jak vypadal před
pěti lety. Nicméně během těch tří let jsme poznali mnoho dobrých podlahářů,
kteří své řemeslo dělají s láskou k řemeslu a na té nejvyšší úrovni. Kdykoliv
jsme s něčím potřebovali poradit, pomoci, nebyl nikdy problém a nevnímal
to nikdo jako konkurenci. Činnost cechu dle našeho názoru funguje dobře,
i když v této nelehké době je náročné vše sladit.
■ Dle našeho názoru by se mělo trochu více dbát na kontrolu podlahářů
při jejich realizacích. Již se několikrát stalo, že zákazníci na sociálních sítích
nebo taky podlaháři, kteří nejsou členy cechu, přidávali fotky z realizací prací
podlahářů cechu, kdy by takovou práci neudělal ani ten nejhorší hodinový
manžel. To snižuje prestiž cechu a vrhá to špatné světlo i na jeho členy, kteří
svou práci dělají na 100 %. Tady by nebylo od věci zřídit kontrolní komisi, ale
to je na úsudku představenstva.
■ Členství v cechu nebereme vůbec na lehkou váhu, pro nás je to velká zodpovědnost. Také se díky němu zdokonalujeme v řemesle. Navštěvujeme školení,
semináře apod., musíme mít přehled o nových materiálech a technologiích,
abychom šli s dobou, a za to cechu děkujeme. Spolupracujeme se Střední
odbornou školou v Brně-Jílové a bereme učně na individuální praxi k nám
do firmy. V tom nám pomáhá mistr odborné výuky Ondřej Bláha, i když v této
době, jak všichni víme, se na řemeslo moc mladých lidí nehlásí. Ale věříme,
že se to v brzké době změní a řemeslo nebude mít dno zlaté, ale diamantové.
P. S. Ještě bych ráda poděkovala členům cechu za podporu při červnové
živelné pohromě (tornádo) v našich obcích, velice si vážíme jak finanční
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podpory pro tyto obce a jejich občany, tak i podpory psychické. Moc děkujeme
a vážíme si toho.
Josef Pilát, podlahářství
■ Ano, za posledních pět let se hodně zlepšilo předávání praktických informací
díky akcím cechu i jeho partnerů – například o nových postupech v praxi,
vadách, chybách, o prevenci problémů.
■ Změnit cech? Ten je podle mne nyní velmi kvalitním profesním sdružením,
za kterým je praxe a výsledky. Možná by mohl více ukazovat kvalitní práci
svých členů, i těch malých, a inspirovat tak mladé lidi k této profesi. Není, kdo
by nás starší nahrazoval.
■ Členství v cechu mi pomáhá především rozšiřovat profesní znalosti – jsem
člen velmi dlouho. Přínos pro malou firmu bez zaměstnanců je právě v tom
setkávání, předávání si informací, konzultacích, ať profesních s jednotlivými
zástupci představenstva, odborných s dodavateli a nesmíme zapomenout ani
na výkonného Martina Pertla, který dnes dodává přehled legislativy v tom
nejpřesnějším balíčku.
Mgr. Pavel Svatoš, Market Manager,
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber
■ Z našeho pohledu se cech v posledních pěti letech jednoznačně proměnil, a to v daleko živější organismus, než jakým býval, který stále více řeší
praktické potřeby podlahářů, dává návody na zlepšení práce, komunikace se
zákazníkem. Je jednoznačnou i příjemnou platformou pro diskuze a výměny
názorů a zkušeností. To vše se v posledních letech odráží i na rozšiřující se
členské základně. V neposlední řadě vidím velmi pozitivně i aktivity směřující
do školství, tedy do oblasti, která má generovat budoucí řemeslníky.
■ Určitě by mohlo být víc živých setkání. Tím ale nenarážím na činnost cechu
samotného, ale spíše na dobu, která je limitována již dva roky opatřeními souvisejícími s pandemií covidu-19. Pokud se tedy snad brzy vrátíme do klasického
módů setkávání ještě před touto temnou dobou, bude to z našeho pohledu
v pořádku. Pak už si jen přát, aby představenstvo cechu mělo i v následujícím
období dostatek síly, energie i možností držet dobře nastavený trend.
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■ Jako partneři cechu jsme přesvědčeni, že podporujeme rozumnou věc.

Aleš Sedláček, Brased Eurotextil CZ, spol. s r.o.
■ V posledních letech jsem zaznamenal velký progres ve fungování a celkové
organizaci činností cechu. Oceňuji spolupráci cechu s odbornými učilišti
a podporuji myšlenku mistrovské zkoušky, kterou se cech snaží prosadit.
■ Uvědomuji si, že všichni máme v rámci svého oboru nějaké priority a názory,
ale při vedení a zastupování instituce, jako je cech, by měla být zachována
pokud možno maximální a objektivní nestrannost.
■ Cech nám přináší možnost neformálního setkávání se zákazníky a zástupci
ostatních výrobců a dodavatelů a možnosti vzdělávání v našem oboru.

jednodušší a praktičtější, kdyby se nejednalo o klasickou tištěnou učebnice,
ale spíše o jakýsi soubor textů, nejlépe v elektronické podobě, jejichž správnost
by cech garantoval.
■ Naše škola vyučuje téměř 40 učebních a maturitních oborů. Spolupracujeme
prakticky se všemi řemeslnými a odbornými cechy a společenstvy, které jsou
u námi vyučovaných oborů aktivní. Jsou to pro nás, pro naše žáky i učitele, ti
nejdůležitější sociální partneři. Právě díky spolupráci s cechy máme možnost
získávat kontakty na nejlepší firmy v každém oboru (do nich chodí žáci na
exkurze, konají v nich odborné praxe, mají možnost předjednat si uplatnění
po ukončení studia…), díky cechům získáváme informace o nejnovějších technologiích, materiálech, strojích a nářadí používaných řemeslníky, které navíc
často od výrobců získáváme za výhodných finančních podmínek, cechy nám
pomáhají při vlastní výuce formou odborných seminářů, někdy nám i dokáží
pomoci při shánění odborníků pro výuku našich žáků. Velmi rád konstatuji,
že směrem ke škole Cech podlahářů rozhodně patří mezi ty nejaktivnější.

Mgr. Miloslav Janeček, ředitel, Střední odborná škola Jarov
■ Poslední dva roky byly pochopitelně velmi negativně ovlivněny pandemií
covidu-19, řada akcí pořádaných pravidelně cechem se nemohla uskutečnit.
Jedná se např. o každoroční soutěže škol, které ověřují znalosti a dovednosti
žáků podlahářského oboru, umožňují setkávání žáků a vyučujících z celé
republiky mezi sebou navzájem, ale především setkávání žáků a jejich vyučujících se špičkovými odborníky z praxe. Dále bylo omezeno pořádání různých
vzdělávacích akcí a seminářů, které za normální situace cech často pořádá
na jednotlivých školách, což opět přispívá k setkávání žáků a vyučujících
s odborníky. Všichni se nemůžeme dočkat, až se takovéto a další podobné
akce budou moci opět konat bez omezení. Za celé pětileté období bych ale
rozhodně chtěl ocenit snahu představitelů cechu o oživení výuky podlahářského
řemesla směřující ke školám. Komunikace mezi školou a ředitelem cechu
Martinem Pertlem a předsedou představenstva cechu Josefem Voborníkem
je neformální, bezproblémová a přínosná. Ocenění jistě také zaslouží pomoc
cechu školám s doplňováním kvalitní techniky pro výuku podlahářského oboru.
■ Při výuce podlahářského oboru žákům i učitelům chybí „podlahářská
učebnice“. Vím, že cech podlahářů již nějaké aktivity v této oblasti zahájil.
Z mého pohledu by příprava a vydání takové učebnice měla být do dalších
let jednou z priorit cechu. Termín „podlahářská učebnice“ úmyslně dávám
do uvozovek – vydání jakékoliv učebnice má totiž svá pravidla, která nejsou
vůbec jednoduchá a podléhají schválení MŠMT. I z toho důvodu by asi bylo

Ondřej Blaha, vedoucí učitel odborného výcviku,
Střední škola polytechnická Brno, Jílová
■ Cech podlahářů v čele s Pepou Voborníkem vyvinul za posledních pět let
obrovské úsilí, aby pomohl učebnímu oboru podlahář. Nejenže pomáhal dary ve
formě profesionálních strojů či materiálu, ale hlavně se snažil pomoci školám
a učitelům odborného výcviku (UOV) přímo od základu. Tato pomoc v praxi
vypadá tak, že si buď sám Pepa Voborník nebo někdo z představenstva udělá
na dva/tři dny „volno“ a jede do školních dílen, případně na školní zakázku
za žáky. Tam se zapojí do výuky a předávají nejenom žákům, ale i UOV své
bohaté zkušenosti. Tyto zkušenosti a pomoc jsou k nezaplacení, obzvlášť
když se materiály a technologie neustále vyvíjejí a školy se musí neustále
přizpůsobovat.
■ Osobně nemám k fungování cechu žádnou výtku a jsem spokojen s aktuálním stavem. Pepa Voborník kolem sebe vytvořil špičkový tým odborníků
a přátel, kteří dohromady šlapou jak švýcarské hodinky. Bez Pepy a celého
představenstva by to nebyl takový cech, jak ho známe.
■ Proč jsme členem cechu? Vše je to o lidech a těch výborných je zde na
jednom místě spousta. Každý v cechu vidí ty svoje výhody, ale když už nic
jiného, poznáte nové lidi, kteří se podělí o zkušenosti, navzájem si na zakázkách
pomohou, a jak se to našemu cechu již podařilo, tak jako celek jsme schopni
měnit či upravovat zákony a normy.
Jana Komárková

Činnost cechu nám už podle odpovědi na první otázku dává smysl i do
budoucna. Pro výrobce podlahových hmot je cech i určitým zrcadlem kvality
produktů, požadavků a trendů v oboru, ohlasů samotných zpracovatelů našich
výrobků. A to je jistě pro každého výrobce velmi důležitý aspekt.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA – František Řeháček (Kopřivnice) rozšířil členskou základnu v sekci podlahářských firem. Novými zástupci
v sekci výrobce-dovozce-velkoobchod jsou společnosti: FORBO s.r.o. (Praha), Z & Z PARKETY s.r.o. (ParkettWorld, Košice, Slovensko)
a ANHYDRITEC GmbH (Oberursel, Německo).
www.cech-podlaharu.cz
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