
Svět podlahovin 2016
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cech parketářů fórum fórum konference

Svět podlahovin 2016

Konference „trochu jinak“
se setkala s velkým zájmem
Konference Svět podlahovin 2016 proběhla 21. ledna v sále PVA EXPO Praha v Letňanech při příležitosti 
veletrhu Cesty dřeva. Připravili ji Ing. Marek Polášek, Ph.D., a společnost WOODEXPERT za vydatného 
přispění Cechu podlahářů ČR.

Kdo aspoň trochu Ing. Marka Poláška zná, věděl, že ho čeká konference 
„tak trochu jinak“, a nespletl se. Šlo totiž o konferenci v tom pravém 
a původním slova smyslu – debatu bez dlouhých přednášek, které by 
možná více odpovídal název kolokvium (tedy rozprava, rozmluva odborníků 
k určitým otázkám). 
Odborníků se sešlo tolik, že hravě zaplnili konferenční sál. I to je důkazem, že 
podobná akce je vítaná, prospěšná a přitáhne široké spektrum návštěvníků 
napříč oborem – výrobců, dovozců, distributorů i podlahářů a realizačních 
firem.

A O ČEM KONKRÉTNĚ SE DISKUZE VEDLA? 
Prvním tématem byly normy pro celoplošné lepení parket s diskuzí, kdy na 
otázky odpovídali zástupci výrobců stavební chemie stojící před publikem 
svorně „na jedné lodi“. Druhé téma se dá shrnout do krátké otázky: Kde 
vzít podlaháře? Řešila se především problematika školství a neveselé počty 
žáků těch několika málo učilišť, které v republice máme. Téma Vlhkost pod
kladu – konečné zúčtování? by jistě vydalo na celodenní seminář; vzhledem 
k omezenému času, který byl konferenci vyhrazen, pokračovalo na stánku 
společnosti WOODEXPERT, kde byl i dostatek času a prostoru na další diskuzi.
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CO SI ZAPAMATOVAT
Jak řekl při svém vstupu Ing. Marek Polášek: „I kdybyste 
z konference vše zapomněli, pamatujte si alespoň jedinou a zcela 
podstatnou věc: když dřevo bobtná, vyvíjí sílu posunovací 
lokomotivy.“

„Nejzajímavější téma byly pro mě školy, studium. Budoucnost podlahářů 
aneb Kde vzít podlaháře nebo šikovného řemeslníka vůbec po roce 2025. 
Všichni dovozci, výrobci tlačí prodej podlahovin a chemie, ale pokud 
nezačneme přemýšlet do budoucna, nebude komu prodávat. Kdo dá své dítě 
učit se řemeslu? Pokud si nezačneme vychovávat své podlaháře a řemeslníky 
obecně, pokud si nedokáží říct o své vydělané peníze, pokud si nedokáží 
spočítat, kolik máme vydělat, nebudou zákazníci mít na podlahách to, co 
chtějí, ale jen to, co si zaplatí. A výrobci a prodejci nebudou mít komu 
prodávat ten lepší materiál. Budou prodávat jen univerzální podlahoviny 
a chemii na všechno, co zvládne aplikovat a pokládat laik sám.
Takže pokud se má do budoucna něco změnit, tak rozhodně to, že by se měl 
někdo zamyslet nad řemeslným a odborným vzděláním učitelů ve školství, 
zaplatit je, aby předávali své zkušenosti dál. Šikovní lidé budou mít práci 
stále. Řemeslníků ubývá. Řemeslo není nic černého, špinavého, i když tak 
někdy vypadáme, ale je to krásná práce, a když se dělá dobře, zůstávají za 
vámi spokojení platící zákazníci. Dovolím si říci, že to je v 96 % pravda. Na 
blba nebo podvodníka můžeme natrefit také a zřídka se to i povede, ale ne 
pořád. To už bych chybu hledal jinde, asi u sebe.“

Josef Voborník, 
www.videopodlahy.cz

„Na konferenci mě příjemně překvapila velká účast odborné veřejnosti. 
Zajímavá byla všechna témata i celkové pojetí včetně diskuze. Jen pro příště 
je nutné zvolit sál s větší kapacitou a nutno počítat i s větším časovým 
rozpětím pro konferenci. Zájem myslím bude dostatečný.“

Ing. Daniel Lakoš, 
produktový manažer,

Mapei, spol. s r.o.

„Konference byla pro mne a myslím i pro ostatní účastníky velice přínosná. 
Jasně ukázala, že prestiž řemeslníka bez dobrého vzdělání nelze vybudovat. 
Nezáleží na tom, o jaké řemeslo jde. Budoucnost bude patřit vzdělaným 
a šikovným.“

Ing. Jiří Dvořák, 
soudní znalec v oboru podlah

„Na konferenci se sešlo mnoho kolegů z podlahářské branže, vzájemně jsme 
diskutovali hlavně praktické záležitosti na českých stavbách a současnou 
situaci v českém stavebnictví, která je často velmi odlišná od požadavků 
evropských norem a doporučení. Shodli jsme se, že je nutné využít 
současné konjunktury na trhu a narovnat nejen často velmi nízkou profi
tabilitu podlahářských zakázek, ale hlavně maximálně trvat na dodržování 
příslušných evropských norem a zvyklostí při realizacích zakázek na dřevěné 
podlahy i dalších druhů krytin. Výběr přednášejících správně prolínal jak 
teoretickou, tak praktickou část, otázky byly velmi dobře připraveny a kladeny 
často ‚na tělo‘ a navíc celé dopoledne vhodně osvěžoval osobitý humor 
Marka Poláška. Byla jen škoda, že jsme v nejlepším museli skončit kvůli 
vyčerpání doby pronájmu přednáškové místnosti.“

Martin Kavalír, 
Henkel ČR, spol. s r.o.

Připravila Jana Komárková
Foto: Martin Pertl

NA HODNOCENÍ KONFERENCE JSME SE ZEPTALI
ING. MARKA POLÁŠKA, PH.D., JEHOŽ ZÁSLUHOU
SE TATO AKCE USKUTEČNILA
„Konference Svět podlahovin byla pro nás všechny, kdo jsme ji pořádali, 
zdrojem obrovské radosti. Přiznám se, nedokázal jsem si představit, že 
by mohlo tolik lidí přijít, zapojit se do hovoru, spoluprožívat okamžiky ve 
vydýchaném sálku s kabátem přes ruku, ve stoje a přesto v radosti.
Děkuji vám všem za to, že jsme se mohli setkat právě takto. Sliboval jsem 
překvapení a nejvíce překvapen jsem nakonec byl sám.
Hned následující dny nám i vám připravily jistě spoustu nemilých příhod, 
v našem případě srážku s tupou úřednickou arogancí a zlobou. A v té chvíli 
mi to došlo. Ne, neobjevili jsme lék na rakovinu naší doby, na zlobu, závist, 
povýšenost, sobectví…, ale to, co přinesla atmosféra setkání na Světě 
podlahovin, je docela účinný tišící prostředek. Takže už v naší dřevařské 
sanitce sepisujeme recepisy a chystáme další dávku. Až to bude, dáme vám 
vědět. Přijdete zase?“

PTALI JSME SE TAKÉ ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE, 
JAK JI HODNOTÍ, ČÍM BYLA PŘÍNOSNÁ A JAK BY SI JI 
PŘEDSTAVOVALI PŘÍŠTĚ
„Za sebe bych si určitě přál víc takovýchto setkání, jen mne mrzí, že se 
na podobných akcích vyskytují stále ti samí ‚účastníci zájezdu‘, ostatní to 
zřejmě nepotřebují.
Konference mě utvrdila v tom, že je potřeba stále se učit a zdokonalovat, 
vše, co se v tak krátkém čase stihlo projednat a oddiskutovat, bylo zajímavé.
Pro příště bych určitě uvítal větší prostor v podobě sálu i delší prostor 
časový, případně novinky a ještě širší diskuzi mezi účastníky.“

Jan Zahradník, 
majitel společnosti


