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Seriál NEJ řemeslníci

Nejlepší řemeslník
Podlaha je základ interiéru.
Musí být kvalitní a skvěle
vypadat. Proto se vyplatí
vybrat šikovného řemeslníka.
12 profesionálů, které vybral
Cech podlahářů ČR, svou
práci určitě nezkazí.

Nejlepší podlaháři.
Profese v dokonalé rovině
KARLOVARSKÝ KRAJ

TOMÁŠ VOBORNÍK
Podlahářství Voborník
Písečná 8
Cheb

3 otázky pro

Miloslava Štumpu

předsedu Cechu podlahářů ČR
1) Jak se váš obor změnil
za posledních 20 let?
Hodně. Zatímco dříve podlahářům stačila kožená brašna s běžným nářadím, koště
a brus do ruky, což uvezl každý osobák, dnes
je tomu zcela jinak. Jen potřebné nářadí se
pohybuje ve stovkách tisíc korun a na odvoz
je potřeba dodávka. Co se týče samotné přípravy podkladu, tak tam proběhla úplná revoluce. Položit PVC na podklad, který se zametl a dala se na něj papírová podložka, je
dnes zcela nemyslitelné. Příprava podkladu je dnes klíčová pro to, jak bude následná
položená podlahovina vypadat a jak dlouho bude sloužit. Samonivelační hmoty, penetrace, lepidla nebo bariéry proti vlhkosti
se stále zdokonalují. Také materiál podlahoviny se stále inovuje a novinky neustále přibývají. Podlaháři se musí neustále v řemesle
zdokonalovat a proškolovat na nové materiály. Aspoň ti, kteří chtějí s trendy a novými technologiemi držet krok.
2) Jaká je perspektiva oboru? Plovoucí
podlahu se zámky zvládne položit
i trošku šikovnější amatér...
Perspektiva podlaháře a jeho možnosti
jsou opravdu pestré. Je to řemeslo, které je
a bude potřeba, jelikož podlahy jsou a budou trvalou součástí našeho života. Potřebujeme opravdové „fachmany“, po kterých
zůstávají pěkné a trvalé výsledky, a ne ty,
kteří si na to jen hrají a dělají klientům bezesné noci.
3) Co je „mistrovská“ práce ve vašem
oboru, podle níž se pozná skutečný
mistr?
U každého materiálu najdete něco, co lze
považovat za „majstrštyk“. Např. vyřezání
log do povlakových krytin, intarzie u dřevěných podlah nebo vytažené fabiony u přírodního linolea.

Cena podlahářských
prací
➤ Místo, kde se bude podlaha dělat,
musí podlahář vidět. „Můžete mít stejný typ podlahy, technologii i metry
čtvereční. Cena se ale bude lišit, když
půjde o jednu obdélníkovou místnost
v přízemí, nebo šest pokojů o různých
tvarech ve dvanáctém patře bez možnosti použití výtahu. Jedině po obhlídce můžeme posoudit počáteční stav
díla, provést měření a vybrat vhodný
postup a technologii zhotovení s konkrétními materiály,“ říká podlahář Tomáš Voborník
➤ Například vyrovnání povrchu zahrnuje
broušení, vysátí, penetraci a nanesení
samonivelační hmoty. Její volba a spotřeba závisí na nerovnosti, soudržnosti
a typu stávající podlahy. Nebo masivní podlaha. To není jen klasické dlouhé
prkno, ale také parkety, dřevěné kazety či technicky náročnější mozaiky
nebo intarzie. Rychlost pokládky a tudíž i cena je naprosto odlišná.
➤ Prověřené odborníky najdete na stránkách cechu: www.cech-podlaharu.org.

Garantováno
Asociací

www.podlaharstvi-vobornik.cz
V oboru: více než 20 let
➤ Ceny vybraných služeb*:
vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou,
vč. materiálu – od 190 do 300 Kč/m2
pokládka laminátové plovoucí podlahy
– od 160 do 200 Kč/m2
pokládka masivní podlahy
– od 220 do 280 Kč/m2
pokládka parket – od 220 do 450 Kč/m2
renovace parket (broušení, tmelení,
lakování) – od 350 do 550 Kč/m2

STŘEDOČESKÝ KRAJ
PETR BÁRTA
Apokork studio
Pod Hájem 433
Králův Dvůr
www.apokork.cz
V oboru: 21 let, dodávka a montáž laminátových plovoucích, dřevěných, parketových, korkových a vinylových podlah, dále
PVC, linolea, koberců a venkovních teras.
➤ Ceny vybraných služeb*:
vyrov. podkladu samonivel. stěrkou
– penetrace 15 Kč/m2 + nivelace 45 Kč/m2
pokládka lamin. plov. podlahy 135 Kč/m2
pokládka masivní podlahy 195 Kč/m2 (bez
lepidla a broušení)
renovace parket 195 Kč/m2 (bez lepidla
a broušení)

PLZEŇSKÝ KRAJ

LIBERECKÝ KRAJ

VYSOČINA

PETR HEJPLÍK
Nezamyslice 74
Sušice
http://podlahy.hejplik.sweb.cz
V oboru: 17 let. Provádí pokládku PVC,
koberců, vinylových podlah, plovoucích
podlah a třívrstvých dřevěných podlah.
➤ Ceny vybraných služeb*:
vyrovnání podkladu samonivelační
stěrkou – 30 Kč/m2
pokládka laminátové plovoucí podlahy
–110 Kč/m2
pokládka masivní podlahy 140 Kč/m2
pokládka parket 200 Kč/m2
renovace parket (broušení, tmelení, lakování) od 200 Kč/m2

JAN REJSEK
Růžová 29
Jablonec nad Nisou
www.rejsek-podlahy.cz
Firma na trhu: 24 let, zaměřují se na vinylové dílce, dřevěné a plovoucí podlahy, linolea, kaučuk, PVC, korek a koberce.
➤ Ceny vybraných služeb*:
vyrovnání podkladu samonivel. stěrkou,
včetně materiálu – od 190 do 300 Kč/m2
pokládka laminátové plovoucí podlahy –
od 160 do 200 Kč/m2
pokládka masiv. podlahy – 220–280 Kč/m2
pokládka parket – od 220 do 450 Kč/m2
renovace parket (broušení, tmelení, lakování) – od 350 do 550 Kč/m2

JOSEF DUBEN
TRITON HB, spol. s r. o.
Bělohradská 119
Havlíčkův Brod
www.triton-podlahy.cz
V oboru: 25 let, provádí veškeré podlahářské práce s výjimkou ﬁnálních litých
podlah.
➤ Ceny vybraných služeb*:
vyrovnání podkladu samonivel. stěrkou
160 Kč/m2 (vč. penetrace, tloušťka 3 mm)
pokládka laminátové plovoucí podlahy
140–180 Kč/m2
pokládka masivní podlahy 380 Kč/m2
(vč. lepidla)
pokládka parket 380–420 Kč/m2
(vč. lepidla)
renovace parket (broušení, tmelení, lakování) 380–550 Kč/m2

*Pozn.: Ceny jsou bez DPH,
a pokud není uvedeno jinak,
tak i bez materiálu.

BOŘIVOJ ŠŤÁVA
Stavební a podlahářské
práce Bořivoj Šťáva
Fritzova 2, Jihlava
www.podlahyzjihlavy.cz
Firma na trhu: 18 let, dodávka a pokládka
podlahových krytin do interiéru, tzn. PVC,
vinyl, plovoucí podlahy, masiv, parkety.
➤ Ceny vybraných služeb*:
vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou 220 Kč/m2 (dle nerovnosti podkladu
pokládka lamin. plov. podlahy 170 Kč/m2
pokládka masivní podlahy 190 Kč/m2
pokládka parket 390 Kč/m2
renovace parket (broušení, tmelení, lakování) 550 Kč/m2

PARDUBICKÝ KRAJ

OLOMOUCKÝ KRAJ
Hager Podlahy Olomouc, s. r. o.
Wellnerova 1215/3
Olomouc
www.hagerpodlahy.cz
Firma na trhu: 21 let.
➤ Ceny vybraných služeb*:
vyrov. podkladu samoniv. stěrkou 180 Kč/m2
pokládka lamin. plov. podlahy – 170 Kč/m2
pokládka masivní podlahy – 300 Kč/m2
pokládka parket – 190 Kč/m2
renovace parket (broušení, tmelení,
lakování) – 550 Kč/m2

ÚSTECKÝ KRAJ
Altryss, s. r. o.
Kostelní 1465, Most
www.altryss.cz
Firma na trhu: 20 let, kromě nových podlah
dělají i renovace a repase.
➤ Ceny vybraných služeb*:
vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou
150-250 Kč/m2
pokládka lamin. plov. podlahy 180 Kč/m2
pokládka masivní podlahy 240–800 Kč/m2
pokládka parket 350 Kč/m2
renovace parket (broušení, tmelení, lakování) 450–600 Kč/m2

R

ozkopnout roli kovralu a rovně ho
seříznout? To možná bývávalo.
Dnešní podlahářství je nesrovnatelně rozmanitější. Existuje spousta druhů podlahovin, z nichž si
řemeslník může vybrat jen některé a na ně
se přímo specializovat. S postavou chalupáře Roberta Kose z filmu Na samotě u lesa nelze než říct: To máte PVC a vinyl, korek, přírodní lino marmoleum, laminát, lité podlahy,
koberce a hlavně – dřevo. „Dřevěné podlahy
– to jsou palubky, vlysy, mozaikové a kazetové parkety, lamparkety, průmyslová mozaika, evropské i exotické dřeviny...“ vypočítává
Miloslav Štumpa, předseda Cechu podlahářů
České republiky.

Tři roky nestačí
Pro práci podlaháře neexistují podle předsedy cechu téměř žádná omezení: „Stačí, že je
člověk zdravý, má obě ruce, které nejsou levé,
nohy, na kterých se udrží, a zvládá jednoduchou matematiku, aby dokázal spočítat metry čtvereční, procenta, odečíst prořez, a má
starý dobrý selský rozum a je schopen samo-

Foto: Shutterstock

JIHOČESKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

JIŘÍ KRÁL
Parkety Wölfel, s. r. o
Suchomelská 534/4
České Budějovice 6
www.parketywolfel.cz
Firma na trhu: 23 let. Věnují se kompletnímu
řešení podkladů (záklopy, nivelování atd.),
podlahám dřevěným masivním i plovoucím,
laminátovým, vinylovým i sportovním.
➤ Ceny vybraných služeb*:
vyrov. podkladu samoniv. stěrkou 60 Kč/m2
pokládka lamin. plov. podlahy 150 Kč/m2
pokládka masiv. podlahy 150–180 Kč/m2
pokládka parket 150–180 Kč/m2
renovace parket (brouš., tmel., lak.) od 420 Kč/m2

ROMAN PRUŠA
PODLAHY PRUŠA, s. r. o.
Moravské náměstí 13, Brno
www.podlahyprusa.cz
V oboru: více než 20 let. Zaměřují se především na podlahy z tuzemských i exotických dřevin. V nabídce také:
parketové, korkové, laminátové, vinylové, linolea, PVC a koberce.
➤ Ceny vybraných služeb*: vyrov. podkladu
samonivel. stěrkou 65 Kč/m2
pokládka lamin. plov. podlahy 180 Kč/m2
pokládka masiv. podlah – 240 Kč/m2
pokládka parket (vlysů) – 230 Kč/m2
renovace parket (brouš., tmel., lak.) – 380Kč/m2

statně uvažovat. Je to různorodé řemeslo pro
šikovné a zručné lidi, kteří nejsou líní o práci
přemýšlet,“ říká.
Podlahář by měl být vyučený v oboru. Vyučení trvá tři roky a to platí jak pro obor podlahář, který se řadí mezi střední odborné vzdělání s výučním listem, tak i podlahářské práce,
které patří mezi nižší střední odborné vzdělání
s výučním listem. Děti se přesto do učení příliš nehrnou. Obor podlahář nabízí v současné
době sedm škol. Pouze čtyři z nich mají žáky.
Ve škole se učni naučí nejen pracovat s nejrůznějšími typy podlahových krytin, ale osvojí si i čtení technické dokumentace, naučí se
zhotovovat jednoduché výkresy a náčrty, zaměřit podlahu a vypočítat spotřebu materiálů
i orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru. „Nicméně vyučení nestačí, je
životně nutné sledovat jak vývoj nových technologií, tak i materiálů,“ vysvětluje Štumpa.
Většina podlahářů jsou živnostníci, což obnáší i investice do vzdělání, školení, kvalitního nářadí a vozidla, které nářadí včetně podlahoviny uveze. „Bez toho se pracovat opravdu
nedá. Když máte u sebe zkušeného parťáka, jde
to o hodně snáz,“ vysvětluje Miloslav Štumpa.

Podlaháře hledejte v cechu
Všechny firmy, které mají potřebná oprávnění
pro realizaci podlah, najdete v registru živnostenského podnikání, kde ale chybí kontaktní
informace. Ty je potřeba vyhledat v komerčních databázích na internetu. Prověřené podlaháře můžete najít na stránkách cechu www.
cech-podlaharu.org. Cech podle slov svého
předsedy upřednostňuje kvalitu před kvantitou, jeho členy je momentálně 70 prověřených podlahářských firem.
„Samozřejmě neplatí, že když firma není
v cechu, že svoji práci neumí, ale dobrovolné
sdružování v profesní organizaci je pro nás
signálem, že majitel firmy se oboru věnuje se
skutečným zájmem,“ myslí si předseda cechu.
Podle něj se vyplatí podlahářské práce naplánovat dostatečně dlouho dopředu. „Počítejte s tím, že na kvalitního řemeslníka si budete
muset počkat a řešit ho s dostatečným předstihem, jelikož jde ze zakázky do zakázky,“ připomíná. Pokud je schopen přijít „do druhého
dne“, je to podle Štumpy hodně podezřelé.
Než se na zakázce dohodnete a podepíšete smlouvu, radí Štumpa všímat si i maličkos-

MICHAL HORÁK
Chrudimská 832
Pardubice
V oboru: 19 let.
➤ Ceny vybraných služeb*:
vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou - stěrkování 40 Kč/m2, penetrování 20 Kč/m2
pokládka lamino podlahy 160 Kč/m2
pokládka plov. dřevěné podlahy 220 Kč/m2
pokládka vlysů lepením 250 Kč/m2
renovace parket (broušení, tmelení, lakování) – 550 Kč/m2

ZLÍNSKÝ KRAJ
MILOŠ ŘEPA
Podlahy Řepa, s. r. o.
Brumovská 368
Valašské Klobouky
Firma je na trhu 17 let.
Věnuje se prodeji, montáži
a renovaci podlahových krytin po celé
republice. Kromě toho provozují dva
e-shopy s podlahovinami a půjčovnu
brusek na dřevěné a betonové podlahy.

tí: „Už příjezd samotného řemeslníka na čas
v předem dohodnutý termín je dobrou indicií.
Sledujte také, jaké má vybavení, jestli vytáhne
ošuntělý skládací metr nebo má jiná měřidla.
Dobrý podlahář by si měl projít celou stavbu,
zajímat se o podklad, změřit si rovinnost, vlhkost, vyzkoušet tvrdost podkladu, zkouknout
dilatační spáry... „Pokud narazíte na řemeslníka, který nerozporuje vaše laické návrhy, tak
před ním raději zavřete dveře,“ radí Štumpa.
A co když budu přesto nespokojen? „Osobně bych doporučoval možnost vzniku problémů zarazit hned na začátku, a to tak, že škrtnete z výběru vše, co je nejlevnější, nejrychlejší,
a ty, co můžou hned,“ dodává předseda. ●
Autorka: Lenka Brdková

Po 26. 10. Lakýrníci
Út 27. 10. Podlaháři
Čt 29. 10. Pokrývači
Pá 30. 10. Tapetáři
So 31. 10. Elektrotechnici

