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SPRÁVNÉ PRAXE
při obkládání keramikou, sklem
a kamenem – 1. workshop

O multilaterálním projektu uskutečňovaném v rámci programu Leonardo da Vinci,
zaměřeném na vytvoření příruček pro zavedení správné praxe při obkládání keramikou,
sklem a kamenem a vzdělávání projektantů, architektů, ale i řemeslníků obkladačů i dalších
profesí souvisejících s problematikou obkládání, jsme vás již informovali.
Lembi-Merike Raado z Tallinna Tehnikaülikool (Technická univerzita Tallin), prof. Ing.
Jozefa Gašparíka, Ph.D., vedoucího katedry
Technologie staveb ze Slovenské technické
university Bratislava, ale i partnerů projektu
z České republiky, tj. Silikátového svazu, Cechu obkladačů ČR, ČVUT v Praze, Stavební
faktulty, katedry Technologie staveb, Vysoké
školy technické a ekonomické České Budějovice, Střední průmyslové školy stavební
České Budějovice, Střední technické školy
AGC a také Střední školy Horní Bříza. Jednání byly přítomny zástupkyně poskytovatele
grantu Domu zahraničních služeb vedené
Mgr. Vladanou Smotlachovou, které uvedl
proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost
prof. Ing. Petr Hájek, CSc., ze Stavební fakulty ČVUT v Praze.

V současné době se práce na projektu již rozeběhly a 29. ledna
se na Stavební fakultě ČVUT v Praze uskutečnil první plánovaný
workshop. Cílem bylo jednak seznámit partnery s plánem aktivit
projektu, ale především osobní seznámení partnerů z pěti zemí EU:
Rakouska, Švýcarska, Estonska, Slovenska a Česka. Významná
je v projektu účast zahraničních partnerů, a to Andrease Fuglera,
technického prezidenta Schweizerische Plattenverband, Mag. Aloise
Fröstla, obchodního ředitele Österreichische Fliesenverband, prof.

Jako přínosné lze hodnotit představení činnosti jednotlivých partnerů, zvláště pak
partnerů ze Švýcarska a Rakouska, kteří
projektu poskytují pokyny k navrhování
a provádění obkladů. Oba partneři prezentovali nejen vysokou organizační úroveň
národních svazů, ale také činnosti, které
poskytují. Oba svazy mají organizační členění rozdělené na dvě
vzájemně spolupracující větve – obkladači a obchody se stavební
keramikou, za mimořádné podpory a péče výrobců a distributorů
stavební chemie a stavební keramiky. Mimo vydávání technických
listů (Merkblätt) mají další aktivity zaměřené na poskytování informací a poradenství. Významnou činností je další vzdělávání.
Oba svazy organizují odborné kurzy a pak mistrovské zkoušky pro
obkladače. Schweizerische Plattenverband má svoje vzdělávací
zařízení a jejich systém vzdělávání a model mistrovských zkoušek
se přibližuje potřebám ČR. Je pravdou, že nás v tomto čeká ještě
hodně dlouhá a náročná cesta. Rovněž v Rakousku probíhají mistrovské zkoušky, které jsou pod patronací Rakouské hospodářské
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komory. Při této příležitosti je třeba ocenit
přístup a vstřícnost obou partnerů ke spolupráci a poskytování informací.
Workshopu předcházela cesta na veletrh
KOK 2014, který se každoročně koná v rakouském Welsu jako společná výstava kamnářů a obkladačů. Zde se uskutečnilo dvoustranné osobní jednání mezi Cechem obkladačů ČR a Österreichische Fliesenverband v
čele s prezidentem svazu Ing. Wolfgangem
Steindlem a viceprezidentem Gerhardem
Reiterem, kteří se svým týmem na výstavě
prezentovali projekt Neue Österreichische
Fliesenverband. Jde o inspirativní projekt,
který v určitém smyslu revitalizuje aktivity
vůči veřejnosti a poskytuje další nové pohledy na činnosti svazu ve vztahu nejen vůči
odborné veřejnosti, ale také celé rakouské
veřejnosti, tj. investorům – spotřebitelům.
Ukázkou, jak silná podpora Österreichsche
Fliesenverband vypadá, bylo na výstavě
KOK 2014 to, že se zde prezentovali téměř
všichni výrobci stavební chemie a významní
dodavatelé nářadí pro obkladače. Nás může
potěšit, že mezi několika výrobci obkladů
byla značka RAKO. Nedílnou součástí této
třídenní výstavy byl bohatý odborný program
pro obkladače a kamnáře. Český Cech kamnářů ve spolupráci se slovenskými partnery měli na výstavě KOK 2014 společnou
expozici.

Výstava KOK 2014 – zleva Mag. Alois Fröstl (obchodní ředitel Österreichische Fliesenverband),
Jiří Pavlíček (místopředseda Cechu obkladačů ČR) a Ing. Wolfgang Steindl (prezident Österreichische
Fliesenverband).

Pokyny poskytnuté rakouským a švýcarským
svazem doplňují systémovou příručku Handbook for Installation Ceramic, Glass and
Stone Tile, vydanou významnou institucí
v oblasti standardizace a technologie obkládání Tile Council of North America. Jsme
jediní z Evropy, kdo má souhlas k vydání
této příručky. Nyní je překládána a bude
představena v červnu 2014 na druhém
workshopu. O tom, co příručka přináší, se
dočtete příště.
dr. Eduard Justa
Člen Cechu obkladačů ČR
Manažer projektu

Silikátový svaz
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Mediálním partnerem je časopis
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