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Seriál NEJ řemeslníci

Nejlepší řemeslník

Garantováno
Asociací

V dalším díle seriálu Nejlepší řemeslník vám představíme nejlepší malíře
pokojů. Špičkové odborníky z celé republiky vybrala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Nejlepší malíři pokojů

3 otázky pro

Pavla Žatečku

generálního sekretáře Cechu malířů,
lakýrníků a tapetářů ČR
1) Jaká je perspektiva oboru, práce
pro malíře asi bude vždycky,
ale bude dost malířů?
Pokud je malíř pracovitý a spolehlivý, nemůže se stát, že by skončil na úřadě práce. Pracovníků v tomto oboru je totiž čím
dál méně. Například v Karlovarském kraji,
kde je zájem o kvalitní řemeslníky veliký,
není ani jediný učeň oboru malíř. Škola tam
přitom je. Šikovní malíři si dobře vydělají, zákazníci chtějí stále více kvalitní práci.
2) I malířství se vyvíjí. Jaké jsou
nejnovější malířské techniky?
V současné době stále více zákazníků požaduje kvalitní vybroušené hladké stěrky,
tj rovné stěny, na kterých je výsledná malba hezká i v tmavých odstínech. Trendem
je i kombinování dekorativní techniky, například benátského štuku nebo tzv. pohledového betonu s malbou nebo tapetami.
3) Co je náplní práce cechu?
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR je dobrovolným sdružením řemeslníků a firem.
Jeho cílem je dbát na kvalitu vlastních členů
i na přípravu učňů. Proto pořádáme školení i zájezdy na odborné výstavy, kde získáváme informace o nastupujících módních
trendech v interiérech i exteriérech. Činností cechu jsou i neformální setkání členů – velmi prestižní akcí je závod v běhu
na štaflích. Pro učně pořádáme soutěže,
na které zveme i zahraniční družstva, anebo
naši jezdí do zahraničí. Kvalitní řemeslníky
rádi uvítáme v našem cechu. Stačí napsat na
e-mailinfo@CECHmal.czneboposlatSMSna
777 020 403.

Ceny malířských prací
➤ Ceny jsou smluvní. Pro základní orientaci slouží Katalog popisů a směrných
cen stavebních prací ÚRS (Ústav racionalizace ve stavebnictví). V prodeji
je i jednoduchá verze „Vím za kolik“.
➤ Cena malířské práce je v každém regionu jiná. Do ceny za metr čtvereční malování je nutné promítnout materiál, jeho nákup a dopravu, zaměření
zakázky, vypracování nabídky dle náročnosti technologie pracovního postupu, DPH a zisk ﬁrmy. Odrazit se v ní
musí i amortizace strojů a nářadí, mzdy
a školení zaměstnanců, odvody státu,
pojištění ﬁrmy, prvky bezpečnosti práce a požární ochrany a nemalou položkou je i ekologická likvidace odpadů.
➤ Důležitá je příprava samotného podkladu. Zde jsou nejčastější položky:
oškrábání, mytí stěn, obroušení, ometení, penetrování, vyspravení trhlin,
bandážování prasklin, štěrkování.
➤ Vždy se ubezpečte, kolik vrstev malování cena obsahuje. Obvyklé jsou dvě
vrstvy, nicméně do nabídky se často
uvede jen jedna. Vždy chtějte smlouvu,
technologický postup, termín a cenovou nabídku pro případnou reklamaci.
➤ Kontakty na další členy cechu jsou
na stránkách www.CECHmal.cz.
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JAN ZEMAN
& Partneři, s. r. o.
Na mokřině 50
Praha 3
www.malirstvi-zeman.cz
Vlastní lakýrnickou dílnu se stříkacím boxem, kde provádí repase špaletových
oken a kazetových dveří ve vyšší kvalitě.
Vyučuje odborné předměty na SOU stavebním a zahradnickém v Praze.
➤ Ceny vybraných služeb*:
Oškrábání maleb do výšky
3,80 m – 35 Kč/m2
Penetrace do výšky 3,80 m – 15 Kč/m2
Malba dvojnásobná dobře otěruvzdorná
za sucha do výšky 3,80 m – 45 Kč/m2

HYNEK KALÁB
KABA centrum
Mlýnská 7a
Jablonec nad Nisou
Tel.: 602 420 756
Malířská ﬁrma s působností na trhu cca
20 let. Věnují se celkové interiérové úpravě
stěn a stropů s využitím kvalitních malířských
a kreativních materiálů, například dekorativních
stěrek, imitací různých povrchů třeba kamene,
stavebních prvků umožňujících hru světla a stínu.
➤ Ceny vybraných služeb*:
Oškrábání malby do výšky 3,80m – cca 19 až
25 Kč/m2, penetrace základ. do výšky 3,80m –
12 až 19 Kč/m2, malba dvojnásobná dobře
otěruvzdorná za sucha do výšky 3,80m – bílá
38–45 Kč/m2, tónovaná 45–65 Kč/m2

KAREL VÝROBČÍK
MANAP
Ratibořská 1619/144, Opava 5
www.manap.cz
Firma MANAP vznikla v roce
1990. Zaměstnává řemeslníky oboru
malíř-natěrač. „Kromě klasických prací
provádíme také speciální dekorativní techniky, například benátské štuky, šablonování, lepení tapet a jiné. Od roku 1994 se zabýváme prodejem barev a laků.“
➤ Ceny vybraných služeb*:
Oškrábání malby, vč. likvidace do výšky
3,80m – od 10 Kč/m2
Penetrace základ. do výšky 3,80m – od 12 Kč/m2
Malba dvojnásobná dobře otěruvzdorná
za sucha do výšky 3,80m – od 22 Kč/m2

MICHAL BEDRNÍČEK
Malířství & natěračství
Sobkovice 129
Jablonné nad Orlicí
www.malirstvi-bedrnicek.cz
Řemeslo vykonává cca 24 let, od roku 1993
jako živnostník. Věnuje se malířským, natěračským, lakýrnickým pracem i tapetování včetně imitací dřev a mramorů a lepení dekoračních lišt. Specializuje se na termoizolační
nátěry fasád i interiérů, včetně likvidací plísní.
„V loňském roce jsem získal ocenění časopisu
SPEKTRA v katergorii realizační ﬁrma roku.“
➤ Ceny vybraných služeb*:
Oškrábání staré malby – 22 až 30 Kč/m2
Obroušení omítek štukových mechanicky –
od 12 Kč/m2
Penetrační nátěr – 12 až 18 Kč/m2
Malba dvojnásobná otěruvzdorná za sucha
do výšky 3,80m – 25 až 55 Kč/m2

* Pozn.: Ceny jsou bez materiálu
a DPH (pokud není uvedeno jinak)

JIHOČESKÝ KRAJ
KELNER & ADAMÍČEK
Dům barev
Tovární 133
Český Krumlov
www.maliri-krumlov.cz
Nabízejí malířské a tapetářské práce v interiérech i exteriérech. Pracují i v památkových objektech, například v Jízdárně zámku Český Krumlov či hotelu Bellevue v Českém Krumlově, jehož základy jsou ještě
z dob gotiky.

PETR RUS
Manaon
V Polích 1875/4, Svitavy
Tel.: 777 575 556
Rodinná ﬁrma působící
v oboru více než dvacet let, specializuje se
na tvorbu nových hladkých omítek a výmalby. Zabývají se i drobnými štukatérskými pracemi či dekorativní úpravou omítek, jako je
imitace betonu, benátské štuky a další.
➤ Ceny vybraných služeb*:
Oškrábání staré malby – od 25 Kč/m2
Penetrace hloubková – od 21 Kč/m2
Malba disperzní otěruvzdorná – od 35 Kč/m2

MARYŠKA JIŘÍ
Kosmonautů 7/V
Jindřichův Hradec
maryska.jiri@centrum.cz
Malířské řemeslo dělá od roku 1985 jako
zaměstnanec a od roku 1992 i jako OSVČ
na vedlejší pracovní poměr, od roku
2001na živnostenský list jako své hlavní povolání.
➤ Ceny vybraných služeb*:
Oškrábání maleb do výšky
3,80 m – 12 až 20 Kč/m2
Penetrace do výšky 3,80m – 12 až 19 Kč/m2
Malba dvojnásobná dobře otěruvzdorná
za sucha do výšky 3,80 m – 34 až 40 Kč/m2
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LUKÁŠ MAVLER
Palackého 485
Dobřany
www.Malby-Mavler.cz
Začínal jako živnostník
v roce 2009, dnes je jich ve ﬁrmě pět. Zabývají se především malířskými a lakýrnickými
pracemi všeho druhu, dále provádějí různé
dekorativní techniky, jako jsou imitace betonů, benátské štuky, imitace rezavého plechu a další.
➤ Ceny vybraných služeb*:
Oškrábání staré malby – 10 až 15 Kč/m2
Penetrační nátěr – 10 Kč/m2
Malba dvojnásobná otěruvzdor. – 25 až 30 Kč/m2

PAVEL KIRCHNER
A JAROSLAV KIRCHNER
Partyzánská 981
Vizovice
www.kirchnerdekorace.cz
Nabízí nejen malířské práce, ale také dekorační stěrky, imitace a bezesparé lité podlahy,
podlahy PanDomo a další. „V roce 2005 jsme
obdrželi ocenění časopisu SPEKTRA Realizační ﬁrma roku.“
➤ Ceny vybraných služeb*:
Oškrábání malby do 3,80m – 27 až 35 Kč/m2
Penetrace základ. do výšky 3,80m – 14 Kč/m2
Malba dvojnásobná dobře otěruvzdorná za sucha do výšky 3,80m bělost, 95 % – 36 Kč/m2

MAREK REDLICH
Malby–nátěry s úsměvem
www.susmevem.cz
www.facebook.com/Malby-s-úsměvem
Firma vznikla v roce 2001, pracují hlavně v Brně
a okolí. Kromě standardních maleb se věnují moderním dekoračním malbám dle přání, nátěrům
fasád rodinných domů, dekorativní výzdobě dětských pokojů nebo mateřských škol.
➤ Ceny vybraných služeb*: Oškrábání malby,
vč. likvidace do výšky 3,80m – 20 Kč/m2
Penetrace základní do výšky 3,80m – 12 Kč/m2
Malba dvojnásobná dobře otěruvzdorná za sucha do výšky 3,80m – 35 Kč/m2

Ještě důležitější než odstín je ovšem kvalita barvy. Právě v tom by vám měl být dobrý malíř
nápomocen a poradit vám. Nátěrové hmoty
se totiž liší přilnavostí k podkladu. „Pro kvalitu malby je důležitá otěruvzdornost za sucha
a za mokra,“ upozorňuje Žatečka. Méně kvalitní barvy se podle něj otřou na kabát, běžné interiérové barvy se už neotírají, a z těch
o trošičku kvalitnějších lze dokonce houbičkou
lehce otřít špínu bez toho, že by kvalita nátěru
utrpěla. „Ty nejkvalitnější jdou i lehce kartáčovat mýdlovou vodou, přičemž nátěr zůstane
na místě a nesmývá se. Cena práce je téměř
stejná, cena za materiál je sice o něco vyšší, ale
užitek je nesrovnatelný. Hlavně proto, že interiér udržíte v čistém stavu daleko delší dobu,“
vysvětluje. Méně odolné barvy podle něj časem uvolňují prachové částice do ovzduší, což
může být problém pro alergiky.

jádrová omítka, sádrová nebo jiná stěrka apod.
Takový podklad ovšem musí být zbaven nesoudržných částic, prachu a musí být zpenetrován,
což je také malířská práce. „Penetrace má dvě
základní úlohy – zpevnit podklad a sjednotit savost. Řada firem ovšem nabízí úsporu tím, že
vynechají penetraci nebo ji nenechají dostatečně zaschnout. Zákazník tak ušetří pár stovek,
ale pak se diví, proč po odchodu malíře malba
zflekatí nebo se loupe,“ upozorňuje Žatečka.
Kvalitní řemeslník, malíře nevyjímaje, se pozná podle toho, že má diář plný měsíce dopředu. „Pokud zavoláte malíři a on vám řekne, že
může přijít třeba hned zítra, tak máte skoro stoprocentní jistotu, že nejde o žádného šikulu,“
tvrdí Pavel Žatečka.
Když si budete objednávat malíře, chtějte reference od svých známých. Vždy si podle IČ zkontrolujte, zda má firma kvalifikaci a oprávnění
podnikat. Než vyklidíte byt, požadujte minimálně zakázkový list, ale lepší je smlouva o dílo
s termínem a popisem zakázky, který zahrnuje
i technologický postup prací a názvy materiálů, které budou použity. „Dobrý malíř se k vám
musí přijít podívat ještě předtím, než uzavřete
smlouvu. Bez prohlídky a zaměření nelze zakáz-
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aká je práce malíře pokojů? Rozmanitá. Pracuje pokaždé někde jinde,
mění se prostředí, lidé i budovy. Navíc okamžitě vidí výsledek své práce. To jsou podle Pavla Žatečky, generálního sekretáře Cechu malířů, lakýrníků
a tapetářů ČR, hlavní benefity této profese.
Práce malíře, to není jen natření stěn barvou, kterou si vybral zákazník. Dobrý malíř
by vám měl umět poradit s výběrem odstínu
i kvality barvy. „Malíři dnes velmi často spolupracují s architekty. Vědí, jak bude barva působit po zaschnutí. Některé odstíny se v místnosti načítají do sytosti a jsou ve výsledku sytější
než původní představa ze vzorkovnice na čtverečku 2 x 3 centimetry,“ vysvětluje Žatečka.
Pokud si nejste jisti, dobrý malíř by vám měl
nabídnout možnost namíchání malého vzorku několika odstínů, které vyzkoušíte třeba
za skříní ve větší ploše a uvidíte, jak bude zvolený odstín působit během dne. Jinak totiž barva vypadá za jasného ranního slunce a jinak
v podvečerním šeru. Zvláště u fasád je dobré
rozhodnutí důležité. Stačí se podívat kolem
sebe a hned vidíte, kde výběr odstínu zrovna „nedopadl“.

Penetrace je základ
Další úskalí, ze kterého podle Žatečky pramení spousta neshod mezi malíři a zákazníky, je
kvalita podkladu. Kvalitní nátěry potřebují dobrý, pevný podklad, což je třeba sádrokarton,

PETR BOHDANECKÝ
VALEX decor
Hrádek 31
Nechanice
www.valex4.webnode.cz
e-shop: www.dekorateri.cz
Kromě malířské činnosti se věnuje výrobě
dekorativních válečků pro graﬁcký tisk vzorů, výrobě šablon, ﬂádrovacích válečků, kolíbek pro imitaci dřeva a mramoru. Specializuje se na dekorování stěn/stropů – malbou,
tiskem, šablonou. Dělá i ruční malbu imitující
barevné tapety či malbu abstraktních obrazů
i na celou stěnu.
➤ Ceny vybraných služeb*:
Oškrábání malby do výšky 3,80m – 24 Kč/m2
Penetrace základní do výšky
3,80m – 15 Kč/m2
Malba dvojnásobná dobře otěruvzdorná
za sucha do výšky 3,80m – od 31 Kč/m2 (bílý
tón plus)
Odborné válečkování/graﬁcký tisk (přenos
vzoru tiskem) – od 33 Kč/m2
Odborné válečkování/graﬁcký tisk s velkou
náročností na přesné geometrické provedení
složitých vzorů, většinou navržené architekty
– od 150 Kč/m2
ku správně nacenit. Mimochodem, od plochy
stěn se běžně odečítají pouze jednotlivé otvory větší než 4 m2 , ale pozor, pouze plocha nad
ty 4 m2.. Máte-li třeba okno o ploše 6 m2, odečtou se 2 m2,“ vysvětluje Žatečka.
Ovšem orientovat se výhradně podle ceny je
podle něj velká chyba: „Do firmy si také nevezmete vedoucího, který si řekne o nejnižší plat,
tak proč toto kritérium uplatňujete u malíře?“
Pokud chcete mít jistotu, vybírejte mezi členy cechu. „Berete-li si malíře z cechu, je to, jako byste
nakupovali v kamenné prodejně, a ne u pochybného stánku nebo na internetu,“ zdůrazňuje Žatečka. ●
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Po 19. 10. Instalatéři
Út 20. 10. Montéři
St 21. 10. Kameníci
Čt 22. 10. Zámečníci, kováři
Pá 23. 10. Obkladači
So 24. 10. Malíři
Po 26. 10. Lakýrníci

