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Seriál NEJ řemeslníci

Nejlepší řemeslník
V dalším díle seriálu
Nejlepší řemeslník vám
představíme mistry
natěrače a lakýrníky.
Jedenáct profesionálů
vybrala Asociace malých
a středních podniků
a živnostníků ČR.

Garantováno
Asociací

Nejlepší lakýrníci.
Práce, která má lesk
PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
JOSEF SVOBODA
AZ Barvy
Bílkova 4/132
Praha 1 – Josefov
www.azbarvy.cz
tel.: 607 641 054

3 otázky pro

Radomila Konečného
cechmistra Cechu malířů, lakýrníků
a tapetářů ČR

1) Jak se váš obor proměnil
za posledních dvacet?
Hodně, změnily se materiály, technologické postupy a náročnost zákazníků. Dbá se
daleko více na ochranu zdraví a životního
prostředí, silný nástup zaznamenaly vodou
ředitelné hmoty, které již leckdy dosahují vynikajících parametrů. Ne každý výrobek je
dobrý a v tom se musí profesionál sám zorientovat. Také ne každý lakýrník ovládá své
řemeslo. Mnoho živnostenských listů bylo
rozdáno pro snížení nezaměstnanosti i bez
podmínky řádného vyučení.
2) Jaké jsou v oblasti lakýrnictví
moderní trendy?
Moderní je lakování nábytku do vysokého
lesku, ale tuto práci zvládnou jen opravdoví
odborníci. V moderních interiérech se stále
častěji objevují bytové doplňky, kde je požadován kovový vzhled: od mědi, nerezu, různých patin až po imitaci rezavého povrchu.
Dalším oblíbeným nátěrem v kancelářích je
speciální lak, na který se může psát popisovači jako na tabuli.
3) Co je lakýrnickým majstrštykem?
Zcela určitě fládrování, jde o malovanou imitaci dřeva na jakýkoli jiný materiál. V minulosti se nejčastěji používala pro povrchovou
„změnu“ levnějšího smrkového nábytku
na „dražší“ bukový nebo dubový anebo se
fládrovaly kovové trezory, aby ladily k ostatnímu nábytku. Dnes se nejčastěji využívá
při renovaci staršího nábytku a v historických objektech. Předpokladem pro zvládnutí této techniky je dokonalá znalost vlastností a kresby dřev. Příroda se nikdy neopakuje,
a proto i fládrista musí mít fantazii, představivost a zručnost.

Orientační ceník
Ceny prací jsou smluvní, pro základní orientaci slouží Katalog popisů a směrných
cen stavebních prací URS.
Cena lakýrnických a natěračských prací
se liší podle regionu, režijních nákladů ﬁrmy, záleží i na náročnosti technologie zakázky a použitém materiálu. Do ceny je
nutné promítnout cenu materiálu a dopravu, zaměření, vypracování nabídky, technologie pracovního postupu, DPH a zisk
ﬁrmy. Odrazit se v ní musí i amortizace
strojů a nářadí, mzdy zaměstnanců, odvody státu, školení zaměstnanců, pojištění
ﬁrmy, prvky bezpečnosti práce a požární
ochrany i ekologická likvidace odpadů.
Na práci bývá nejnáročnější příprava podkladu, nejčastějšími položkami bývá odstranění starého nátěru, odrezení, broušení, tmelení, napouštění, základní nátěr,
vrchní nátěr.
Vždy chtějte smlouvu, technologický postup, termín a cenovou nabídku pro případnou reklamaci. Ověřte si IČO a zda
má ﬁrma na práce povolenou živnost.
Kontakty na členy cechu jsou na stránkách www.cechmal.cz.

Zaměřuje se na klasickou výmalbu interiérů, ale
také šablonování klasické i malířským válečkem, nástěnné malby či imitace látek, mramoru, benátského štuku, kovů a dřev. Mají za sebou výmalbu Stavovského divadla, zámku
Loučeň a Roztoky u Prahy či šablonování lázní
v Břežanském pivovaru
V oboru: více než 25 let
➤ Ceny vybraných služeb*:
Nátěr zábradlí a mříží – 245 Kč/m2
Nátěr proﬁlovaných dveří – 1 850 Kč/m2
Nátěr radiátorů – 265 Kč/m2
Nátěr okapů – 195 Kč/bm
Celoplošné broušení – 90 Kč/m2

JAN ZÍMA
Jeřabinová 295/13
Praha 5 – Motol
www.jan-zima.cz
tel.: 728 959 782
Rodinná ﬁrma se specializuje na celkové renovace starých špaletových oken a dveří včetně
úpravy mosazného kování.
V oboru: 18 let
➤ Ceny vybraných služeb*:
Broušení a nátěr zábradlí a mříží – 240 Kč/m2
Broušení a nátěr proﬁlovaných dveří (1 křídlo
cca 3,6 m2) – 2 700 Kč
Lakýrnická renovace proﬁlovaných dveří (1 křídlo cca 3,6 m2) – 4 320 Kč
Broušení a nátěr radiátorů – 240 Kč/m2
Nátěr okapů – 85 Kč/bm
Celoplošné broušení proﬁl. dveří – 180 Kč/m2
Celoplošné opalování proﬁl. dveří – 250 Kč/m2
Truhlářské repase oken a dveří – 160 Kč/m2

FRANTIŠEK MOŠANSKÝ
Mirošovická 21
Praha 10 – Strašnice
fm-malovani@seznam.cz
tel.: 602 357 529
Provádí nejen běžné malířské a lakýrnické
práce, ale také projekty s využitím moderních (benátské štuky, dekorativní stěrky atd.)
i tradičních technik (válečky, batiky atd.), renovuje nátěry oken i dveří včetně historických objektů.
V oboru: 28 let
➤ Ceny vybraných služeb*:
Nátěr zábradlí a mříží – od 350 Kč/m2
Nátěr proﬁlových dveří – od 1 800 Kč/ks
Nátěr radiátorů – od 200 Kč/m2
Celoplošné broušení – od 45 Kč/m2

RADOMIL KONEČNÝ
Lutopečny 101, Kroměříž
www.mnt-konecny.cz
tel.: 724 270 455

ZDENĚK DAŇO
Sudoměřská 738
Sokolov
www.danekcz.cz
tel.: 352 661 455

Kombinuje malby, nátěry a tapety, zaměřuje se na aplikaci starých technik,
jako je patinování, ﬂádrování, mramory, i moderní techniky, především strukturální omítky,
imitace kamene, kovů a sklovitých efektů.
➤ Ceny vybraných služeb*:
Ceny na základě obhlídky, zaměření, navržení
technologického postupu a po dohodě
s investorem. Základem jsou ceníky URS.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
JAN GRYGAR
Místecká 246, Paskov
www.jangrygar.webnode.cz, tel.: 604 546 018
Malíř, natěrač, pozlacovač, který provádí štukatérské práce, ﬂádrování, benátský a marocký
štuk i restaurování nástěnných maleb.
V oboru: 40 let.

S

háníte lakýrníka, nebo natěrače?
Dělají oba totéž, anebo se jejich
práce liší? Ač se to zdá v naší malé
zemi paradoxní, záleží správná
odpověď i na tom, zda žijete
na Moravě nebo v Čechách.
Na Moravě je natěrač vnímán jako ten, kdo
natírá okna, dveře a zárubně, v Čechách toto
dělá lakýrník. Naproti tomu natěračem je v Čechách ten, kdo dělá hrubší práci, například nátěry plechových střech a podobně. Lakýrník
na Moravě se zabývá špičkovými laky na nábytku nebo třeba fládry,“ vysvětluje Radomil
Konečný, špičkový lakýrník a cechmistr Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR.
Vedle toho existuje i specializovaná profese
písmomalíř, ale ta dnes kvůli moderním technologiím zaniká a využívá se většinou na fasádách, kde se dělají nejrůznější nápisy, loga
firem a podobně.
Samostatnou profesí je autolakýrník. Ten se
v současné době uplatňuje v opravárenství,
protože v automobilkách auta stříkají roboti.
Pro profesi lakýrníka je nezbytná pečlivost,
přesnost, cit pro detail a profesionalita. „Základem kvalitní lakýrnické práce je jako u vět-

Věnuje se interiérům i exteriérům, malbě
i lakování včetně ﬂádrů, podílel se mimo
jiné na rekonstrukcích Lobkovického paláce na Pražském hradě či zámku Nelahozeves.
V oboru: přes 25 let
➤ Ceny vybraných služeb*:
Nátěr zábradlí a mříží – 260 Kč/m2
Nátěr proﬁlovaných dveří – 1 500 Kč/ks
Nátěr radiátorů – 80 Kč/m2
Celoplošné broušení – 30 Kč/m2

KARLOVARSKÝ KRAJ

ZLÍNSKÝ KRAJ

HÁJEK JIŘÍ
Kazimíra Rudého 3906
Kroměříž
tel.: 606 569 265
george.jirihajek@seznam.cz
Zabývá se nejen lakýrnickými a natěračskými
prácemi, ale také malířskými a tapetářskými.
Při obnově historických objektů provádí šablonování, batikování, linkování a další práce.
➤ Ceny lakýrnických prací stanovím až na základě prohlídky díla, určení skladby materiálu
a zapracování všech požadavků zákazníka.

JOSEF ČERMÁK
Lamont-servis
V Chaloupkách 47,
Kojetice
www.lamontservis.cz
tel.: 603 219 935

Zpočátku se ﬁrma soustředila výhradně
na malířské a natěračské práce, postupně
portfolio služeb rozšířila o protipožární nátěry či izolace. Specializuje se na větší zakázky, jako jsou průmyslové haly či hotely.
V oboru: 30 let
➤ Ceny vybraných služeb*:
Nátěr zábradlí a mříží – 140 Kč/m2
Nátěr proﬁlovaných dveří – 670 Kč/ks
Nátěr radiátorů – 165 Kč/m2
Nátěr okapů – 190 Kč/bm
Celoplošné broušení – 15 Kč/m2

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

VYSOČINA

Foto: Shutterstock

PLZEŇSKÝ KRAJ
VLADISLAV MÁCA
Ma-Ta-La CZ, s.r.o.
Nová Cerekev 39
www.ma-ta-la.cz
tel.: 724 375 712

Zaměřuje se na malířské a lakýrnické práce,
včetně tapetování – od průmyslových hal až
po rodinné domy a byty. Z lakýrnických prací se věnuje lakování zemědělských strojů.
V oboru: přes 20 let
➤ Ceny vybraných služeb*:
Nátěr zábradlí a mříží – 240 Kč/m2
Nátěr radiátorů – 220 Kč/m2
Nátěr okapů – 80 Kč/bm

šiny řemesel příprava podkladu. Tuto fázi zákazníci často podceňují, ale staré lakýrnické
pravidlo zní ,Jak vytmelíš, tak prodáš‘,“ říká
cechmistr.
Každý podklad – dřevo, kov nebo jiný – má
svá specifika a technologické postupy přípravy.
Nejproblematičtější je železo. „Existuje řada
korozních prostředí a každé vyžaduje něco jiného. Jinak se musí řešit vrata ve zdymadlech,
jinak vlhké sklepy a ještě jinak železné prvky
na venkovském statku nebo v průmyslových
aglomeracích. Této problematice se věnuje
dokonce celý vysokoškolský obor korozní inženýrství,“ vysvětluje Konečný.
Stejnou alchymií jako podklad je i výběr barvy, správněji nátěrové hmoty. Používají se vodou ředitelné a syntetické nátěrové hmoty. Každá má své kvalitní i méně kvalitní výrobky.
V současné době se díky směrnicím EU o těkavých látkách velice často mění receptury
nátěrových hmot. Ty jsou tak méně škodlivé,
ale leckdy tím utrpí kvalita. Profesionální řemeslník by se měl orientovat na trhu nátěrových hmot, vyzkoušet si různé výrobky a výrobce a používat kvalitní produkty, byť za vyšší
cenu, aby výsledek práce odpovídal požadav-

MILOSLAV BAYER
Bayer lakýrnictví
Révová 13
Plzeň-Doudlevce
www.bayer-lakyrnictvi.cz
tel.: 607 592 170
Firma se zaměřuje na ﬂádry, dokáže vytvořit
i obtížné techniky mahagonu či ořechu. Lakýrnické práce prováděla například na zámcích
Smečno, Vraný, Kozel či na radnici v Jihlavě.
➤ Ceny vybraných služeb*:
Nátěr zábradlí a mříží – 90 až 140 Kč/m2
Nátěr proﬁlovaných dveří – 350 Kč/m2
Nátěr radiátorů – 95 Kč/m2
Fládrování dveří, nábytku – 400 až 600 Kč/m2

ku zákazníka. „U protipožárních nátěrů požadujte certifikát o proškolení,“ radí Konečný.

Pane mistr, jak dlouho
mi to vydrží?
Asi nejčastější otázka zákazníků směrem k lakýrníkům. „Zákazníci požadují co nejdelší záruku, leckdy delší, než je životnost nátěrové
hmoty. Ale zvláště u oken je důležitá i běžná
údržba nátěrů,“ připomíná cechmistr Konečný. Ano, čtete správně – ani oblíbená dřevěná euro okna nejsou bezúdržbová. Minimálně
před zimou a po ní by se natřené rámy měly
ošetřovat ochranným balzámem na okna. Balzám zacelí mikropraskliny, pod lak do dřeva se
nedostává vlhkost a životnost nátěru se mnohonásobně prodlouží. Totéž platí pro jakákoli
jiná lakovaná okna nebo lakované zárubně. Mimochodem bezúdržbová dnes nejsou dokonce ani okna plastová, protože plasty, zvláště ty
první generace, také výrazně degradují – hlavně vlivem UV záření.
Obecně je záruka na lakýrnické práce dva roky
na nové věci, na opravované půl roku.
A jak by měl vypadat skutečně kvalitní nátěr

PARDUBICKÝ KRAJ
PETR HERMAN
Pod Lesem 86
Ústí nad Orlicí
www.malovani-natery.cz
tel.: 604 703 292
Hlavní činností ﬁrmy jsou malířské a natěračské práce v interiéru a exteriéru, renovace a údržba eurooken. Za práci v Golf
resortu Kunětická Hora získali 2. místo
v kategorii moderní interiér v soutěži společnosti Caparol.
V oboru: přes 20 let
➤ Ceny vybraných služeb*:
Ceny se řídí ceníkem URS.

dveří a oken s dvouletou zárukou? „Nejprve se
musí kompletně opálit staré laky, vysklít a ošetřit
rámy i v místě uložení skel. Pak se dřevo napustí napouštědlem, které ho zpevní a ošetří proti
hnilobám, škůdcům a zamodrání, poté se natírá základovou barvou a nakonec přijde minimálně dvakrát vrchní nátěr. K tomu je potřeba
připočíst přebrušování a tmelení nátěru, a to
dvakrát. Pokud vám řemeslník okna jen omete a jednou natře nejlevnější barvou, je taková
práce k ničemu. Kvalitní řemeslníky, kteří odvádějí dobrou práci, rádi uvítáme v našem cechu. Stačí napsat na e-mail info@CECHmal.cz,“
dodává Konečný. ●
Autorka: Lenka Brdková

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

