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ROK ŘEMESEL 2016 
 

Březen 2016 
 

Vážení čtenáři, 

projekt PročByNe? se spojuje s Rokem řemesel 2016, již 

připravujeme dotované stáže mladých lidí u vybraných 

řemeslníků. V barvách Roku řemesel 2016 bylo otevřeno 

vzdělávací centrum v brněnských Bosonohách. Vytváříme 

zázemí pro revoluci v živnostenském zákoně, připravujeme 

dílny na základních školách a koncepci profesního 

vzdělávání. Portál www.mistriremesel.cz má již téměř 19 tisíc 

prověřených řemeslníků a zapojují se další. K Roku řemesel 

2016 se připojují kraje a pracujeme nad scénářem největšího 

řemeslného hitu léta – Toulky za řemesly na ČT 1. A máme 

první statistiky: meziročně se slovo „řemeslo“ v českých 

médiích zvedlo díky naší kampani již o 300 %, a to, co jsme si 

netroufli na začátku vyslovit, začíná mít první obrysy – míříme 

na 1 000 %. Děkujeme všem za mimořádnou podporu. 

AMSP ČR 

 

Realizátor projektu: 

 

 

Partneři: 

 

 

  

Generální mediální partner: 

 

 

Obsah tohoto čísla: 

Co se událo v březnu 

Odkazy vybraných médií 

Co připravujeme na duben 

  

O ROKU ŘEMESEL 2016 

Asociace malých a 

středních podniků a 

živnostníků ČR organizuje 

historicky největší tuzemskou 

ofenzivu na podporu 

živnostenského řemesla. 

Navazujeme tím na Rok 

průmyslu a technického 

vzdělávání (SP ČR), a to za 

podpory Komerční banky, 

společnosti Mediatel a 

vydavatelství MAFRA. Rok 

řemesel 2016 získal záštitu 

prezidenta republiky, 

předsedy vlády, MPO, MŠMT 

a MZe. K podpoře projektu 

a spolupráci se rozhodlo 23 

profesních spolků. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Asociace_mal%C3%BDch_a_st%C5%99edn%C3%ADch_podnik%C5%AF_a_%C5%BEivnostn%C3%ADk%C5%AF_%C4%8CR
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asociace_mal%C3%BDch_a_st%C5%99edn%C3%ADch_podnik%C5%AF_a_%C5%BEivnostn%C3%ADk%C5%AF_%C4%8CR
https://cs.wikipedia.org/wiki/Asociace_mal%C3%BDch_a_st%C5%99edn%C3%ADch_podnik%C5%AF_a_%C5%BEivnostn%C3%ADk%C5%AF_%C4%8CR
http://www.rokprumyslu.eu/
http://www.rokprumyslu.eu/
http://www.rokprumyslu.eu/
http://www.kb.cz/
http://www.mediatel.cz/
http://www.mafra.cz/
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Co se událo v březnu? 

PročByNe? v Roku řemesel 2016: Zahajujeme stáže mladých u mistrů řemesel 

Propojení českého byznysu proti nezaměstnanosti. To je hlavní poslání projektu 

motivačních stáží mladých lidí PročByNe?, za kterým stojí europoslankyně 

Martina Dlabajová, a který se nyní propojuje s Rokem řemesel 2016. Jedná se 

o bezplatné stáže, v rámci kterých jsou hrazeny náklady na dopravu 

a ubytování. Lidé ve věku od 18 do 25 let získávají exkluzivní pozici ve formě 

dvoutýdenní stáže, kde nahlédnou pod pokličku různých řemeslných profesí 

u  skutečných mistrů svého oboru. Stážista, který získává certifikát, si tak nejenže 

plní svůj profesní sen, ale má šanci dotvářet si svůj postoj ke kariéře. Stážista navíc 

píše o svých zážitcích blog, sdílí své pocity s vrstevníky a fanoušky projektu (cca 

1 900 followers + další 2 000 z jiných profilů), a tím dostává na veřejnost dobré 

jméno řemeslníka, který jej angažoval. Projekt PročByNe? tak splňuje hlavní 

ambice Roku řemesel 2016: podpora mladých v přístupu k řemeslu, medializace 

profesí a zviditelňování mistrů řemesel.  

Více: www.procbyne.cz  

  Kraj Vysočina v čele regionálního peletonu Roku řemesel 2016 

Každý den se k nám připojují další organizace, firmy, školy a regiony. 

Ukázkové propojení s Rokem řemesel 2016 předvádí Kraj Vysočina, který na nic 

nečekal a Rok řemesel 2016 pojal jako klíčovou aktivitu na podporu profesí 

v r. 2016 a odvádí neuvěřitelnou práci. Současně vydal kraj brožuru, v níž při 

bohatém obrazovém doprovodu popisuje náplň práce všech 41 učebních 

oborů, které jsou dětem končícím základní školu k dispozici. Příklad pro další 

kraje. 

Více: http://www.novinky.cz/kariera/396884-k-roku-remesel-se-vysocina-prida-

ukazkami-vlastni-praxe.html  

Centrum stavebních řemesel v Bosonohách v barvách Roku řemesel 2016 

Další skvělou práci odvádí Střední škola stavebních řemesel v brněnských 

Bosonohách. V kabátu Roku řemesel 2016 bylo v březnu otevřeno 

nejmodernější tuzemské vzdělávací centrum stavebních řemesel, které bude 

sloužit studentům devatenácti odborných škol v kraji, ale i vysokoškolským 

studentům, architektům a členům profesních spolků. Centrum unikátním 

způsobem propojuje jednotlivé stavební profese tak, že studenti získávají 

přehled nejen o své profesi, ale o celé stavbě fungující jako celek. Díky 

moderním technologiím mohou studenti nasimulovat například řadu variant 

spojených s vytápěním a hospodárným využitím pitné a užitkové vody. 

Gratulujeme! 

Více: http://www.financninoviny.cz/zpravy/v-bosonohach-vzniklo-vzdelavaci-

centrum-stavebnich-remesel/1329561  

 

http://www.procbyne.cz/
http://www.novinky.cz/kariera/396884-k-roku-remesel-se-vysocina-prida-ukazkami-vlastni-praxe.html
http://www.novinky.cz/kariera/396884-k-roku-remesel-se-vysocina-prida-ukazkami-vlastni-praxe.html
http://www.financninoviny.cz/zpravy/v-bosonohach-vzniklo-vzdelavaci-centrum-stavebnich-remesel/1329561
http://www.financninoviny.cz/zpravy/v-bosonohach-vzniklo-vzdelavaci-centrum-stavebnich-remesel/1329561
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Portál www.mistriremesel.cz hlavní internetovou platformou českého řemesla 

Vlajková loď Roku řemesel 2016, vyhledávač kvalifikovaných nebo dokonce 

profesními spolky garantovaných řemeslníků www.mistriremesel.cz, jede na plný 

plyn. V této chvíli obsahuje již více jak 18 tisíc kontaktů na dodavatele, kteří jsou 

organizováni v profesních spolcích nebo alespoň mají základní kvalifikační 

předpoklad. V březnu proběhlo další kolo setkání s představiteli cechů a celý 

portál začíná plnit exkluzivní propagační platformu pro každého, kdo se zaobírá 

řemeslem, splňující kritéria kvality a bezpečnosti. Na serveru tak nenajdeme 

hodinové manžely ani pseudořemeslníky nabízející práce všeho druhu bez 

odborné kvalifikace. Řemeslníkům a profesním spolkům portál navíc umožňuje 

bezplatné vytvoření profilu, ukázek svých produktů, sdílení článků a editaci celé 

řady komerčních údajů. Portál Mistři řemesel se tak stává hlavní pracovní 

internetovou platformou českého řemesla. 

Více: www.mistriremesel.cz  

Rok řemesel 2016 popohání resorty a poslance k legislativním změnám 

Rok řemesel 2016 se musí stát odrazovým můstkem pro klíčové změny 

v tuzemské legislativě spojené s profesemi, řemeslnými živnostmi a podmínkami 

pro podnikání v oborech spojených s řemesly. Ty budou pokračovat 

v dlouhodobém projektu AMSP ČR a profesních spolků Fandíme řemeslu i 

v dalších letech. V kooperaci s advokátní kanceláří CHSH Kališ & Partners a 

v úzké spolupráci s profesními spolky proto začínáme připravovat základní pilíře 

zcela nového živnostenského zákona. Jeho obrysy již projednáváme jak 

s vládnoucí koalicí, tak s opozičními stranami. Na plný plyn jedeme i s MŠMT, kde 

vytváříme podmínky pro vyhlášení jízdního řádu zavedení dílen na základních 

školách a kvitujeme i snahu MŠMT opětovně rozhýbat Platformu pro odborné 

vzdělávání, jíž jsme členy. 

Toulky za řemesly v plné přípravě 

Jeden z nejsledovanější pořadů České televize Toulavá kamera bude v létě 

v obleku Roku řemesel 2016. „Toulky za řemesly“ intenzivně připravuje AMSP ČR 

společně s jednou z nejvýraznějších a nejpopulárnějších tváří České televize 

paní Ivetou Toušlovou a jejím týmem. 32 řemeslníků v 16 profesích bude 

představeno postupně v letních měsících, a to ve formě citlivého propojení 

s regiony, zajímavými příběhy a ve vazbě na historické profese. Excelentní 

vysílací časy na ČT 1 slibují zatím nejucelenější pohled na naše tradiční řemesla. 

Pokračují regionální akce s profesními spolky 

Společně s profesními spolky jsme zahájili přípravu na celou řadu regionálních 

akcí, pilně ladíme společné aktivity na akcích Kámen Hořice 2016, Děčínská 

kotva, NGO Market, Concerto Glassico 2016, FOR GASTRO & HOTEL 2016, 

Řemeslo má zlaté dno, Řemeslné hry, FOR ARCH, Gastrofest a další. Gratulujeme 

k výborné organizaci valné hromady Cechu obkladačů ČR, kde jsme měli 

možnost nejen prezentovat Rok řemesel 2016, ale hlavně diskutovat o hlavních  

http://www.mistriremesel.cz/
http://www.mistriremesel.cz/
http://www.mistriremesel.cz/
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problémech klíčového stavebního řemesla. Průběžně se potkáváme i na úrovni 

vedení AMSP ČR a jednotlivých profesních spolků a organizací aktivních 

v řemeslech ze všech koutů ČR. V březnu jsme jednali například s Novoměstskou 

radnicí v Praze, kde bude v květnu probíhat akce Řemesla živě, 

http://www.nrpraha.cz/program/692/remesla-zive/ nebo Střední odbornou 

školou Třinecké železárny, která pořádá Pátý ročník Mezinárodních řemeslných 

her, http://remeslnehry.eu/. 

Rok řemesel 2016 se účastnil otevření nové prodejny Hornbach v Praze 

Ve středu 23. března 2016 v 7,00 hodin ráno zahájila svůj provoz nová prodejna 

HORNBACH. Tato hala hobbymarketu v nám tak dobře známém specifickém 

designu vyrostla mezi Malou a Velkou Chuchlí. Jedná se o jubilejní desátou 

prodejnu Hornbach na území České republiky a čtvrtou v Praze. Obchod má 

prodejní plochu zhruba 20 000 metrů čtverečních a nabízí přes 120 000 produktů 

ze segmentu potřeb pro stavbu, renovaci a zahradu. V pondělí 21.3.2016 se 

konal zahajovací večer s PROFI řemeslníky. I my jsme se této akce zúčastnili a 

s velkou radostí jsme návštěvníkům představili projekt Rok řemesel 2016, který 

svým tématem krásně ladil. 

Za AMSP ČR se akce zúčastnil místopředseda představenstva Jiří Belinger, 

majitel rodinných firem BG technik cs a.s. a VARI a.s., a generální ředitelka 

Asociace Eva Svobodová. Odprezentován byl celý projekt ROK ŘEMESEL 2016, 

zejména portál a vyhledávač www.mistriremesel.cz s garantovanými 

řemeslníky, dále všech 23 zapojených profesních spolků i plánovaná 

medializace řemesel zaměřená na odbornou i laickou veřejnost vč. motivace 

mládeže ke studiu řemeslných oborů. Přednáška byla rovněž doplněna o velmi 

aktuální problematiku nástupnictví a generační výměny v rodinných 

řemeslných firmách vč. předání rad, tipů, doporučení a upozornění na 

nejčastější chyby zakladatelů firem. Obě témata se setkala s velkou pozorností 

všech přítomných hostů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nrpraha.cz/program/692/remesla-zive/
http://www.mistriremesel.cz/
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Slovo řemeslo se stává mediálním hitem 

Nikdy v historii nebylo slovo řemeslo skloňováno v médiích jako v kampani Roku 

řemesel 2016. Za první čtvrtletí 2016 jsme v porovnání s prvními třemi měsíci 2015 

dosáhli zvýšení frekvence slova „řemeslo“ v tuzemských periodikách o 300 % a 

nyní již můžeme prozradit tajnou ambici AMSP ČR, docílit ke konci roku 2016 

nárůstu 1000 %. To jsme považovali ještě před několika měsíci za 

nerealizovatelný sen… Na plný řemeslný kotel jedeme s vydavatelstvím MAFRA 

a začíná vycházet největší podpora profesních spolků, a to ve formátu jedné 

redakční strany v MF DNES (DOMA DNES), která pojede na týdenní bázi téměř 

pět měsíců.  Výbornou práci odvádí Česká televize, Český rozhlas, tradičně 

kvalifikovaně informují regionální Deníky, ČTK, Trade News, Novinky.cz, Týden, 

Businessinfo.cz, Roklen24, Blesk. Mimořádnou aktivitu chystá Byzmag, který 

připravuje ve spojení s týmem Roku řemesel 2016 velký řemeslný seriál. A takto 

vypadá náš leták zaměřený na žáky posledních ročníků ZŠ, který najdete nejen 

na našem FB, ale také například na stránkách velkých veletrhů: 

http://www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno/aktuality/rok-remesel-2016-

presvedcime-spolecnost-ze-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co jsme nezvládli? 

 

I když jedeme na plný plyn, ne vše se podaří dle harmonogramu. Máme 

zpoždění s prezentací, analýzou a mediální kampaní zemědělských a 

potravinářských řemesel. Analytický tým AMSP ČR připravuje zatím 

nejdetailnější pohled do zemědělských profesí spojených s řemesly na 

venkově a je to zatím bezkonkurenčně nejnáročnější analýza, do které jsme 

se pustili. Ověřujeme desítky informací zaměřených na výkonnost 

zemědělských profesí, jejich vliv na celkovou ekonomiku, regiony, export a 

podnikatelské prostředí. Děkujeme Českému statistickému úřadu, 

http://www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno/aktuality/rok-remesel-2016-presvedcime-spolecnost-ze-/
http://www.bvv.cz/stavebni-veletrhy-brno/aktuality/rok-remesel-2016-presvedcime-spolecnost-ze-/
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Ministerstvu zemědělství, Národnímu ústavu pro vzdělávání a dalším a 

pokusíme se vše zvládnout v dubnu 2016. Informace ale budou stát za to. 
 

 

Co připravujeme na duben? 

Analýza potravinářských a zemědělských řemesel 

AMSP ČR připravuje analýzu a velkou diskusi o stavu zemědělských a 

potravinářských profesí, včetně vazby na odpovídající živnosti a řemesla. 

Součástí bude i analýza trhu práce v těchto oblastech. 

Mediální kampaň na podporu profesních spolků 

V dubnu začíná pětiměsíční kampaň DNES na podporu profesních spolků, 

angažovaných v Roku řemesel 2016.  Každý týden bude v celostátní příloze MF 

DNES (DOMA DNES) jednostránkový profil spolku, historie profese, hlavní aktivity, 

produkty atp. Současně startuje seriál o řemeslech ve vazbě na Rok řemesel 

2016 v magazínu Byzmag. 

  Účast na regionálních akcích: 

- 20. 4. účast na regionální akci Elektrotechnického svazu českého, Aktiv 

revizních techniků - ART 2016 (odborná konference pro elektrotechniky), 

Praha konferenční sál PRE, Na Hroudě, stánky, přednáška na téma Rok 

Řemesel 2016 

- 21. 4. účast na veletrhu Mobitex – stavební veletrhy Brno, dva profesní 

spolky, Cech čalouníků a dekoratérů a Cech topenářů a instalatérů (CTI), 

účast na prezentačním mole CTI, stánek Rok řemesel 2016 

- 27. 4. účast na veletrhu neziskových organizací NGO market, stánek Rok 

řemesel 2016 

Ostatní akce na: http://www.mistriremesel.cz/udalosti 

Pokračování pracovních týmů Roku řemesel 2016 

Pokračujeme v diskusi s MŠMT, MPO a MZe nad konkrétními legislativními 

opatřeními, která provázejí Rok řemesel 2016. 

 

 

 

 

 

http://www.mistriremesel.cz/udalosti

