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fórum    aktuálně z řemesel

...všichni z branže, kteří děláte naše řemeslo poctivě – zvažte,
zda pomůžete jeho rozvoji svým případným členstvím v CECHU

Pokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založit novou cechovní skupinu, přihlášky do cechu – informace žádejte na info@cechmal.cz nebo na www.cechmal.cz

Cechovní skupiny členů, které spolupracují v daném regionu:
BESKYDSKO – Vladimír Brychta  BRNĚNSKO-BLANENSKÁ – Jiří Nový BRNO – Jaromír Schovanec 

ČESKOBRODSKO – Martin Hušner JIH -Jindřichohradecko – Vladislav Máca KARLOVARSKO – František Dohnal 

KROMĚŘÍŽ – Radomil Konečný PLZEŇSKO – Karel Zukal PRAHA – Jan Zeman ml.

VYSOČINA – Jaromír Vierer  VÝCHODOČESKÁ – Ing. Jaroslav Málek
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V loňském roce provedli specialisté v rámci poskytování služeb BOZP 
a PO stovky kontrol, a to v různorodém spektru klientů. Dalo by 
se říci, že některé typy závad se opakují neustále dokola, a jejich 
odstranění přitom nemusí být finančně náročné.

Nejčastějším problémem jsou regály. Ať už se jedná o závadu 
typu, že regály nejsou volně přístupné, nebo že šířky uliček mezi nimi 
neumožňují správnou a bezpečnou ruční manipulaci se skladovaným 
zbožím, jedná se v podstatě o tentýž problém – malé nebo přeplněné 
sklady. NV č. 101/2005 Sb. stanovuje, že ulička mezi regály 
musí být trvale volná a nesmí být zužována a zastavována 
překážkami. Šířka uličky pro průjezd manipulačních vozíků musí 
být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka manipulačních vozíků 
nebo nákladů. 

Další závadou týkající se regálů je problém s jejich označením. 
Jak uvádí výše zmiňované NV, regály musejí být trvale označeny 
štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk 
ve sloupci. Pokud jsou nové nebo k nim zaměstnavatel má návody 
k použití, není označení nosnosti nic těžkého. Jedná-li se ale o velmi 
staré regály, regály bez dokumentace nebo ty, které vznikly své-
pomocí, je prokázání nosnosti složité. Nejideálnějším způsobem 
je požádat o zjištění nosnosti specializovanou společnost, které 
ovšem nebude nejlevnější. 

Ve skladu se také často vyskytují různé žebříky a schůdky. 
Jejich kontroly by se měly vizuálně provádět před každým 
použitím a poté se zápisem 1x ročně, neurčil-li výrobce lhůtu 
jinou. U žebříku je nejčastější závadou, že chybí protiskluzné 
patky. Koupě nových patek není finančně náročná, ale od 
klientů máme informace, že se těžko shánějí. 

Jednou z častých závad, a inspektoráty také často poku-
tovanou, je to, že zaměstnanci buď nepoužívají přidělené 
osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), nebo jim 

Nejčastější závady 
z kontrol BOZP a PO v roce 2016 

ani nebyly přiděleny či nebyli seznámeni s jejich správným 
používáním anebo jim nebyly předány oproti podpisu. Za 
tyto skutečnosti hrozí opravdu velké sankce, a pokud se stane 
pracovní úraz, ve většině případů můžete očekávat návštěvu ze 
strany inspektorátu práce. 

Dalším prohřeškem bývá školení. Ať už se jedná o kla-
sické školení BOZP a PO nebo speciální (výšky, řidiči, svářeči, 
seznámení s návody atd.), často se najde chybějící podpis 
školeného/školitele, chybějící datum školení, chybějící osnova 
k prezenční listině atd. Bohužel všechny tyto náležitosti ke školení 
patří a je potřeba si je pohlídat.

Chybějící revize. Frekventovaná závada, zvlášť u společností, 
které nejsou v nájmu a zajišťují si veškeré revize od el. instalace, 
spotřebičů, výtahů, věcných prostředků požární ochrany až po revizi 
požární nádrže. S revizemi je spjat i problém s odstraňováním závad 
uvedených v revizních zprávách. Revizní technik závady zapisuje 
do výsledné zprávy a tu pak odesílá klientovi poštou, e-mailem… 
Klient zprávu vezme, založí a na závady se již nepodívá ani 
je neřeší. Proto důrazně upozorňujeme na pročtení závad z revizí 
a kontrol a zajištění jejich odstranění.

Lékárnička obsahuje léky s prošlou dobou spotřeby a ob-
sah lékárničky neodpovídá doporučenému seznamu. Již 
mnohokrát se stalo, že po otevření lékárničky jsme v ní našli pouze 
obvaz, škrtidlo a vatu. To je špatně. Vybavení lékárničky by měl 
zaměstnavatel konzultovat s poskytovatelem pracovnělékařských 
služeb, který by měl pracoviště znát a podle toho doporučit seznam! 
Přitom dle právních předpisů musí být lékárničkou vyba-
vena všechna pracoviště a lékárnička musí být pravidelně 
kontrolována a doplňována. 

Únikové cesty jsou zastavěné materiálem. Další velký prob-
lém. Únikové cesty musejí být trvale volné, průchodné a přístupné. 
Nelze v nich skladovat žádný materiál, nábytek, nepotřebné věci...

Přenosné hasicí přístroje (PHP) nejsou zajištěny proti pádu. 
Tento požadavek vychází přímo z NV a je nutné se jím řídit. PHP 
musí být buď pověšen na zdi, nebo může stát na zemi, ale musí 
být nějakým způsobem ke zdi (svislé konstrukci) přichycen. Snad 
největší problémy se zajištěním PHP mají ty společnosti, které mají 
sádrokartonové příčky. PHP je těžký a držák ze sádrokartonu brzy 
vypadne. V takovém případě se PHP postaví na zem a k příčce se 
přichytí pomocí řetízku.

Pavel Žatečka – generální sekretář CMLT ČR 
Zdroj z podkladů CIVOP – kompletní informace

mají členové k dispozici
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Svému řemeslu malíře-natěrače jsem se vyučil v SOŠ Kynšperk nad Ohří v roce 
1980. Odborné předměty (materiály a technologii) nás učil Jiří Krutina z Chebu. 
Byl to výborný člověk a učitel, skvělý praktik, který díky své dlouholeté praxi uměl 
své znalosti nám žákům výbornou formou předat. 

Jiří Krutina se narodil roku 1920 v Domažlicích a po druhé světové válce se přestěhoval 
do Chebu, kde začal podnikat v oboru lakýrnictví, písmomalířství a jeho specializací 
bylo fládrování. V 50. letech musel vzhledem k politickým okolnostem podnikání 
ukončit a dál pracoval v družstvu jako řemeslník v našem oboru. Poté šel učit na již 
zmíněnou SOŠ v Kynšperku.

Čistě náhodou jsem se od svého kamaráda nedávno dozvěděl, že spolupracuje 
s jistým panem Krutinou (oba dva jsou hokejoví trenéři), který je také z Chebu. Slovo 
dalo slovo a já se začal zajímat, zda děda pana Krutiny nebyl učitelem na SOŠ 
v Kynšperku. K mému překvapení jsem se dozvěděl, že je to pravda a že stále žije 
a je mu úctyhodných 96 let. Navíc pan Krutina starší svému vnukovi o době, kdy učil 
a předával své zkušenosti, rád vyprávěl. 

Po této radostné zprávě jsem zavolal Františkovi Dohnalovi (vedoucí cechovní skupiny Karlovarského kraje), který byl také jeho 
žákem, a společně jsme se domluvili na návštěvě Jiřího Krutiny a ten nás rád přijal. 

Krásné setkání po 36 letech
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Dne 1. ledna 2017 vešlo v účinnost NV 
č. 337/2016 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, 
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, 
o vymezení ztíženého pracovního prostředí 
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve 
ztíženém pracovním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, a nařízení vlády 
č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná 
úprava pracovní doby a doby odpočinku 
zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení 
vlády č. 353/2008 Sb. 

Nařízení vlády 
Sešli jsme se 24. ledna 2017 v jeho rodinném domě, kde žije se svým 
synem a snachou. Bylo to velmi hezké setkání, při němž nám během 
asi dvou hodin vyprávěl o svém životě. Zaujalo nás, že v roce 1990, 
kdy už mu bylo 70 let, začal se svým synem znova podnikat v oboru 
písmomalířství a reklamy. Jeho syn v tom stále pokračuje. Bylo příjemné, 
že se naší návštěvy zúčastnili jak syn, tak i vnuk. Životní příběh Jiřího Kru-
tiny byl pro nás inspirativní; nadchl nás i jeho zdravotní stav, bystrá mysl 
a optimismus. Jeho naopak potěšilo, že existuje Cech malířů, lakýrníků 
a tapetářů, že jsme jeho členy a staráme se o řemeslo.

Rádi jsme se s Františkem Dohnalem o této události zmínili na školení 
pořádaném cechem 26. ledna v Karlových Varech. Někteří ze 
zúčastněných malířů se na Jiřího Krutinu pamatovali a stejně jako my 
byli mile překvapeni. 

Setkání s Jiřím Krutinou bylo pozitivní a laskavé. Chtěli bychom mu touto 
cestou poděkovat a popřát hodně zdraví do dalších let. 

Zdeněk Daňo
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uskutečnila v termálních lázních Podhajská (www.podhajska.sk) 
v penzionu Baška. Zdejší horká voda má silné účinky a každý si 
liboval. Navštívil nás slovenský cechmistr Laco Konkoly. V bazénu 
bylo veselo a při školení v tureckých lázních, kde se probíralo téma 
používání dekoračních nátěrů ve vlhkém prostředí (degradace 
a chyby), nás navštívily dvě slovenské modelky. Bylo to příjemné 
oživení a kupodivu se s námi nechaly i vyfotit. Večer jsme zážitky 
probírali v minipivovaru Šurany, kde nás pohostili místní fotbalisté 
v čele s Vladem Magulou, kteří s námi hráli fotbal na NFS. Děkujeme 
jim za večeři. Všichni účastníci zájezdu konstatovali, že se musí 
zopakovat, protože zdraví máme jenom jedno! 

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ BRNĚNSKO-BLANENSKÉ 
SKUPINY SE STARCOLOR 
Na sekretariát přišel dopis od 
člena Brněnsko-blanenské sku-
piny Jiřího Nového, v němž se 
podělil o zážitek s firmou Star-
Color, jejíž zástupce pan Pohan-
ka s kolektivem připravili pěkné 
rozloučení s loňským rokem 
v rodinném vinařství Plačkových 
v Moravských Bránicích. Plné znění dopisu je na cechovních we-
bových stránkách. 

ÚČAST NA JARNÍM FOR DECOR 
Specializovaný veletrh dekorací a dárků, který proběhl 19.–21. 
ledna, a to poprvé s jarní tematikou v pražských Letňanech, byl 
úspěšný a opětovně splnil kontraktační účel. Představila se na něm 
padesátka renomovaných vystavovatelů včetně našeho CMLT ČR. 
Za náš cech se zúčastnili Jan Zeman, bratři Pavel a Lukáš Kozderkovi 
z TwinArtu s asistentkou Terezou, František Mošanský, Mirek Koubek, 

KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC 
Tradiční soboty s řemeslem pokračovaly i během zimních měsíců 
v prostorách Království železnic na pražském Smíchově. Nechybělo 
ani malířské řemeslo, které si především malí návštěvníci mohli 
vyzkoušet za pomoci mistrů a učňů ze SOŠ Jarov. Za řádné splnění 
přidělených úkolů obdrželi od sponzora Primalex dárek. 

KDO UMÍ, TEN UMÍ – PŘEDÁVÁNÍ DIPLOMŮ
Řemeslo se vrací zpět „do školních lavic“, kde se z učebních osnov 
vytratily dílny, pozemky, vaření a podobné praktické předměty. Nyní 
si místo školních volnočasových kroužků typu kreslení a podobných 
uměleckých disciplín mohou žáci druhého stupně vyzkoušet řemeslo 
na vlastní kůži v rámci projektu Kdo umí, ten umí, který se koná na 
pražské SOŠ Jarov. Velký dík patří Janu Zemanovi a Bc. Josefu 
Čermákovi za organizaci a vedení lekcí. 

ČLENOVÉ CECHU BYLI NA OZDRAVNÉM 
POBYTU V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH
Na návrh Kroměřížské cechovní skupiny a ve spolupráci s naším 
cechmistrem a bývalým slovenským sekretářem Vladem Magu-
lou jsme pro naše členy zorganizovali ozdravný pobyt. Akce se 
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UNIEP BRATISLAVA –
PAINTINGSKILLSNETWORK
V Bratislavě se uskutečnilo další 
me zinárodní jednání projektu Leo-
nardo. Zajímavá diskuze proběhla na 
téma obsahu naučené látky během 
výuky. Na Slovensku je první ročník 
společný pro většinu stavebních pro-
fesí a dovednosti malíře-lakýrníka 
se učí až ve 2. a 3. ročníku. To je ale oproti komplexnímu obsahu 
výuky v Rakousku a Německu málo. Společný první ročník je ale 
také zajímavý? Měla by být výuka čtyřletá? Ve Francii to tak na 
některých školách je. Přemýšlejme o tom.

ŠKOLENÍ FESTOOL 
Generální sekretář Pavel Žatečka se spolu se členy cechu a mistry 
ze SOŠ stavební a zahradnické Jarov zúčastnil předváděčky v rámci 
vybírání nářadí a strojů od Festoolu pro školu. Pro všechny strany 
to bylo zajímavé a přínosné setkání, nejzajímavější bylo zkoušení 
broušení ploch se zbytky laků, rzi a třeba i zbytků lepidla a lina 
nebo i asfaltu, kaučuků od parket atd.; samozřejmě i různé hrany 
a falce a další vychytávky. 

KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKA NA ŠKOLE 
V PODBOŘANECH
Na partnerské škole v Podbořanech proběhla kvalifikační zkouška 
na malíře. Na kontrolu jejího průběhu tam byl vyslán zástupce 
cechu. Zkouška probíhala podle podkladů NSK, takže vše bylo 
tentokrát v pořádku. Je dobře, že se kontroly provádějí.

Václav Libich, Libor Zábranský a Pavel Lužný; patří jim velký dík. 
Veletrh zhlédlo přes šest tisíc návštěvníků, mezi kterými převládali 
obchodníci a odborníci. Zahájení se zúčastnil i generální sekretář 
Pavel Žatečka, který pronesl pár vět o trendech v dekorativní malbě. 

RADA CECHU + KRK + RK 
Rada cechu společně s členy KRK a KRK se sešla na svém tradičním 
setkání v Sokolově ve firmě pana Daňa, kde probírali aktuální ce-
chovní problémy, které druhý den konzultovali s právníkem. Jednání 
probíhalo dva dny a ještě to bylo málo. Panu Daňovi děkujeme za 
bezplatné poskytnutí prostor pro jednání, stravu i ubytování.

SNÍDANĚ S NOVOU
Poslední lednový den se náš cech ukázal na televizní obrazovce, 
konkrétně ve třech živých vstupech ve Snídani s Novou, kde 
o současných trendech a o našem řemesle celkově promluvil gene-
rální sekretář Pavel Žatečka; své práce ukázal člen pražské cechovní 
skupiny Petr Jelínek. Oběma patří dík za skvělou prezentaci.
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Prezentace firem:

58 PRIMALEX a.s.

60 THERMO INDUSTRY, a.s.

tipy pro vás
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ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU
• NFS se uskuteční 23.–25. června, a to na Vysočině,
 v rekreačním středisku Želivka – pořádá Pražská 

cechovní skupina.
• Cechovní slavnost bude 14.–15. října v Kutné Hoře –
 pořádá Českobrodská cechovní skupina.
• Pište články do Spektry.
• Pokud máte změny v adrese, telefoních číslech atd. 
 nebo nové www stránky, napište nám.
• Pokud se někdo chcete zúčastnit nějaké výstavy, 
 dejte nám vědět.

večera se mluvilo o dopilování mistrovských zkoušek, o dopadu 
registračních pokladen na řemeslníky a v neposlední řadě se 
zmínil přínos polytechnické výuky, která se začala vyučovat na 
SOŠ stavební a zahradnické Jarov, kde mají dostatečné množství 
vybavení, materiálů a kvalifikovaných mistrů. Žáci ze základních 
škol si tak mohou zpestřit výuku – dozvědí se a vyzkouší si, co 
dané řemeslo obnáší.

ŠKOLENÍ HET A KEIM NA PLZEŇSKU 
Oborná školení pro členy 
cechu byla připravena také 
v Plzni. Školení HET se zaměřilo 
na produktové novinky syn-
tetických barev, stěrek, fasád-
ních barev, jejich používání 
a aplikace. Školení KEIM bylo 
zacílené na produkty fasád-
ních systémů (fasádní barvy, penetrace), omítkoviny, pohledové 
betony, renovační stěrky a ochranu zdiva proti vlhkosti. 

ŘEMESLO JEN TAK NEVYMŘE, 
NARODILA SE DALŠÍ MALÍŘKA
Blahopřejeme našemu členovi Jaroslavovi 
Juřičkovi z Uherského Hradiště k narození 
dcery Adriany a posíláme malou odměnu 
ve výši 5 tisíc Kč. 

Za Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
cechmistr R. Konečný a sekretář P. Žatečka,

Učňovská 1, 190 00 Praha 9-Jarov
tel.: 266 106 572, 777 020 403,

info@CECHmal.cz, www.CECHmal.cz

SÉRIE ŠKOLENÍ BAL, TELURIA, 
SPOJENÉ KARTÁČOVNY A FESTOOL
Ve spolupráci CMLT ČR s firmami Barvy a Laky Hostivař a Teluria, 
Spojené kartáčovny/Spokar a Festool se v Karlových Varech, Praze, 
Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ostravě, Kroměříži a v Brně 
uskutečnila série odborných školení a prezentací nových produktů 
výrobců nátěrových hmot, malířských potřeb a profesionálního 
elektronářadí pro usnadnění každodenní práce. Školení bylo určeno 
i pro nečleny cechu. Účast byla hojná, účastníci se od uvedených 
firem dozvěděli o aktuálních novinkách a trendech. Všem včetně 
organizátorů patří velký dík. 

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ROKU NA SOŠ JAROV 
Rozloučení se „starým“ rokem proběhlo také na klasickém 
předvánočním setkání na SOŠ stavební a zahradnické Jarov, kam 
byli pozváni současní i bývalí zaměstnanci. Škole byl během akce 
předán dar v podobě kvalitního průmyslového vysavače, který 
věnoval Festool prostřednictvím CMLT ČR.

OCENĚNÍ ZA ŘEMESLNÝ POČIN 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR předala 
CMLT ČR Ocenění za řemeslný počin za soutěž pro rodiny 
a prezentaci řemesla v roce 2016. Ocenění a odměnu 15 tisíc Kč 
za náš cech převzal v hotelu Clarion Bc. Josef Čermák. Během 


