Workshop No. 2 – zápis z jednání
Dne 5.6. 2014 proběhl plánovaný workshop projektového týmu a zástupců firem, kteří podpořili
projekt správných praxí.
Plánované jednání partnerů projektu při příležitosti vydání produktu– Příručka pro obkládání
keramikou, sklem a kamenem. Wokrshop 2 (setkání CM 2) bylo rozděleno do dvou částí. Workshop
byl uspořádán v prostorách vzorkovny výrobce keramických obkladových prvků fy Lasselsberger
vzhledem k tomu, že na závěr pro zájemce byla připravena exkurze do výrobního závodu Chlumčany.
Průběh Workshopu č. 2:
I.

Část I. –jednání partnerů

1. Přivítání provedl předseda SiliS Ing. Pavel Fiala jako příjemce podpory a následně i generální
ředitel fy Lasselsberger Ing. Roman Blažíček.
2. Informace o průběhu plnění plánu projektu provedl Dr. E. Justa
3. Informace o plánovaných úkolech projektu na období mezi Workshopem 2 a Worshopem 3
4. Další workshop č. 3 bude v Bratislavě v lednu/únoru 2015, kde bude prezentována Příručka II
a vystoupení rakouského partnera pana Mag. Aloise Fröstla o řešení nových norem a tvorby
Merkblattů v Rakousku a systémech vzdělávání obkladačů.

II. Část II. – plenární jednání partnerů za přítomnosti hostů
1. Prezentace vydání produktu z projektu, tj. české vydání Příručky pro obkládání keramikou,
sklem a kamenem, kterou přednesl Dr. E. Justa. Prezentace obsahovala informaci přístupu
k překladu, průběhu plnění plánovaných úkolů a především o obsahu Příručky I– jednotlivých
kapitolách.
2. V odborné příspěvku vystoupil pan Eric Astrachan, ředitel TCNA (Rada pro obklady pro
Severní Ameriku). Prezentoval obsah a účel příručky a podpořil projekt správných praxí,
představil TCNA – Tile Council of North America, rozsah činnosti – od tvorby příruček pro
obkládání , ale zastupování firem před státem, přes výzkumnou činnost, rozsáhlou
laboratorní činnost, legislativní , systému vzdělávání a informaci o trhu se stavební
keramikou v Severní Americe. Šlo o první návštěvu tak vysokého funkcionáře TCNA v ČR, což
dalo zpětnou informaci o správném směru projektu a poskytlo srovnání, kdy lze konstatovat,
že máme co dohánět v oblasti vzdělávání a tím i při vydávání příruček pro správnou praxi.
Projektový tým ocenil vystoupení jako zásadní podporu projektu a zavádění správných praxí
3. V diskuzi účastníci zdůraznili význam příručky pro nastavení kvality obkladačských prací.
Workshopu se zúčastnil též prezident partnera Schweizerische Plattenverband pan Silvio
Boschian a další hosté, kteří podpořili zavádění správných praxí. V neformální diskuzi po
skončení oficiálního programu vystoupil náměstek pro stavebnictví Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR Ing. Koliba, který podpořil projekt jako významný pro zvyšování kvalifikace.

Po skončení workshopu připravena exkurze do výrobního závodu v Chlumčanech, kdy partneři měli
možnost blíže se seznámit s významem příručky pro praxi z hlediska potřeb kvalitní pokládky
keramických obkladových prvků, protože jde o finalizující část. Nejde jen vyrobit, ale je důležité
správně instalovat výrobek. Teprve dojde celkovému naplnění požadavku investora. V rámci
plenárního jednání byla provedena distribuce Příručky I partnerům a podporovatelům projektu
k zajištění šíření výstupů z projektu. Vydáno celkem 80 výtisků a 600 CD.

Zapsal: E. Justa, 7.6.2014

