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Italský sochař v Carraře
Na prezentaci školy v italské Carraře byla řada velmi zajímavých návštěvníků. V pátek
těsně před zavírací dobou přišel k naší části stánku starší muž. Naše tlumočnice Dana
Ambrosini mu nabídla katalog školy. Pán položil několik otázek o historii školy. Sdělil nám,
že v Československu pracoval ve Zlíně v roce 1947 v cementárně. Z českých slovíček si
pamatoval pouze to, že mu jedna dívka řekla že je syčák. Chtěl po mě vysvětlení významu
slova a musím se přiznat, že tato nadávka již z moderního slovníku vypadla a dělalo mi to
potíže a tak jsem improvizoval. Pak se pochlubil, že si dopisoval s jedním českým sochařem a ten mu kdysi věnoval knihu, ale nedokázal si vzpomenout jakou. Slíbil, že druhý den
navštíví výstavu znova a knihu přinese, protože je psána česky a rozumí tudíž jenom obrázkům. Pánovi bylo 81 roků a zkoušel nářadí našich žáků, protože celý život sekal výhradně
mramor projevil velký zájem o pískovec. Otázky kladl panu Ing. Tichému, který zná historii
školy a jména absolventů nejlépe.
Druhý den skutečně přinesl darovanou knihu. Byla to kniha Aloise Jilemnického „Kámen
jako událost“. Je to velmi zajímavá kniha, která vypovídá o naší škole mnohé např. z pohledu
slavných absolventů. Nebyla to kniha, kterou by bylo možné koupit v knihkupectví, protože
distribuována byla naší školou a její náklad byl neveliký. Ten, kdo ji Almo Mazzonimu, jak
se sochař jmenuje, daroval ji získal zcela jistě ve škole v Hořicích.
Další diskuze o životě, sochařích a sochařině byla v režii pana Tichého, který zná mnohé
sochaře osobně a jejich životní osudy. Na rozloučenou jsem slíbil, že do Itálie odešleme
jako dar knihu Ing. Tichého vydanou ke 120 výročí vzniku školy. Paní Ambrosini přislíbila
pomoc s překladem.
Mám velmi dobrý pocit, že knihy které v minulosti byly školou nebo jejím prostřednictvím vydávány nezůstávají jenom v naší zemi.
Josef Moravec – ředitel školy
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Tajemství českého kamene
Uběhl více než rok a půl od první myšlenky natočit něco o kameni. Po pochybách o investici i nadějích na krásný prezentační materiál je dokument dokončen. A je – krásný.
Dodnes chyběl stručný ﬁlm, který by umožnil v krátkosti veřejnosti nahlédnout do světa
českého kamene. A to je přesně to, co tento prezentační materiál v 28 minutách splňuje.
V úvodu je pohled na význam kamene s více než tisíciletou historii kamenického řemesla,
s ukázkou kousku nejstarší dlažby u Karlova mostu i ne příliš známé jeskyně Blanických
rytířů u Rudky u Kunštátu. Tam stála až do 2. světové války 9m socha T.G. Masaryka, jež
byla zničena. Zůstaly po ní pověstné boty, lev a rytíři v jeskyni.
Hned po krátkém úvodu se představí 30 lomů a 32 barev českých kamenů, s nájezdy na
geologické mapy, na místo výskytu jednotlivých hornin a kamenů a s proložením historických fotograﬁí nejvýznamnějších center kamenické výroby – Požáry, Skutečsko a Slezsko.
Další částí je těžba a zpracování kamene v kamenolomu. Ukázka práce i strojů, opět proložená historickými fotograﬁemi, zde monolitu z 3. nádvoří Pražského hradu z kamenolomu
Mrákotín.
S ohledem na seznámení široké veřejnosti s kamenem je vložena i minuta o těžbě v důlních prostorách – o výrobě štěrku a štěrkovnách natočené na Zbraslavi.
Po trikově zachycené hierarchii institucí, jejich znaků – báňský úřad, SKKČR, cechy
– cechovní listy, vznik kamenických klastrů v EU, organizace EUROROC, známka na
ochranu Přírodního kamene i lidoví patroni, jako je sv. Josef, Roch nebo sv. Barbora je
krátce a výstižně prezentováno naše jediné kamenické učiliště v Lipnici, dnes Akademie
– Vyšší odborná škola, Gymnázium a střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad
Sázavou i společné unikátní dílo žáků a učitelů ve skále vysekaná ústa a ucho v kameni.
A pak začíná druhá část. Ukázka více než 120 exteriérových i interiérových staveb a děl
z kamene.
Film graduje tím, co je v Čechách výjimečné. Nejdéle působící sochařská škola v Evropě
v Hořicích, její nejvýznamnější žáci, ukázka sympozií – v Hořicích, cesty do Kuksu, ukázka
restaurování nejvýznamnějších památek, Pražského Hradu na Hradčanech a celosvětová
rarita, mramorové housle a kytara sochaře Jana Řeřichy.
Je skoro nemožné dát takovou sumu informací do 28 minut. Podařilo se to. Film podpořila řada organizací i jednotlivců. Hned v úvodu zapůjčil významný český geolog Štěpán
Rak české trilobity z vlastní sbírky. Paní Popelková bezplatně umožnila natáčení v Jeskyni
blanických rytířů v Rudce u Kunštátu a dodala historické fotograﬁe sochy T.G. Masaryka.
Mapy, které se objevují při ukázkách českých lomů a kamenů bez nároku na honorář vytvořil
pan Jaroslav Synek, záběry břidlicového lomu včetně historického poskytl kameraman Lumír
Moučka, fotograﬁi rarity – mramorového kostela v Dubrovníku, jednoho z nejmonumentálnějších děl Perštejnů, městský úřad v Dubrovníku. Další historické fotograﬁe z Požár v části
ukázky lomů a barev kamenů poskytlo muzeum ve Vlašimi, ze Skuteče a ze Slezska zapůjčíl
fotograﬁe pan Hugo Maier a muzeum ve Skuteči. Česká geologická služba vytvořila k roku
Země na svých webových stránkách významnou webovou stránku Dekorační kameny, kde
bude možné dohledávat i historicky používané kameny na jednotlivých památkách. Navíc
byla vydána po 40 – 50 letech nová geologická mapa. V části práce v lomech zapůjčil historické fotograﬁe monolitu z Mrákotína Městský úřad v Mrákotíně. UNESCO ČR poskytlo
fotograﬁi hřbitova, ostatní fotograﬁe už se z časových důvodů bohužel nemohly použít.
Historickou mapu CK monarchie zapůjčila vědecká knihovna map v Olomouci, mramorový
mikrofon v závěru Muzeum kuriozit v Pelhřimově a zcela nezištně zahráli též na mramorové
nástroje umělci Jaroslav Svěcený a Štěpán Rak.
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Celý projekt zaštítil výbor SKKČR. Dále po celou dobu stáli a podporovali vznik ﬁlmu
jednak ředitel hořické školy pan Moravec a s odborným poradenstvím po dobu jednoho a půl
roku pomáhal pan Bohumil Chomout. Za tuto stálou podporu velmi děkujeme.
S texty dále pomáhali pan Pošmourný z MŽP, pan Rybařík vytvořil základ k části o českých lomech a kamenech, pan Hugo Maier dělal průběžně korekce celého textu, pan ředitel
Moravec s textem o škole, pan Pánek s texty k restaurování i úvodním citátem.
A tým, který ﬁlm vytvořil? S myšlenkou natočit něco o kameni a později kompletní produkcí i vytvořením scénáře přišla Michaela Dostalová. Původně profesionální violoncellistka nějakou dobu pracovala pro BOX TV, společnost, která dodávala pořady pro regionální
Primu, Karneval – UPC, Óčko, Galaxii Sport, i ČT. Už v jejím rodě vystupovali významní
umělci, režisér ND Karel Dostal, herečka ND Leopolda Dostalová, sochař Karel Dvořák.
Odtud pochází silný smysl pro umění, láska k české tradici i kamenictví, sochařství. Film
připravil a začínal točit režisér Michal Herz. Na jaře s ohledem na posun termínů i osobní
situaci práci převzal vynikající režisér Milan Růžička. Jistě si ho všichni vybaví kdysi se
známým ﬁlmem Trhala ﬁalky dynamitem. Dnes spolupracuje se všemi českými televizemi,
v poslední době natáčel např. pro ČT jeden z nejsledovanějších dokumentárních pořadů
Bílá místa. Kamery se ujal Pravoslav Flak, střihu Věra Flaková. Trikové části lomů, barev
kamenů a ukázek exteriérů a interiérů vytvořili Zbyněk Hejduk a Petr Andrýsek v jednom
z nejlepších pražských studií S-PRO Alfa.
Hudba se vytvářela dvakrát. Nejdříve vznikla tanečněji laděná, kterou složil významný
český jazzový klavírista a skladatel Milan Dvořák, dlouholetý spoluhráč paní Hegerové. Pak
se lae ale s ohledem na téma kamene rozhodlo podbarvit dokument přeci jenom klasickou
hudbou a hudební podkres skladatele Milana Dvořáka použít pro plánované získávání mladých lidí pro kamenické školy, eventuelně zachovat části s tímto podkresem pro možné užití
na výstavách nebo webových stránkách. Hudba Milana Dvořáka dokáže roztancovat.
Pro podkres se vybrali části významných skladeb vesměs českých autorů: Hudba pod
titulky na začítku je – B. Smetana, Má Vlast, Vltava, hudba v úvodu a závěru – S. Rossi
– Quedusha Keter, barokní skladatel židovského původu, který nějakou dobu žil a skládal
v Praze, hudba pod ukázkou českých lomů a kamenů a pod exteriéry a interiéry – A. Dvořák,
8. symfonie – Scherzo a IV. věta, pod ukázkou škol – A. Dvořák, Slovanské tance, hudba,
která je pod částí těžby v lomech a zpracování kamene a pod hořickým Sympoziem – M.
Kabeláč, 8 invencí pro bicí a B. Martinů – úryvky z řady skladeb pro violoncello a klavír.
Skladatele a všechny části skladeb vybral hudební režisér Českého rozhlasu a skladatel J.
Gemrot a zvukově to natočil mistr zvuku Radek Rondewald (nositel ceny Českého lva).
Texty namluvili herečka a moderátorka Dana Pilchová a velmi známý herec Vinohradského
divadla Pavel Rimský.
Čím je tento materiál tak cenný? Množstvím informací a sesbíraných podkladů. To, co
vzniklo je napůl ﬁlm, napůl už reklamní materiál. Celkem se ve ﬁlmu použilo 254 fotograﬁí.
V části ukázek lomů a barev kamenů se prolne v 5,5 minutách 96 obrazů od 30 ﬁrem. V části
ukázek exterierů a interierů je 121 fotograﬁí od více než 31 ﬁrem, 18 ﬁrem sponzorských
+ 13 nesponzorských. Vybiralo se z vice nez 400 – 500 fotograﬁí, kde se často fotograﬁe
museli vyřazovat kvůli kvalitě.
Celkem se při celém projektu jednalo asi s 90 ﬁrmama.
Vzhledem k tomu, že se počítá s vydáním DVD, promítáním na výstavách, akcích a všeobecně na šíření povědomí o kameni, bude se usilovat i o odvysílání v televizi, je nutné vědět,
že prezentační materiál – kvalita zvuku i barev je odvyslá od přijímače. média, na kterém
se pouští.
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Na vznik přispěl Svaz kameníků a kamenosochařů částku 30.000,-, ostatní bylo hrazeno
sponzory. Dohodli jsme proto, že se se ﬁlm bude prodávat za lidovou cenu 200,-Kč, a že se
všichni pokusíme
touto formou šířit slávu kamene. Každý z Vás bude proto moci podpořit odběr kamene
i zakázky kamene – věnovat to starostovi nebo významným osobám vesnice, městečka, města na promítnutí na akcích a na podporu českého kamene i slávy tradice i historie v Čechách
a zároveň tím udělat reklamu. Nabízí se možnost věnovat to jako dárek k vánocům, věnovat
to politikům, architektům, klientům. Pojďme se proto ve Svazu spojit a využít této možnosti
udělat to společně a společnými silami. Ještě nikdy se asi nenaskytla taková možnost.
DVD se poprvé bude prodávat na výstavě FOR ARCH, DVD zašleme všem s přístím
číslem časopisu a pak proběhne nabídková akce v časopise k vánočním nákupům.
Míša Dostálová

Mimořádná nabídka
Úplný výprodej skladu
Mimořádná nabídka prodeje přírodních kamenů,
jedná se o mramor, žulu, pískovec a travertin
(bloky, deskoviny, parapety, hrobních kamenů a zbytků hodících se
na obklady, stezky).
Naše zásoby jsou uskladněny na 3 místech
v Německu, v Altengronau-Sinntal bývalá firma Gerhäuzer,
areál BBB Autogroup: Františkovy Lázně, ul. Družstevní 296/9
a Karlovy Vary, ul. Jáchymovská 178.

Ceny jsou určeny za 1x LKW (25 tun)

Od 35 000,- Kč do 75 000,- Kč
Libovolný výběr materiálů
Cena nezahrnuje dopravu
Při odběru většího množství možná sleva
Více informací:
BBB AUTOGROUP s.r.o.
Tel.: +49 1603106697, +420 723 119 867
e-mail: pioton@seznam.cz
www.stone-cz.cz
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HOŘICKÁ ŠKOLA V ITALSKÉ CARRAŘE
Ve dnech 28. 05. – 02. 06. 2008 probíhal v italské Carraře veletrh kamene. Je to v letošním roce největší veletrh na evropském kontinentu. Svaz kameníků a kamenosochařů České
republiky pojal úmysl prezentovat „kamenické školství“ naší země na této prestižní akci.
Prezentace škol znamená z pohledu České republiky pro svaz dvě školy Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou Hořice a Akademii Světlá nad Sázavou. Cílem bylo
ukázat hojným návštěvníkům klasické kamenické a sochařské technologie v kameni, který
je pro obě školy typický. Tedy Hořice pískovec v Podhorního újezdu a Lipnice žula s tématem gotický prvek. Vedení svazu dohodlo s generálním ředitelem výstaviště příznivější cenu
za plochu, kterou bych se nebál nazvat dumpingovou a exkluzivní umístění stánku u brány
kudy prochází nejvíce návštěvníků – od moře. Vedle ﬁnancování svazem přispělo částkou
120.000,- ministerstvo pro místní rozvoj a školám přispěl kraj Vysočina a Královéhradecký
kraj po 90.000,- Kč. Tyto ﬁnance představovaly asi 40% nákladů. Osobně považuji výsledek
prezentace školství ČR za vynikající.
Co vlastně obě školy ukázaly Evropě, ale i světu? Byla to schopnost klasické ruční práce.
Nikdo nic podobného nepředváděl a musím uznat, že se naplnila prognóza hlavního strůjce
projektu Ing. Duška „budou koukat“. A opravdu koukali. U stánku se zastavovala spousta
návštěvníků především z Itálie. Zajímala je nejenom práce našich žáků, ale také materiál
kamene. Řada zdejších kameníků, kteří celý život sekají mramor si půjčila nářadí a vyzkoušela svoji zručnost. Zajímavou kategorií návštěvníků byli žáci a studenti uměleckých
škol. Největší skupinou byly žáci a pedagogové v Plzně. Z Itálie to byli studenti vysokých
škol a byli mezi nimi i čeští stážisté z Akademie výtvarných umění. Pokud je člověk obklopen několik dní kakofonií několika jazyků ocení ve vratech vstupní brány češtinu „jé pan
Tichý!!!“. Nápad vzít na tuto dlouhou cestu významného a letitého pedagoga Ing. Tichého se
ukázal nesmírně prozřetelným. Zastavovala se u nás proto spousta jeho přátel.
Školy se prezentovaly mj. několika panely fotograﬁí. Naše škola pro účel výstavy nalezla
v národním archivu předlohu zřizovací listiny z roku 1884 psanou kurentem a řadou výkresů
gotických prvků.
Nedaleko stánků svazu pracoval robot, který v pěti stupních volnosti obráběl diamantovým nástrojem kopii sochy nascanované ve 3D. Špičková technologie u které jsem strávil
asi dvě hodiny, protože jsem se kdysi zabýval podobnými technologiemi. Pokud tato technologie pronikne do střední Evropy je dosti pravděpodobné, že pracoviště pro výuku operátorů
bude na naší škole, ale to bych prozrazoval reálné výsledky účasti. Mě spíše potěšilo, že
jsem přesvědčil operátora, že hlavu ﬁály, kterou sekali naši žáci tato technologie nezvládne
celou. Lidská ruka od zápěstí je menší než hnací agregát diamantového nástroje a stroj má
tedy „rozměrové limity“. Invence sochaře zůstává nedotčena i takovouto technologií, to pro
uklidnění sochařů.
Za svoji školu musím ocenit fakt, že zájem projevil i zřizovatel školy Královéhradecký
kraj. Výstavu navštívil radní Ing. Zdeněk Kraus, který má gesci školství a kulturu.
Mým nejosobnějším zážitkem byla návštěva stánku 81 letého italského sochaře
Mazzoniho, který druhý den přinesl knihu Aloise Jilemnického „Kámen jako událost“. To
nebyla kniha, která se dá koupit v knihkupectví a s velkou pravděpodobností pocházela od
někoho ze školy.
O kurz sochařství se zajímal i kanadský sochař Stehen Yettaw, který reprezentoval mezinárodní svaz mladých sochařů. Fascinoval jej náš pískovec.
Největší část ﬁnancí, které pro tento účel přidělil Královéhradecký kraj byla investována
do čtyřjazyčného katalogu hořické školy, který bude použitelný i pro příští možnou výstavu
v Norimberku v lichých letopočtech.
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Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří se o propagaci českých škol a českých rukou
v Carraře zasloužili. Ať už to bylo obstaráním ﬁnancí v šibeničních termínech nebo organizací. Do budoucna bude dobré pokračovat v podobných akcích a snažit se získat ﬁnance
v určitém předstihu. Snad nás čeká i jiný kontinent a jiné kultury. Přivezl jsem katalogy
sochařských děl z Indie a několika států Jižní Ameriky.
Josef Moravec
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Ing. Jiří Holec předseda Svazu kameníků a kamenosochařů ČR
Ing. Zdeněk Kraus radní Královéhradeckého kraje
Ing. Josef Moravec ředitel kamenické školy Hořice

Sochař Mazzoni
Ing. Erik Tichý
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Co přinesl uplynulý školní rok v poznání historie školy
Během výstavy Kámen Hořice navštívila školu mj. bulharská delegace Ak. soch. Stefan
Stefanov ředitel kamenické školy v bulharském Kuninu Ing. Stoytcho Karaivanov manager
ﬁrmy Pragacom Bojan Pančav Bulharský kulturní institut
Projednával jsem možnosti spolupráce obou škol a požádal je o zjištění životopisu dvou
bulharských absolventů naší školy: Marin Vasilev 27. 08. 1867 Šumen, Bulharsko, Jiří
Karavčev 28. 05. 1867 Soﬁa.
Rád se podělím o informaci od Ing. Karaivanova (jazykově téměř neupravováno, pouze
zeugma)
Na konci 19 a začátku 20 století se v uměleckém životě v Bulharsku objevují jména
sochařů z různých zemí (chápáno spíše národnostně), jako Itálie, Čech, Chorvatska a jiných.
Ale jen tři jsou spojeni se zakládáním a rozvíjením bulharského sochařství. Jedním z nich
byl Marin Vasilev. Spolu s ostatními dvěma on nejenom přenáší do Bulharska evropské akademické sochařství, ale zakládá i výuku sochařství ve Státním malířském učilišti v Soﬁi,
později Státní malířská akademie. On je jeden z prvních bulharských profesorů této akademie a předává své učení v plastickém umění několika generacím bulharských tvůrců.
V roce 1890 Marin Vasilev ukončil kamenickou školu v Hořicích v České republice.
Potom tři roky studuje v Německu v Muníně u profesora Eberle a roku 1894 odjíždí do Prahy
a zapisuje se jako student uměleckoprůmyslové školy, dnešní Akademie výtvarných umění.
O dva roky později končí obor „ﬁgurální sochařství“ u českého sochaře Josefa Myslbeka,
jednoho ze zakladatelů českého moderního sochařství a jednoho z prvních profesorů
Akademie výtvarných umění v Praze. Jeho zralostní vysvědčení je podepsáno Profesorem
Myslbekem, je zde uvedena následující charakteristika: „Při obrovské pilnosti a lásce k umění on převzal především předání různých vyvolávání ze života svým národem s důstojnou
pozornosti schopnost“. Vzdělání, které dostává u svého profesora v Praze a rovněž i znalosti
ve zpracovávání kamene jej nasměrují k dekoračnímu monumentálnímu sochařství. On se
stává první bulharský sochař, který se specializuje na tuto oblast na začátku 20. století. Jeho
ﬁgurální a ornamentální kompozice se dá uvádět na řadě velkých veřejných budovách v Soﬁi
(Vojenský klub 1897, Státní banka 1912, Spořitelna 1912), které jsou ne vždy stylizované,
ale mají některé speciﬁcké vlastnosti pozdní secese. Marin Vasilev je autorem i některých
z prvních památníků v Bulharsku. V roce 1903 vyhrává soutěž na výstavku památníku bulharského národního hrdiny proti Turkům Vasila Levského v Karlovu.
Marin Vasilev je třetí sochař zaměstnán od roku 1899 jako profesor na Státní malířské
škole v Soﬁi. On se zastává proti existujícímu konzervativnímu systému v této škole a proto
v roce 1903 byl mimo zdi této akademické instituce. V roce 1911 byl znova zaměstnán jako
řadový první profesor v nově zakládaném kamenickém ateliéru, kde studovali významní
bulharští sochaři.
Marin Vasilev zemřel ve svém ateliéru 14. 12. 1931. Svými schopnostmi a energií Marin
Vasilev je jeden z bulharských sochařů, kteří jsou zakladateli bulharského sochařství a vykreslili hlavní směr bulharského plastického umění.
Dne 27. 08. 2008 navštívila školu 34 členná delegace kamenické školy z Chorvatska
z ostrova Brač a města Pučišča v čele s ředitelem Ing. Tonči Vlahovičem. Škola zanedlouho
oslaví kulaté výročí od svého založení c. a k. monarchií. Tedy vznik je podobný jako u hořické školy. Její první ředitel byl dodán vídeňským dvorem. Jmenoval se Emil Ruml narodil
se 10. 04. 1887 v Březanech okres Plzeň. Hořickou školu ukončil v roce 1906 v oddělení pro
kameníky (třídní učitel František Blažek). Nemusím snad dodávat, že když jsem po odjezdu
delegace nalezl jméno našeho absolventa odešel mailem do Chorvatska další domácí úkol
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zjistit curiculum vitae tohoto absolventa. Bude to asi v samotném Chorvatsku obtížné, protože během druhé světové války byl vypálen archiv.
Je dobré hledat stopy absolventů naší školy, kteří v tehdejší Evropě šířili vzdělanost a kulturu s tvrdou hmotou kamene. Článek s neumělým zpracováním bulharského textu nechť je
výzvou povolanějším zjistit více souvislostí spojených s naší školou a prohloubí vědomí její
externality v Královéhradeckém kraji.
Josef Moravec
ředitel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské Hořice

Ak. soch. Stefan Stefanov Bulharsko
Josef Moravec

Ing. Tonči Vlahovič Chorvatsko
Josef Moravec
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Pro: NTM Praha- seminář z dějin hornictví, 6. prosince 2007

Sněžníkovský mramor
Kralický Sněžník je nejmenší horská skupina ČR přiléhající k polské hranici o rozloze
76 km2. Nejvyšší hora Kralický Sněžník je vysoká 1424 m. Na vrcholu (na polské straně)
stávala 34 m vysoká rozhledna, z níž jsou dnes rozvaliny. Na české straně stávala turistická
chata „V ráji“ (Lichtenštejnova chata, též chata u pramene Moravy postavená v roce 1912),
byla v roce 1961 opuštěna pro špatný stav a demolice provedena v roce 1971. Dále se zde
nachází hraniční kámen Čech – Moravy – Kladska. Zajímavá je soška slůněte na kamenném
podstavci (vše ze slezské žuly). Autorkou návrhu je sochařka Annei Hallegerová. Realizaci
provedl kameník Förster z Krnova roku 1932. (Mám smutnou informaci: nějaký vandal
urazil kus chobotu). Pod vrcholem Kralického Sněžníku pramení řeka Morava ve výšce
1380 m n.m. s povodím 353 km do ústí Dunaje. Údolí řeky Moravy má bohatou ﬂóru a faunu.
Masiv Kralického Sněžníku je tvořen převážně dvouslídnou rulou. Na východním
svahu údolí řeky Moravy se nachází pruh krystalických vápenců tzv. sněžníkovský mramor. Geologicky patří ke stroňské serii orlicko-kladské klenby západních Sudet a řadí
se do svrchního proterozoika. Na dotyku jsou známé krasové útvary jako Tvarožné díry,
Patceltova jeskyně, Mramorové jeskyně a další.
Ložiskový pruh mramoru je v nadmořské výšce 670–920 m, má směr S-J, úklon
50° k V a dosahuje šířky přes 200 m a délky 4 km. Mocnost se pohybuje od 20 až do 150 m.
Ložisko je homogenní, bez vložek cizorodých hornin. Zkrasovění v některých místech je
velmi silné. Skrývka v blocích zásob dosahuje 2–6 m. Podrobný geologický průzkum v roce 1959 ověřil 466 000 m3 zásob v kategorii B a C1 a 1,384 000 m3 v kategorii C2 .
Petrograﬁcky se jedná o velmi čistý krystalický vápenec. Hornina je převážně bílá,
někdy šedě až zelenavě šmouhovaná, některé partie narůžovělé; je drobnozrná, masivní,
odlučná v silných lavicích. Akcesoricky obsahuje ﬂogopit, biotit, chlorit, křemen a pyrit
a to ovlivňuje barevnost. Poměrně hustá frekvence puklin omezuje velikost bloků při těžbě.
Pro sněžníkovský mramor je typický vysoký lesk a dobrá opracovatelnost s vyšší pevností
v tlaku. Je vysoce kvalitní surovinou vhodnou i pro nejnáročnější kamenické výrobky.
Mramor na ložisku byl těžen (pravděpodobně z vrchních partii) již ve středověku a později byl použit na stavbu kláštera v Králíkách (kaple Svatých schodů), kostela Cyrila a Metoděje v Olomouci apod.
Lom otevřel v 80-tých letech 19.století vídeňský podnikatel, který dodával mramor především do Vídně, údajně i na stavbu parlamentu. V roce1919 si lom od liechtensteinského
panství pronajala ﬁrma W. Thust z Ggradenstei u Gross-Kunzendorfu v tehdejším Pruském
Slezsku (dnes Polsko). Mramor uvedla na trh jako Schneebergmarmor, tj. sněžníkovský
mramor, s odrudami Weiss extra, Graublau a Lebhaft, a provedla z něj řadu prací v Německu i jinde v cizině, včetně Ameriky.
Po zestátnění panství si dva mramorové lomy od Státních lesů a statků ve Frýdku v roce
1927 pronajala olomoucká ﬁrma V. Semerák a spol. na dobu 40 let. (Smlouva o exploataci mramorových lomů v polesí Velká Morava byla uzavřena 10. září l927 s platností od
1. 1. 1927 do 31. 12. 1966). Smlouva má 20 bodů a mimo pracovně právních podmínek,
bezpečnosti práce, ochrany lesní kultury, obsahuje také úhradu za každý vyvezený m3 kvádrového mramoru ve výši 25 Kč tehdejší měny. Firma zde zavedla těžbu řezáním pomocí
lanových pil na křemičitý písek po vzoru italské Carrary. Tak získala neporušenou kvalitní
surovinu, kterou bezezbytku zpracovávala v olomouckém závodě na práce stavební (dlažby, obklady), pomníky a galanterii.
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Válečné léta vyřadila na několik let lom z provozu. Po osvobození Československa byl
provoz v lomě obnoven. V únoru 1948 na základě dekretu presidenta republiky č.5/45 Sb.
byla nad fo V. Semerák a spol. zavedena nár. správa. Správcem jmenována fa Konstruktiva
n.p. Praha. Znárodněním byla fa V. Semerák začleněna do nově vzniklého podniku Moravský
průmysl kamene n.p. Přerov. (vyhl. min. průmyslu ze dne 28.června 1948). Reorganizací
k 1.4.1958 došlo ke sloučení Středomoravského průmyslu kamene a Slezského průmyslu
kamene a vznikl Severomoravský průmysl kamene n.p. Jeseník. V té době zřejmě došlo
k zastavení těžby sněžníkovského mramoru a zůstaly dva opuštěné lomy.
V roce 1964 byl učiněn pokus o znovuzahájení těžby, ale ten ztroskotal na nedostatečné
vybavenosti lomu.
V roce 1966 vznikl specializovaný podnik na těžbu a zpracování kamene Českomoravský
průmysl kamene n.p. Hradec Králové a ten v roce 1969 (na základě předchozího geologického průzkumu) provedl ověřovací těžební práce v předpolí býv. Semerákova lomu a následující rok zahájil trvalý provoz v těžbě sněžníkovského mramoru. Těžební práce byly
prováděny formou odvrtávání a bohužel i odstřelem za pomoci černého prachu Vesuvit.
Podle zpracované koncepce se předpokládalo, že vytěžené bločky budou zpracovány v nově postavené brusírně v Králíkách na dlažby, malorozměrové obklady a soklíky; zbytek na
benátskou dlažbu. Ke konci roku 1974 byla dokončena brusírna v Králíkách (rekonstrukcí
z bývalých jatek) a zahájen trvalý provoz. V lomu byl pokus zahájit těžbu bloků vyřezáváním pomocí lanové pily. Pro nezvládnutí technologie bylo od tohoto způsobu těžby
upuštěno.
V roce 1977 jsem byl požádán řed. podniku Ing. Vl. Šprdlíkem, abych po dobu jednoho
roku konsolidoval poměry na prov. Králíky (lom na Velké Moravě a brusírna Králíky),
především pracovní a technologickou kázeň, ekonomickou stabilitu a zapracování nového
vedoucího provozu. V těžebních pracech bylo nutné vyloučit trhací práce a znovu zavést
technologii vyřezávání bloků pomocí lanové pily. Dříve zkoupená lanová těžební pila na
křemičitý písek byla postupně dána do provozu. Bylo nutno překonat řadu potíží, jako křemenné tvrdé vložky a krasové dutiny v mramoru atd.. Nemalé problémy byly klimatické
poměry, lom je 720 m n. m. a v září klesla teplota na -10° a popraskalo celé venkovní vodní
potrubí v délce více jak 100 m. Nástupem zimního období bylo zařízení odstaveno a na jaře
se znovu pokračovalo v nově zavedené technologii. Tím došlo ke zvýšení množství vytěžené suroviny, ale především její kvality. Nutno ale také říci, že část bloků byla částečně
znehodnocena těžebním řezem (z důvodu vyšší puklinatosti jak výše uvedeno).
Pozn.: Lanová těžební pila pracuje na principu nekonečného lana (délka cca 1600 m
a více, ocelové, třípramenné se střídavým smyslem otáčení). Hnací jednotkou je řezné lano
vedeno pomocí kladek a kolon do žezu rychlostí 3-5 m za sec. Max.využitelná řezná délka
je 30 m. Řezné medium je kvalitní křemičitý písek a voda.
V roce 1984-86 se rozšiřila brusírna v Králíkách, aby uspokojila poptávku po mramorových výrobcích jako jsou dlažby, obklady, soklíky, parapety aj. v blízkém i širokém okolí
na stavbách společenských, bytových, ale i rodinných domů.
Od jugoslávské fy PAZIM-Istrie byly roce 1987 zakoupeny dvě lanové pily na křemičitý písek a obsluha dodavatele měla po dobu jednoho měsíce zapracovat naše pracovníky.
Známý problém křemenných vložek a krasových dutin opětovně ztěžoval nasazení pily
a to častým přetržením lana. Splétání přetrženého lana si vždy vyžádalo odstávku několika
hodin.
V lomě se provedla zkouška řezání těžební pilou s diamantovým lanem od ﬁrmy
Pelegriny. Opětným problémem byly křemenné vložky a krasové dutiny v mramoru, proto
se trvalé nasazení pily odložilo.
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Po roce 1989 došlo ke změně společenských poměrů. Z Českomoravského prům. kamene
se v roce 1992 stala akc. společnost, lom a brusírna v Králíkách se daly do ekonomického
pronájmu a neviditelná ruka trhu způsobila zrušení a.s. k 31.12.2000. Lom na sněžníkovký
mramor a brusírna Králíky byly dány do klidu ve druhé pol. roku 2002.
Největší ložisko kvalitního mramoru v ČR dále čeká na své využití!
Zdroj informací:
Rybařík V. – Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky, 1994
Gába Z. – osobní korespondence
Vlastní archiv
Maier Hugo
Hradec Králové 12/2007

Vzpomínka na profesora Vladimíra Preclíka
Významný sochař, malíř a spisovatel zemřel 3. dubna 2008 ve věku 79 let.
Absolvent soch.kamenické školy v Hořicích a Vysoké školy umělecko.průmyslové v Praze. Byl neobyčejně pracovitý a vynalézavý. V roce l966 zorganizoval
první mezinárodní sochařské symposium v Hořicích. O dva roky později jsem
jako vedoucí školních dílen kam. školy pomáhal v materiálovém zajištění symposia a od té doby jsme se znali. S tehdejším ředitelem školy Jaroslavem Böhmem
jsme rádi navštěvovali atelier, kde Vl. Preclík pracoval společně se svou ženou
Zdenkou Fibichovou, výtečnou sochařkou. Kam. škola v té době realizovala podle
návrhu Vl. Preclíka pomník Ludvíka Podéště na Vyšehradě a jiné práce.
Výraznější naše spolupráce byla po roce 1989, kdy jsem jako vedoucí závodu
Ostroměř a pak jako ředitel s.p. Kámen Ostroměř pro soch. sympozium poskytoval bloky pískovce. Stejně tak jeho žákům fakulty sochařství při VTU v Brně,
s kterými v měsíci září byl několik roků na praktických cvičeních v lomu sv.
Josefa v Hořicích. Bedlivě jsem sledoval jejich pracovní postupy při opracovávání
pískovce a často jsem jim zdůrazňoval, jak nebezpečný pro zdraví je pískovcový
prach a že je třeba se chránit před onemocněním silikozou. Na závěr pobytu mě
předali studenti společnou fotograﬁi s nasazenými respirátory.
V paměti mě zůstane vernisáž při otevření muzea Vl. Preclíka v Bechyni u příležitosti jeho sedmdesátin. Zde shromáždil velkou část své sochařské práce. Rád
se vracel do Hořic, na „svou“ sochařsko-kamenickou školu, kde byl také řadu let
členem poradního sboru. Sedávali jsme vedle sebe. Vážil jsem si jeho přátelství
a obdivoval jeho neutuchající pracovitost, lásku k umění a zájem o výchovu nevé
generace sochařů. Díky Mistře.
Maier Hugo.
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Zápis z valné hromady ze dne 17. 5. 2008
Praha – Ládví
Program valné hromady:
1. Zahájení, uvítání přítomných (ing. Holec)
2. Volba orgánů (předseda, zapisovatel, ověřovatel, skrutátoři, návrhová komise, volební
komise)
3. Zpráva o činnosti za rok 2007 a návrh na vyřazení neplatících členů
4. Hospodaření za rok 2007
5. Zpráva dozorčí rady
6. Návrh na vyřazení neplatících členů
7. Návrh činnosti na rok 2008
8. Návrh rozpočtu na rok 2008
9. Předání cechovních listů
10. Diskuse
11. Představení kandidátů do nového výboru
12. Volby
Přestávka
13. Vyhlášení výsledků voleb
14. Návrh usnesení
15. Závěr
1. Zahájení
Valnou hromadu zahájil Ing. Holec, uvítal přítomné a pověřil Ing. Duška řízením valné
hromady. Ing. Dušek informoval o programu valné hromady podle předem schválených
bodů.
2. Volba orgánů
Předseda - Ing. Dušek
Zapisovatel - B. Pánek
Skrutátoři - pí.Krutilová, p. Dlouhý
Ověřovatel - ing. Pochman
Návrhová komise: Ing. Knedla, Ing. Herbová…
Volební komise: p. Chomout, L. Čtrnáctá
Celkový počet platných hlasů 357, většina 179 hlasů.
3. Zpráva o činnosti Svazu kameníků a kamenosochařů za rok 2007
Zprávu přednesl Ing. Holec, informoval o jednotlivých činnostech svazu, výstavách
a veletrzích, výstavy – Pragointeriéry, stavební veletrh Brno, stavební veletrh Litoměřice,
stavební veletrh FORARCH. Dále informoval o jednotlivých zasedáních zasedáních
Euroroku.
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4. Zpráva o hospodaření za rok 2007
Zprávu o hospodaření Svazu kameníků a kamenosochařů předal ing. Bečvář

Plnění rozpočtu Svazu kameníků a kamenosochařů ČR
období leden 07 až březen 08
Výnosy

skutečnost
Kč
1. Služby – organizace
331.500,00
2. Členské příspěvky-fyz. os., org., přispívající
98.000,00
3. Výnosy z ochranné známky+
80.000,00
4. Výnosy z výstav
315.500.00
5. Výnosy ze seminářů
40.500,00
6. Výnosy z inzerce
67.500,00
7. Výnosy ostatní vč. úroků
3.223,60
Celkem
937.023,60
Náklady

skutečnost
Kč
225.079,90
90.000,00
7.500,00
20.366,00
37.714,00
41.739,40
22.230,00
5.530,00
62.972,25
62.972,25

1. Provozní režie
Z toho nájemné
Služby spojené s nájemným
Internet
Telefon
Kancelářské potřeby a ostatní
Odpisy drobného majetku
Poplatky banky
2. Náklady za Euroroc (příspěvek, licence)
Z toho roční poplatek Euroroc 2000 EUR
Poplatek za ochrannou známku
3. Náklady na výstavy
285.898,76
4. Náklady na semináře
13.250,00
5. Náklady na cestovné-jízdné,ubytování,stravné 22.566,50
6. Náklady za tisk časopisu(popř. další tisky)
17.231,80
7. Náklady na podporu školství
65.840,00
8. Náklady na činnost tajemníka
240.000,00
9. Náklady ostatní,vč, rozpočtové rezervy
33.972,60
Z toho ostatní náklady
33.972,60
Příspěvek Sdružení podnikatelů
Rozpočtová rezerva
Celkem
966.801,81

rozpočet
Kč
389.000,00
110.000,00
120.000,00
235.000,00
80.000,00
40.000,00
1.000,00
975.000,00

Kč

rozpočet
Kč
168.000,00

72.000,00
14.000,00
10.000,00
30.000,00
37.000,00
5.000,00
120.000,00
60.000,00
60.000,00
200.000,00
40.000,00
10.000,00
50.000,00
40.000,00
180.000,00
167.000,00
10.000,00
10.000,00
147.000,00
975.000,00

+ s výjimkou 2 ﬁrem, které zaplatily na celé 5-ti leté období, jsou platby pouze roční, ve
výnosech je pouze podíl připadající na rok 2007, zbytek je na časovém rozlišení.
Ke skutečnosti: hospodářský výsledek

ztráta -29.778,21 Kč
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Plnění rozpočtu Svazu Kameníků a kamenosochařů ČR
za období od 1.1.2007 do 31.3.2008
Předtím, než budu hovořit o plnění rozpočtu za rok 2007, musím připomenout dvě důležité skutečnosti, které hospodaření Svazu kameníků a kamenosochařů ČR (dále jen „Svazu“)
významně ovlivnily.
První skutečnost je daná legislativou. Od 1. ledna 2007 musí Svaz vést místo daňové
evidence klasické účetnictví. Předmětem evidence a podkladem pro daň byly v daňové evidenci dosažené příjmy a výdaje za období – jednalo se tedy o přijaté a vydané platby, ať už
v hotovosti nebo bankovním převodem. Předmětem a podkladem pro daň v účetnictví jsou
náklady a výnosy bez ohledu na to, zda byly uhrazeny. Z toho důvodu jsou faktury pro ﬁrmy
na členské příspěvky a služby dle stanov pouze zálohovými fakturami a teprve po jejich
úhradě je vystavena ostrá faktura s odpočtem zálohy. Tím Svaz nemusí platit daň z nezaplacených členských příspěvků a služeb.
Druhou skutečností, která hospodaření Svazu ovlivnila, je přechod na jiné účetní období. Konkrétně přešlo účtování z kalendářního roku na rok hospodářský, který bude od roku
2008 vždy od 1. 4. příslušného roku do 31. 3. následujícího roku. Rok 2007 byl však rokem
přechodným, takže účetní období bylo od 1. ledna 2007 do 31. března 2008, tj. 15 měsíců. Důvodem pro tuto změnu účetního období z kalendářního roku na hospodářský rok je
skutečnost, že Svaz koná valnou hromadu až na přelomu května a června (z důvodu zaneprázdněnosti členů v I. čtvrtletí roku). Na valné hromadě se teprve schvaluje rozpočet Svazu,
přestože Svaz již téměř ½ roku hospodaří bez rozpočtu.
Celkové výnosy za hospodářský rok 2007 činily 937 023,60 Kč oproti rozpočtu, který
předpokládal výnosy ve výši 975 000,- Kč. Celkové náklady činily 966 801,81 Kč oproti
rozpočtu, který předpokládal náklady ve stejné výši jako výnosy, tj. ve výši 975 000,- Kč.
Výsledkem hospodaření za hospodářský rok 2007 je účetní ztráta ve výši 29 778,21 Kč.
Tento výsledek je s ohledem na skutečnost, že příjmy byly v rozsahu rozpočtových výnosů,
ale náklady byly nikoli za 12 ale za 15 měsíců, výsledek, za který je třeba výbor Svazu
pochválit. I přes vykázanou ztrátu je pozitivní skutečnost, že ﬁnanční prostředky Svazu k 31.
3. 2008 na účtu a v pokladně byly ve výši 109 tis. Kč, což je o 18 tis. Kč více než na počátku
období, tj. k 1. lednu 2007.
Daňovým výsledkem je daňová ztráta ve výši 103 931 Kč. Daňová ztráta je vyšší než
účetní. To je zapříčiněno jednak tím, že členské příspěvky nejsou předmětem daně z příjmu
(to je položka zvyšující ztrátu nebo snižující zisk) a dále tím, že některé náklady nejsou
daňově uznatelné (to naopak působí ziskově).
Podrobné členění výnosů a nákladů viz tabulka Plnění rozpočtu Svazu kameníků a kamenosochařů ČR.
Přečíst položkově, u výstav v upozornit, že ForArch 2007 byl pořádán jako nekomerční
výstava a ve výnosech z výstav je 120 tis. Kč od Ministerstva průmyslu.
5. Zpráva dozorčí rady Svazu kameníků a kamenosochařů
Zprávu přednesl Ing. Jeřábek
Zpráva DR pro VH 17.05.08
DR zůstala, v období od poslední VH konané 19.05.2007 do dnešní VH,ve stejném složení, ing. Lažan, ing. Žoček a ing. Jeřábek, který byl nadále pověřen jejím vedením.
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Opakovaně byla prováděna kontrola agendy vedené na sekretariátu SKaK, naposledy
16.04.08. Bylo konstatováno,že knihy přijaté a vydané pošty,stejně jako knihy přijatých
a vydaných faktur,jsou řádně vedeny až ke dni 03.04.2008. Paní tajemnice předložila i zprávu o činnosti sekretariátu za 1.pololetí 2007. Nedostatkem zůstává uložení faktur v Ostroměři. Rozhodnutí o zhotovení jejich kopií a originály ponechat na sekretariátu se neuskutečnilo.
DR se domnívá,že faktury vystavené pro placení příspěvků a záloh na ně, by se nemusely
kopírovat a stačil by náhled do knihy vydaných faktur. Pro jejich množství by kopírování
bylo nehospodárné.
Z hlediska hospodářského řízení se činnost výboru Svazu za uplynulé volební období
zlepšila. Finanční stabilita byla lepší, do rozpočtování a účtování byl vnesen větší pořádek.
Přesto výbor nezajistil elementární podmínku rozumného hospodaření, to je rozbor a zdůvodnění odchylek, které výbor, jako orgán musí na svých zasedáních odsouhlasovat, pokud
k tomu nezmocní předsedu, místopředsedy či předsednictvo (aby byla zřetelná odpovědnost
za příslušná rozhodnutí).
Dozorčí rada považuje za zásadní chybu, že nebyl zaplacen poplatek za ochranou známku 60 000,- Kč, přestože příjmy z ochranné známky činily 80 000,- Kč. Tuto nesrovnalost
musí odstupující výbor valné hromadě zdůvodnit a ta musí přijmout k tomu jednoznačné
usnesení.
I když předložené plnění rozpočtu bylo za období leden 07 až březen 08, a nebyl v něm
vyjádřen rozdíl přechodu k změně ročního účetního období, lze z tendencí určité závěry
udělat:
1. Pokud jde o rozdíl členských příspěvků a služeb organizacím, neodpovídá to logice
tabulky nezaplacených příspěvků a služeb k 31.3.2008.
2. Činnost svazu byla podle hospodaření zřejmě úspěšná pokud jde o výstavy a příjmů
z inzerce. Nedostatečná byla zřejmě činnost propagace ochranné známky a pořádání
seminářů.
3. I když rozpočtová rezerva tvořila 147 tis. Kč v zásadě o ní nebylo rozhodnuto (pokud
pomineme rozdíl cca 24 tis. Kč ostatních výdajů, bilančně byla v podstatě utracena a přitom zůstává neuhrazený zmíněným poplatek za ochrannou známku 60 tis. Kč a dokonce
i příspěvek sdružení podnikatelů 10 tis., což jsou jistě položky, které plynou z písemných
dokumentů podepsaných za Svaz.
Je skutečností, že ani valná hromada jako vrcholný orgán, výboru nestanovila konkrétnější a pro směřování jasnější úkoly. Nicméně kvalita řízení se projevuje i v přípravě jednání
jak valné hromady tak výboru.
Kromě kontroly hospodaření má DR za úkol se vyjadřovat i k činnosti výboru a předsednictva. Pravidelné střídání schůzí těchto dvou složek v kanceláři fy.Ostroměř, k účasti jejich
členů a práci výboru prospěla. Přesto účast jejich členů je velmi rozdílná. Vedle 13 účastí
jsou i členové s pouhými 5 účastmi. Výbor během roku 2007 pracoval v obměňovaném složení. Odstoupil ing.Koláček,Prchal,Bečvář, přestal se zúčastňovat p.Foit. Novým členem se
stal ing. Dubec a v únoru 2007 ing. Barták, který se stal místopředsedou. Ing. Bečvář byl
nadále pověřen vedením účetnictví.
V březnu 07 byl předložen návrh rozpočtu s kterým DR nesouhlasila. Dále výbor rozhodl, že na živnostenských úřadech bude zjišťován seznam kamenických živností. Úkol
jako nesplnitelný byl odložen. V dubnu byl předložen návrh činnosti SKaK. V květnu byly
navrženy 4 výjezdní semináře. Byly uskutečněny 2, V Lukavci a ve Zvíkově. V červenci
bylo rozhodnuto o nové koncepci stánků SKaK na výstavách. V listopadu byl přijat návrh
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na rozdělení výstav na komerční a nekomerční. Bude to pravděpodobně znamenat snížení
příjmů pro SKaK.
K vlastní práci výboru, který by měl naplňovat poslání a úkoly Svazu podle Stanov, je
DR nucena se vyjádřit opět převážně kriticky. Stále chybí koncepčnost v jeho práci. Návrh
činnosti se vytváří spíše formálně a opožděně. Příkladem je návrh rozpočtu na období 3/083/09. Na jednotlivých schůzích se neprovádí kontrola zápisu ze schůze minulé. Nesplněných
úkolů se povětšinou neprovádí závěry. Ustoupilo se od praxe zodpovědnosti jednotlivých
členů výboru za určitý resort a tudíž není předkládána ani žádná zpráva.Z dlouhodobých
úkolů zůstává řešení platební nekázně právnických i fyzických osob. Je třeba dokončit náplň
krátkometrážního ﬁlmu o kamenících v ČR.
Od letošního roku se mění účetní rok s koncem ke každému 30.03. každého roku.K dnešnímu dni nebyl vypracován plán činnosti ani rozpočet a tudíž k těmto dokladům nemohla
DR zaujmout stanovisko. V rozpočtu je třeba uvažovat o snížených příjmech z výstav (příkladem je skončená výstava v Brně), dále o výdaji na výše zmíněný ﬁlm, zejména však o
Výsledném deﬁcitu v CARRAŘE v letošním roce. Zvolená DR by měla posoudit rozpočty a výsledky příjmů a výdajů z výstav s účastí SKaK, po jejich předložení. Výbor by také
neměl přehlédnout vytváření „sektorových rad“ a měl by se tímto problémem intenzivně
zabývat.
Plnění rozpočtu za období leden 2007 až březen 2008, stejně i plán nákladů a výnosů na
rok 2008 až 2009 byl předložen DR 15.5.2008. DR se již nemohla sejít a k těmto dokladům
se vyjádřit.Pouze upozorňujeme na patrné disproporce v položkách Náklady č. 1 Provozní
režije a v položkách Výnosy č. 1 Služby organizace 2. Členské příspěvky a zejména v položce
Nákladů 3. Výstavy a v položce Výnosy č. 4 Výstavy.
Ing. Jan Jeřábek
Ing. Michael Lažan
Ing. František Žoček
6. Návrh na vyřazení neplatících členů ze Svazu KaK, neplatících déle než 2 roky.
Řádní členové

Přispívající členové

Drábek Bohumil
Kocmánek Zdeněk
Ondračka Gerard.
Ing. Šprdlíková Dagmar
Vančura Jaroslav

Pavlík Michal
Tesař Rudolf

7. Návrh činnosti Svazu kameníků a kamenosochařů na rok 2008
Zprávu přednesl Ing. Holec. Informoval o spolupráci se školami a o výstavách, které
budou probíhat v roce 2008, např. výstava Hořice 2008, výstava skla – Lipnice nad
Sázavou, výstava v Carraře, která je organizována ve spolupráci mezi Skk a SPŠSK
v Hořicích a školou v Lipnici nad Sázavou.
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8. Návrh rozpočtu Svazu kameníků a kamenosochařů na 1. 4. 2008 - 31. 3. 2009
Návrh přednesl Ing. Bečvář

Plán nákladů a výnosů SKK

rok 2008-2009

(od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009)
Náklady

Kč

1

Provozní režie

2

Náklady za EUROROC (příspěvek, licence ochranné známky)

174 000,00

3

Náklady na výstavy

4

Náklady na školení a semináře

23 000,00

5

Náklady na cestovné - jízdné, ubytování

18 000,00

6

Náklady za tisk časopisu (popř. další tisky)

20 000,00

7

Náklady na podporu školství

40 000,00

8

Náklady na činnost tajemníka

180 000,00

9

Náklady na propagační a reklamní předměty

51 000,00
378 000,00

15 000,00

Celkem
Výnosy

899 000,00
Kč

1

Služby - organizace

399 000,00

2

Členské příspěvky - fyz.osoby, org., přispívající

108 000,00

3

Výnosy z ochranné známky

4

Výnosy z výstav

5

Výnosy ze školení - normy, montážníci apod.

44 000,00

6

Výnosy ze seminářů - setkání těžařů apod.

10 000,00

7

Výnosy z inzerce

20 000,00

8

Výnosy ze smluv o reklamě

95 000,00

9

Výnosy ostatní, vč. úroků

Celkem

85 000,00
232 000,00

3 000,00
996 000,00

Hospodářský výsledek - zisk

97 000,00

Poznámky k nákladům :
1

provozní režii tvoří náklady kanceláře tajemníka, odpisy drobného majetku
a bankovní

2

předpokládá se pouze platba 2 000 EUR

3

v těchto nákladech jsou obsaženy náklady jak komerčních, tak nekomerčních výstav

poplatky

a náklady na výstavu v Carraře (Itálie)
4

v nákladech je předpoklad dvou školení a jednoho semináře (viz výnosy 5 a 6)

5

cestovné schvalované výborem

6

náklady na tisk časopisu, popř. další propagační tisky nebo
publikace
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7

náklady na soutěž učňů

8

fakturované náklady za činnost tajemníka

9

náklady na propsagační předměty SKaK - tužky, bločky, apod.

Poznámky k výnosům :
1

příjmy z fakturovaných služeb dle stanov

2

členské příspěvky jak jednotlivci tak ﬁrmy

3

za ochrannou známku je 10 tis. Kč z časového rozlišení, ostatní jsou faktury roku 2008

4

v těchto výnosech jsou obsaženy náklady jak komerčních, tak nekomerčních výstav

5

výnosy z plateb účasníků školení

6

výnosy z příspěvků účasníků jednotlivých setkání

7

výnosy z inzerce jak ve Zpravodaji tak na webu

8

výnosy ze smluv o reklamě

9

ostatní výnosy - úroky, mimořádné výnosy apod.

V Ostroměři, 12. května 2008

Zpracoval : Ing. Petr Bečvář

9. Předání cechovních listů
přednesl Bohumil Chomout.
Cechovní list č.11 Hausdorf – Granit s.r.o.
Nové Jirny
Čestný cechovní list č. 72 Josef Dušek, nar. 3.6.1931, Jinonická 36, Praha 5
č. 73 Josef Žatečka, nar. 11.10.1925, Trojská 339/60, Praha 8
č. 74 Oldřich Procházka , nar. 11.8.1928, Evropská 35, Praha 6
č. 75 Ludvík Pulkrábek, nar. 23.8.1941, Požární 341,Mukařov
č. 76 Jaroslav Tázler, nar. 4.9.1941, Kozinova 870, Řevnice
č. 77 Jan Wallstein, nar. 13.2.1942, Markovická363,
Hradec Králové
č. 78 Ferdinand Bartoš, nar. 19.5.1942, Přemyslova 677, Šluknov
10. Diskuse
Ing. Dušek informoval o nedostatečném počtu hlasů a tedy o neusnášeníschopnosti ,
pro provedení voleb , a proto bude valná hromada ve smyslu stanov Skk ukončena a
bude svolána mimořádná valná hromada ve 12.30 h téhož dne. Tato valná hromada bude
plynule navazovat a proběhnou řádné volby a členové VH budou volit obvyklým způsobem, počet hlasů bude počítán prostou většinou. Usnesení bylo přijato většinou.
11. Návrh usnesení
přednesl ing. Knedla
Usnesení valné hromady SKK – Praha Ládví 17.5. 2008
Návrhová komise ve složení: předseda NK – Ing. Knedla Zdeněk
Členové NK – Ing Hörbová
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1. Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti SKK za rok 2007
2. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady SKK za rok 2007
3. Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření SKK za účetní rok
- schváleno 357 hlasy/všemi hlasy/
4. Valná hromada bere na vědomí ukončení členství u SKK 7 jednotlivcům z důvodu
neplacení členských příspěvků po dobu delší než dva roky
- schváleno 357 hlasy /všemi hlasy/
5. Valná hromada bere na vědomí návrh činnosti SKK v roce 2008
- schváleno 357 hlasy /všemi hlasy/
6. Valná hromada bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2008 ve výši 899 tis. Kč na
stránce výdajové, na stránce příjmové 996 tis.Kč bez dalších členění.
- schváleno 357 hlasy /všemi hlasy/
7. Valná hromada bere na vědomí udělení cechovních listů a čestných cechovních listů
8. valná hromada z titulu neusnášeníschopnosti pro volbu členů výboru a dozorčí rady
je tímto řádně ukončena a ve smyslu stanov svazu bude svolána mimořádná valná
hromada téhož dne ve 12.30.
9. Valná hromada schválila usnesení valné hromady SKK
- schváleno 357 hlasy/ všemi hlasy/
12. Představení kandidátů do nového výboru.
13. Volba výboru v období roku-2008-2011
Volby se zúčastnilo 19 řádných členů Skk s počtem 357 hlasů.
Volební komise byla ve složení: B. Chomout, Ing. František Žoček. Do výboru bylo
voleno 11 členů ze 14 navržených. Do dozorčí rady byli zvoleni 3 členi ze 4 navržených.
Výsledky voleb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ing. Pavel Barták 357
Rndr, Otakar Dubec 223
Ing.Karel Dušek 357
Ing. Jiří Holec 356
Jaroslav Holler 355
Ing. Jana Herbová 251
Bohumil Chomout 357
Ing. Zdeněk Knedla 357
Bohumila Krutilová 357
Bohumil Pánek 357
Dominik Pochman 251
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Do výboru nebyli zvoleni: Ing. Petr Ištvánek 205, ak. sochař Petr Váňa 168, Ing. Michal
Škopek 6.
Dozorčí rada
1. Ing. Josef Bartoš 297
2. Ing. Jeřábek Jan 357
3. Ing. František Žoček 355
Výbor se usnesl, že: předsedou svazu bude nadále Ing. Holec a místopředsedové byli
zvoleni
1. místopředseda – Ing. Dušek
2. místopředseda – P. Barták
3. místopředseda – B. Pánek
Dalším bodem byl návrh usnesení, který přednesl Ing. Knedla.
Usnesení mimořádné valné hromady SKK – Praha Ládví 17.5. 2008
Návrhová komise ve složení: předseda NK – Ing. Knedla Zdeněk
Členové NK – Ing Hörbová
1. Mimořádná valná hromada bere na vědomí představen kandidátů pro volby do výboru a dozorčí rady
2. Mimořádná valná hromada bere na vědomí volbu 3 členů dozorčí komise a 11 členů
výboru SKK – viz. příloha – Zpráva volební komise
3. Mimořádná valná hromada bere na vědomí volbu předsedy a 3 místopředsedů výboru
Předseda Výboru SKK – Ing. Holec Jiří
1. místopředseda – Ing. Dušek Karel
2. místopředseda – Ing. Barták Pavel
3. místopředseda – Pánek Bohumil
4. Mimořádná valná hromada bere na vědomí stanovení termínu zasedání výboru SKK
v Hořicích dne 13. 6. 2008 ve 13.00 hod v areálu SPŠK.
5. Mimořádná valná hromada shválila usnesení valné hromady SKK
- schváleno 357 hlasy
Návrh usnesení byl přijat jednomyslně, závěrečné slovo přednesl Ing. Holec, který poděkoval za účast a popřál všem členům hodně úspěchů.
Zapisovatel : Bohumil Pánek
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Z á p i s č. 79
ze schůze výboru Svazu kameníků a kamenosochařů ČR,
která se konala dne 14. července 2008 v Praze
Přítomni: Ing. Barták, RNDr. Dubec, Ing. Dušek, Ing. Holec, J. Holler, Ing. Hörbová,
B. Chomout, Ing. Knedla, B. Krutilová, B. Pánek, D. Pochman, Ing. Moravec,
Ing. Žoček
Přítomné přivítal Ing. Barták, schůzi řidil Bohumil Pánek
1. Všichni členové výboru obdrželi návrh nové koncepce fungování Svazu KaK a byli
vyzváni aby sdělili své připomínky:
- B. Pánek navrhuje, aby kancelář Svazu KaK byla na stávající adrese v Praze 1
- B. Krutilová rovněž navrhuje, aby kancelář Svazu KaK zůstala na stejném místě, lobovat
by měly ﬁrmy né tajemník
- D. Pochman souhlasí s modernizací webových stránek
- Ing. Dušek souhlasí, aby účetnictví bylo převedeno do fy Kámen Ostroměř, poděkoval
Ing. Bartákovi za pozitivní návrh. Chybí námět na lobování (kromě SPŠKaK Hořice).
Ing. Moravec je ochoten připravit jakýkoliv projekt. V loňském roce byl vypracován
návrh činnosti Svaz KaK kde mimo jiné měl být uspořádán seminář v oblasti propagace
kamene a jeho využití. Svaz by měl tento úkol splnit a měl by uspořádat seminář na téma
„Návrat kamene do architektury“ ve spolupráci s ČVUT Praha Doc. Lorenzem a ABF.
Možnost konání v Praze a Brně (ABF-akademie) projedná s Ing. Fibigrem tajemnice.
K činnosti tajemníka Ing. Dušek navrhuje, aby se tato činnost rovnala činnosti tajemníka
v Euroroku.
Dalším problém se kterým se kameníci setkávají jsou nové názvy povrchových úprav.
Měla by být ustanovena názvoslovná komise, která by vydala „sborník“ – název a deﬁnice povrchových úprav. V této komisi by měli být zastoupeni i Doc. Lorenz, Ing. Rybařík
a vše by mělo být potvrzeno ústavem pro jazyk český. Ing. Holec připomenul, že v časopise LITOS byly tyto nové názvy povrchových úprav nedávno uvedeny.
- Ing. Žoček souhlasí s lobováním ale je nutné vědět co se má lobovat. Lobováním by se
měli zabývat předseda a místopředsedové. Není pravda, že by Svaz KaK nevykazoval
v minulosti žádnou činnost (www stránky, výstavy, Zpravodaj). Je nutné a důležité
modernizování www stránek.
- Ing.Holec navrhuje, aby kancelář Svazu KaK byla na stávajícím místě
- Ing.Knedla –změny jsou nutné a návrhu je řada dobrých věcí ale aby to bylo plodné navrhuje dalšího pracovníka do sekretariátu
- J. Holler s návrhem v podstatě souhlasí ale chybí tam „umění“
- B. Chomout – s názorem pana Hollera ohledně doplnění „umění“ souhlasí ale především
jsou zapotřebí technici. S lobováním Svazu KaK souhlasí.
Výbor odsouhlasil (9 hlasů ano, 1 se zdržel hlasování, 1 opustil předčasně schůzi), že veškeré účetnictví bude od 1. 9. 2008 ve fy Kámen Ostroměř. Na příští VS bude předložen
návrh předání.
Závěr: do příští výborové schůze B. Pánek a D. Pochman vypracují pracovní náplň tajemníka Svazu KaK.
Tajemnice a RNDr. Dubec převezmou od Ing. Škopka přístupové kódy pro www stránky
Svazu KaK
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2. Výstava FOR ARCH – výstavy se zúčastní opět jako v r. 2007 obě školy (Hořice, Lipnice).
Ve stánku bude promítáno nové DVD Český kámen kolem nás. Tajemnice osloví všechny
členy Svzu KaK o možnosti ve stánku umístit svoje loga za cenu 2 500.- Kč- Loga musí
být graﬁcky lépe zpracovaná. Koncepci stánku zajistí Ing. Moravec, B. Chomout a tajemnice.
Soutěž učňů – Zúčastní se tři školy:Hořice, Lipnice a Levice, soutěžní exponáty budou
provedeny z pískovce Libná a do 25. 7. 08 B. Chomout připraví zadání pro soutěž.
Komise pro vyhodnocení soutěže: B. Chomout, B. Pánek a Ing. Dušek, Ceny pro účastníky zajistí: Ing. Dušek, Ing. Barták a B. Pánek.
Tajemnice sdělí RNDr. Krtíkovi (učiliště v Levicích), že jim uhradíme (členové výboru)
náklady na cestovné do Prahy a zpět.
3. Finanční vyhodnocení veletrhu v Carraře. Ing. Barták podal výboru následující informaci:
71 822.- Kč náklady – ubytování, plocha, překladatelka
153 382.- Kč – výnosy (příspěvek 120 000,- Min.pro místní rozvoj + ubytování škol)
191 325.- Kč náklady fy Kámen Engineering
Rozdíl 109 765.-Kč
Na základě smlouvy mezi Svazem KaK a ﬁrmami budou zaplaceny částky 45 000.fy Kámen Ostroměř a Kámen Engineering a 20 000.-Kč fy Granit Holec.
Rozpočet pro Svaz KaK je s nulovým výsledkem.
4. Pro zaneprázdněnost s nemohl Dr. Kadlec účastnit naší VS a bylo dohodnuto, že
Dr. Kadlece navštíví Ing. Moravec a B. Chomout. B. Chomout bude zastupovat Svaz
KaK jako autorizovaná osoba za úhradu.
5. M. Dostálová předložila výboru návrhy přebalů DVD. Informovala, že DVD je připravené, bude se ale předělávat hudba. Byly vybrány dva návrhy přebalů a jeden z nich bude
schválen na příští VS, kde bude DVD předvedeno. Výbor odsouhlasil objednat 1000 kusů
DVD za cenu cca 43 000.- Kč
Různé:
- Ing. Moravec informoval o schůzce s Ing. Rybaříkem, na které se dohodly o vydání nové
knihy, Svaz KaK by měl být odborným garantem. Peníze na vydání knihy sežene. Připraví
dopis pro členy výboru a bude chtít jejich stanovisko.
- Výbor odsouhlasil jmenování pí. L. Črtnácté do Komise pro zabezpečování nestrannosti,
která je založená podle požadavku ČSN EN ISO/IEC 17021 ve Zkušebně kamene a kameniva v Hořicích.
- Výbor odsouhlasil aby Ing.Bečvář byl doplněn do podpisového vzoru ČS. Na podpisovém
vzoru budou uvedeni: Ing. Holec, B. Pánek, Ing. Bečvář a L. Čtrnáctá.
- Ing. Holec při schůzi Euroroku ve Veroně naváže kontakt s německý Svazem a projedná
účast kamenických škol (Svazu KaK) na mezinárodním kamenickém veletrhu příští rok
v Norimberku.
- doplnění odpovědnosti členů výboru: Ing. Dušek technické poradenství a expertní činnost
a J. Holler legislativa pro malé podniky, styk s ČOI a HK
Příští schůze výboru se bude konat dne 18. srpna 2008 ve ﬁrmě Ligranit Liberec. Pozvánka
bude rozeslána následně.
Zapsala 16. 7. 2008 L. Čtrnáctá
Kontrola zápisu: RNDr. Dubec a B. Chomout
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Z á p i s č. 80
ze schůze výboru Svazu kameníků a kamenosochařů ČR,
která se konala dne 18. srpna 2008 v Liberci
Přítomni : Ing. Barták, Ing. Dušek, Ing. Holec, J. Holler, Ing. Hörbová, B. Chomout,
B. Krutilová, B. Pánek, D. Pochman, Ing. Moravec, Ing. Jeřábek
Omluveni: Ing. Knedla, RNDr.Dubec, Ing.Žoček
Hosté:
Ing. Zdeněk Kraus – člen rady Královéhradeckého kraje a paní Richtermocová,
místostarostka města Hořic
Schůzi řídil Ing. Barták, který přivítal přítomné a předal slovo M. Dostalové.
1. Michela Dostalová přítomné seznámila s průběhem vytvoření nového DVD Český kámen
kolem nás. Poděkovala sponzorům za ﬁnanční příspěvek, Svazu KaK za garanci a především panu B. Chomoutovi, který se tomto DVD podílel odborným dohledem. Následně
bylo DVD promítnuto.
Bylo konstatováno všemi přítomnými, že DVD je zdařilé a bude důstojně sloužit k propagaci kamenoprůmyslu a odborných škol. Všichni členové Svazu dostanou DVD koncem
roku spolu se Zpravodajem zdarma. Účastníci mezinárodního veletrhu FOR ARCH
si budou moci DVD zakoupit přímo na stánku Svazu KaK, kde bude DVD 23. září 2008
v 15.00 slavnostně promítnuto. Sekretariát zajistí účast hostů (MPO, Obec architektů,
ČVUT). Cena 1 ks DVD 200.- Kč, při koupi více než 50 ks cena DVD 150.- Kč)
2. D. Pochman informoval o schůzce s Ing. Škopkem. Výbor odsouhlasil, aby www stránky
zůstaly původní, byly aktualizovány a zajišťovali je D. Pochman, B. Pánek a Ing. Škopek.
Seznam členů bude na www stránkách uveden abecedně a podle krajů.
Ing. Moravec přislíbil zaslat p. Pochmanovi fotodokumentaci z veletrhu v Carraře, která
bude předána na www stránky.
3. FOR ARCH - tajemnice L.Čtrnáctá sdělila, že dne 28. 7. 08 byl všem členům Svazu
KaK rozeslán dopis s nabídkou účasti na stánku Svazu KaK formou loga A3 za cenu
2 500.- Kč. Přihlášeno je zatím 6 ﬁrem. Tajemnice se pokusí zajistit loga dalších ﬁrem.
Po dobu veletrhu se bude ve stánku Svazu KaK promítat nové DVD, monitor zajistí
B. Pánek nebo tajemnice a bude umístěn na prostředních panelech stánku. Zde budou
umístěna loga Svazu KaK, Euroroku, ochranné známky na přírodní kámen a loga ﬁrem.
Graﬁku těchto prostředních panelů zajistí Ing. Moravec a L. Čtrnáctá.
Školy zajistí na stánku účast jednoho žáka a odborného pracovníka – informace a nábor
do škol. Tajemnice zjistí možnost umístění stánků členů Svazu KaK na FOR ARCHu
vedle sebe.
Soutěž učňů – PhDr. Ulrychová zaslala předběžnou kalkulaci na soutěž učňů – 25 514.Kč vč. DPH. V této částce je zahrnuto ubytování vč. snídaně, stravenky pro 7 osob (soutěžící a dozor), pojištění stavba zázemí a mobiliář a soutěžní plocha. Cena je srovnatelná
s r.2007
B. Chomout předal tajemnici soutěžní zadání, které bude soutěžícím rozesláno. Toto zadání
bude ve zvětšené podobě vystaveno na panelu u soutěže, pro návštěvníky. Zajistí B. Chomout.
Tajemnice zjistí od soutěžících škol potřebu bločků kamene – sochař a kameník.
4. Seminář „Návrat kamene do architektury“ – L. Čtrnáctá navštívila arch. Ing. Fibigera
ředitele ABF a projednala s ním možnost uspořádání tohoto semináře. Zásadní věc
je ta, zda to bude seminář vzdělávací nebo komerční. Je nutné vypracovat program
semináře a podle toho bude zařazen. Výbor rozhodl, že se bude jednat o seminář
vzdělávací, na kterém by měly mít přednášky architekti, kteří s kamenem pracují
(Ing. arch. Šrámková, Ing. arch. Jano Stempel), dále geologická přednáška a přednáška
Doc. Lorenze z ČVUT Praha, osazování Ing. Dušek. Odborným garantem semináře by
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měla být Obec architektů. Zajistí L. Čtrnáctá. Lektory na tento seminář zajistí Ing. Dušek
ve spolupráci s L. Čtrnáctou.
5. Pracovní náplň tajemnice – tento bod programu byl stažen. Pracovní náplň tajemnice je
již stanovena. Mělo se jednat o propojení sekretariátu s fy Kámen Ostroměř, předání veškerého účetnictví Ing. Bečvářovi. Ing. Barták předal Smlouvu o poskytování ekonomického a organizačního poradenství mezi Svazem KaK a fy Kámen Ostroměř, kterou musí
podepsat předseda Ing. Holec. Předání agendy a domluvení systému bude uskutečněno
27. 8. 08 v Praze za účasti předsedy dozorčí rady Ing. Jeřábka a pořízen zápis.
Různé:
- Ing. Barták informoval o mezinárodní konferenci „Využívání zdrojů nerostných surovin“,
která se koná ve dnech 1.–3. října 2008 v hotelu Marlene, Velká Rača, na Slovensku
- výbor odsouhlasil být odborným garantem na 1.mezinárodním veletrhu sportovních
staveb a jejich technologií a vybavení SPORT TECH, který se bude konat ve dnech
19.–22. března 2009 v Praze,Letňanech
- B. Chomout předložil ke schválení návrh čestného cechovního listu pro podniky (pro
zaměstnance, kteří odcházejí do důchodu, event. za pracovní zásluhy).
Výbor bere na vědomí, že první čestné cechovní listy budou předány zaměstnancům fy
Granit Lipnice (3–4 CL) dne 30. 8. 08 v Lipnici. B. Chomout byl výborem Svazu KaK
pověřen CL předat za Svaz KaK
Výbor odsouhlasil částku 2 500.- za jeden CL – náklady spojené s jeho vydáním.
- Ing. Moravec informoval o nabídce Ing .Rybaříka napsat novou knížku „České stavební a sochařské pískovce“. Výbor se domnívá, že by měl být vydán dotisk knížky
Ing. Rybaříka „Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. která je delší
dobu zcela vyprodaná.
- Ing. Barták projedná v září s těžební unií možnost ﬁnančního příspěvku na DVD Český
kámen kolem nás, kde je zmínka o těžbě kameniva a TÚ.
Příští schůze výboru je 15. září v Praze.
Zapsala: L. Čtrnáctá 20. 8. 2008
Kontrola zápisu: B. Pánek, D. Pochman

Průmysl kamene a.s. prodá portálovou pilu KA 46
(Kaspe a.s. Pelhřimov) rok výroby 1997.
Pojezd na ocelovém vedení na betonových stěnách. Suport na portálu
posouván elektropohonem s měnitelnou rychlostí lze vyklápět do 45°.
Ovládání programovatelným řídícím systémem Mitsubishi. Průměr kotouče
do 625 mm. Délka řezu 3500 mm. Otočný stůl. Instalovaná délka 5 m,
šířka 6,2 m, výška 3,2 m. Hmotnost 4 000 kg. El příkon 13 kW, spotřeba
vody 30 – 40 l/min.

Cena 350 tis. Kč.
Pila je funkční a možné ji prohlédnout v provozovně prodávajícího
v Č. Krumlově. Prodej je podmíněn vlastní demontáží.
Dotazy u p. Kryla tel. 606 282 351.
Průmysl kamene a.s., Čs. armády čp. 1, 261 01 Příbram IV
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Z á p i s č. 81
ze schůze výboru Svazu kameníků a kamenosochařů ČR,
která se konala dne 15. září 2008 v Praze
Přítomni: RNDr. Bubec, Ing. Dušek, Ing. Hörbová, B. Chomout, D. Pochman,
Ing. Moravec, B. Dlouhý, Ing. Jeřábek
Omluveni: Ing. Barták, Ing. Holec, J. Holler, B. Krutilová, B. Pánek
Schůzi řídil Ing. Dušek.
1. Revize ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene – ing. Dušek přečetl stanovisko
ČNI Od Ing.Kratochvílové o možnosti revidovat nebo zrušit výše uvedenou normu.
Se zrušením této normy výbor nesouhlasí a do konce týdne zašle naše stanovisko na ČNI
a ČVUT Doc.Lorenzovi. Podklady dodá Ing. Dušek. Výbor navrhuje revizi této důležité normy ve spolupráci s ČVUT – Doc. Lorenzem. Finanční otázku je nutné projednat
s MPO, který musí dát na ČNI svůj požadavek. (Zástupce MPO bude přítomen na stánku
Svazu KaK při veletrhu FOR ARCH). Zástupci Svazu se zúčastní jednání TNK 37 Zděné
konstrukce dne 23. 10. 2008, kde by měla být tato problematika projednána.
2. Mezinárodní veletrh FOR ARCH – s reklamními logy je přihlášeno 10 ﬁrem, promítání
DVD zajistí B. Pánek (monitor) a SPŠKaK Hořice – přehrávač DVD.Byl odsouhlasen seznam hostů na slavnostní promítnutí DVD Český kámen kolem nás, které bude
23.9.2008 v 15.00 h. ve stánku Svazu. Pozvaných hostů je cca 20. Úvodní slovo bude mít
předseda Svazu KaK ing. Holec a M. Dosatlová.
Soutěž učňů – soutěže se nezúčastní kamenící z Levic pro nemoc odborného pedagoga.
Soutěžit budou dva žáci z Hořic a dva žáci z Lipnice. Výbor rozhodl, aby do prostoru
soutěže byl vytvořen panel, na kterém bude zadání úkolů a popis práce. Jedná se o reprodukční kamenosochařství. Zajistí B.Chomout, Ing.Moravec a L.Čtrnáctá
3. Autorizovaná osoba – Ing. Moravec informoval o schůzce s ing. Kadlecem (NUOVA
Hostivař). Vše závisí na MPO, které musí schválit obory a následně bude podána žádost
Svazem KaK o jmenování autorizovaní osoby, kterou by měl být, na základě schválení
výboru Svazu KaK, pan B. Chomout.
4. Seminář Návrat kamene do architektury – názvy jednotlivých přednášek nebyly dohodnuty, odborným garantem je Ing.Karel Dušek a výbor pověřil RNDr.Dubce, D.Pochmana
a B.Chomouta, pomocí při realizaci semináře. V průběhu veletrhu FOR ARCH bude
možné seminář konzultovat s Obcí architektů a ČKAIT – včetně termínu konání. Na
semináři by měl mít přednášku Ing.Rybařík na téma kameny v ČR, vlastnosti a použití.
5. Různé
- dne 27. 8. 08 bylo protokolárně předáno účetnictví do fy Kámen Ostroměř. Přítomen byl
i předseda dozorčí rady Ing. Jeřábek.
- výbor pověřuje Ing. Holce, aby na jednání Eurorocu ve Veroně požádal německý svaz
kameníků o pomoc při realizaci stánku svazu na mezinárodním veletrhu v Norimberku,
především zjištění možných slev. Ve stánku svazu by se prezentovaly opět kamenické
školy, jako letos v Carraře.
- B. Chomout se zúčastnil osla 10ti let fy Granit Lipnice na lipnickém hradě. Ing. Knedla
předal čtyři ﬁremní cechovní listy. Oslavy byly na úrovni.
- příští schůze výboru Svazu KaK bude 20. října 2008 v Teplicich – provozovna
Božanovského pískovce. Ing. Knedla navrhuje tři možnosti příjezdu: 8,30 h. návštěva
lomu, 9,30 h. návštěva provozovny, 10,00 h.zahájení schůze v restauraci na náměstí.
Podrobný program bude zaslán.
Kontrola zápisu RNDr. Dubec a D. Pochman
Zapsala L. Čtrnáctá, 22. 9. 2008
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