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fórum workcamp

WORKCAMP PARQUET je projekt, který se snaží o propagaci dobrého řemesla a o motivaci k němu. Inspiruje 
a motivuje, tak jako například Ivana Raka a jeho kolegy –účastníky z roku 2016 na zámku Libá.

Svéraz národní pokládky v Litvě

aneb „plovoucí podlahy“
na Baltském moři

Inspiraci projektem, ale i dlouhodobě zrající myšlenku se podařilo proměnit 
ve skutečnost. A tak právě v těchto dnech je to rok, co ve městě Dievjaniški 
v Litvě otevřelo dveře vzdělávací Centrum pro podlaháře. Zaměřeno je 
zejména na praxi, a to nejen formou praktické výuky ve škole, ale i formou 
reálné činnosti na stavbách samotných. „Takzvané rotující čety, které se 
skládají z mistra a zároveň instruktora odborného výcviku a dvou až tří 
učňů vyšších ročníků, jsou plně integrovány do pracovního procesu jako 
mobilní jednotky. Ziskem, který svou prací u zákazníků v regionu vytvoří, 
zpětně pomáhají financovat Centrum pro podlaháře,“ říká Ivan Rak, spolu-

vůči mořské nemoci…,“ směje se Ivan Rak. Parkety na lodích, kam by bylo možné 
umístit padesát účastníku akce, nejsou již tak častým jevem jako za dob dřevěných lodí. 
Pokládají se zde jen do významných sálů nebo kapitánských kajut, a to vše za provozu 
lodi. To v podstatě znamená nalodit se v jednom přístavu a v některém z dalších zas loď 
opustit. „Organizace tohoto plánovaného ročníku WORKCAMP PARQUETu bude skutečně 
mimořádná výzva,“ dodává Michaela Reichlová, koordinátorka projektu.
Parkety se nepokládají jen na zaoceánských lodích v interiéru, ale i v exteriéru na palubě 
jachet. Zde je ale možnost pokládky relativně omezená. Jako vhodná dřevina byl léty 
prověřen teak. Je tvrdý, odolný proti plísním a hnilobám a díky vysokému obsahu olejnatých 
pryskyřic velmi trvanlivý v mokrém prostředí. Pokládá se v podélném směru s elastickou 
dilatací spár. To umožňuje dřevu nejen pracovat, ale navíc to má protiskluzný efekt na 
mokré palubě. A to je na moři často.
Podlaha paluby jachty se sice na letošní soutěži mladých parketářů v Minsku poklá-
dat nebude, ale výsledky žáků vzdělávacího centra z Litvy budou v květnu k vidění na 
12. ročníku evropské soutěže parketářů, kterou pořádá Ivan Rak ve své běloruské domovině 
v Minsku, který je dvě hodiny cesty od litevského Centra pro podlaháře v Dievjaniški. 
„Těším se a myslím, že žáci jsou dobře připraveni. I když ostatní mladí soutěžící budou 
tvrdí soupeři,“ prohlašuje Ivan. Stejná slova však říkají i kolegové z dalších účastnických 
zemí, a tak se bude skutečně jednat o napínavou soutěž, na níž je René Caran z týmu 
WORKCAMP PARQUETu jedním z porotců.
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zakladatel a iniciátor centra. „Další zajímavostí je vysílání našich rotujících 
čet na praxi do zahraničí,“ dodal.
Někdy na svou stáž odjedou, jako například na WORKCAMP do České 
republiky nebo tento rok do Nizozemska, jindy za svou prací prostě odplují. 
„Je to jiný druh plovoucích podlah, než jak je ve významu slova známe 
u nás,“ říká René Caran, který spolu s vedoucím projektu Ivanem Rakem 
a kolegy a žáky školy Talanija pracují na budoucím „plovoucím“ WORKCAMP 
PARQUETu v Baltských vodách. „Složitost takového projektu na lodi je 
nejen v oblasti samotné pokládky parket, ale také v odolnosti účastníků 


