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   WORKCAMP PARKET 2019 přilákal účastníky ze tří kontinentů 

Na IV. WORKCAMP PARQUET přijeli účastníci z dvaceti zemí ze tří kontinentů. Na dobu jednoho týdne 

uzavřelo své firmy nebo čerpadlo dovolenou 58 řemeslníků a někteří z nich podnikli několikadenní cestu, 

aby byli součástí projektu. Letošní ročník, který se již tradičně konal první týden v září, byl zatím největší. 

Největší počtem účastníků a největší množstvím obnovených nebo vyráběných parket. 

WORKCAMP PARQUET je český projekt, který se zaměřuje na podporu vzdělávání řemeslníků, podporu 

řemesla a je to vlastně akce “řemesla pro řemeslo”. Každý rok v jiné zemi, na jiném místě. Probíhá zde 

výměna zkušeností napříč generami a zeměmi. Přínáší inspiraci, motivaci, inovaci a mnoho dalšího. “Je to 

jedinečný zážitek, který nejde úplně jednoduše popsat, to se musí zažít", říkají mnozí účastníci. 

Jedním z hlavních cílů projektu WORKCAMP PARQUET je sdílet tradiční umění pokládky parket. A tak mistři 

řemeslníci pracovali společně s učni na zámku Brzeg na obnově parket o ploše 420 m2, sdíleli znalosti a 

řemeslné umění na mezinárodní úrovni prostřednictvím jazyka rukou, prostřednictvím jazyka řemesla. 

Oficiální jazyk naší české aktivity s mezinárodním dosahem. Člověk nemusí mluvit dalším jazykem, aby mohl 

komunikovat. I takovou výzvu přinesla akce na zámku Brzeg. Například Nicolas z Francie s velkým zájmem 

informoval kolegy z Finska o již zahájených prácích, instrukce na workshopu mistrů Kirilla a Michaila z ruštiny 

do němčiny překládal René z ČR, z němčiny do španělštiny Georg z Rakouska a ze španělštiny do angličtiny 

Lenny z USA. S maďarským kolegou Zoltanem šlo hovořit v němčině, s italským kolegou Pietro zase pomocí 

moderních technologií v italštině.  

Erb zámku Brzeg, který se na místě vyřezával několik dní, vložili účastníci tradičním způsobem do 

zrekonstruované parketové podlahy v hlavním sále - Pinottiego sále. Do podlahy pod erb jsme umístili láhev 

s dokumentem podepsaným všemi učastníky s krátkým poselstvím o našem projektu pro budoucnost. 

Účastníci tak v pravém slova smyslu napsali budoucnost. Čest osadit poslední malý kousek parkety do erbu, 

mistři díla Kirill a Michail přenechali mladému kolegovi z Francie. Tím byla pozitivní zpráva dána nejen 

budoucnosti, ale také současnosti, prostřednictvím sdílených okamžiků a vyprávění. 

Motivace pro pokračování a předávání řemesel byla v týmu účastníků skvěle pochopena a uchopena. To 

znamená, že se můžeme těšit na následující ročníky v těchto zemích: 2020 - Belgie, 2021 - Rusko, 2022 - 

Portugalsko, 2023 - Maďarsko, 2024 - Itálie nebo Francie, 2025 - Finsko. Toto vše je možné pouze díky 

motivaci a nadšení jednotlivých účastníků, kteří tak společně tvoří jeden velký celek motivace od řemesla k 

řemeslu. 

V letošním roce na zámku Brzeg, účastníci na místě vyrobili a položili asi 78 m2 zámeckých parket podle 

návrhu restaurátorů, zrestaurovali 60 m2 původních parket a zrenovovali plochu 280 m2 parket. To nejen 

jako podporu motivace k řemeslu, ale současně i jako podporu objektu. Kromě motivace, inovace a tradice 

TZ 10.09.2019  | 1 2



je také udržitelnost tématem, na kterém WORKCAMP PARQUET pracuje. V průběhu týdne jsme pro 

účastníky připravili také několik seminářů a workshopů na téma historické dřevěné podlahy a jejich obnova. 

DĚKUJEME našim hlavním sponzorům! Všem 58 účastníkům z 20 zemí, kteří investovali celý týden času do 

sdílení, motivace k řemeslu, předávání tradice umění pokládky parket. Bezplatně. Charitativně pro objekt. 

Na nejkrásnější akci pospolitosti pro parketáře. 

Zvláštní poděkovaní patří i našim průmyslovým partnerům, kteří v nás věří, kteří nás finančně nebo 

materiálově podporují. Společně s našimi partnery se nám v praxi daří udržet motivaci k tradičnímu řemeslu. 

Pro letošní ročník jsme podporu získali od následujících společností: DABEX Polsko, CIRANOVA, BONA, 

OSMO, JASO Německo, LOBA WAKOL, EUKULA, ARBORITEC Polsko, IRSA, FLOOR SERVICE, BERGER 

SEIDLE, FESTOOL, RUBIO MONOCOAT, WITTE Německo, MAFELL, SEGEZHA Rusko, FLOOR 

PROTECTOR Benelux, NOVORYT a Veletrh DOMOTEX. 

workcamp-parquet.cz 
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http://workcamp-parquet.cz

