
Práci v kanceláři vyměnili za 
řemeslo a učňovskou lavici 

 Studovali vysokou nebo vyšší odbornou školu.  

 Jejich původní obor je ale přestal naplňovat a lákala je práce rukama.  

 Sebrali tak odvahu a v dospělosti se rozhodli vyučit řemeslo. 

Kominík sám sobě pro štěstí 
Zajímavou cestu ke své současné profesi měl i Oldřich Uher. Padesátiletý inženýr se 
před dvěma lety rozhodl stát se kominíkem. Vystudovaný strojař neměl k oboru 
daleko, jelikož působil jako vedoucí pobočky pro celou Moravu ve firmě, která se 
zabývá prodejem a vývojem komínových systémů. 
"V původní práci jsem se musel mimo jiné starat o výrobu, provoz pobočky a další 
aktivity, které s kominickým řemeslem měly málo společného, a já cítil, že mě 
přestává těšit a naplňovat to, co dělám," líčí Uher. 
Ve 48 letech se proto pustil do studia na Střední škole stavebních řemesel v Brně-
Bosonohách, kde se v rámci celoživotního vzdělávání vyučil řemeslo. "V dnešní době 
kominík díky novým technologiím a trendům není jen ten, co vymetá komíny, ale 
musí si neustále prohlubovat znalosti související s navrhováním spalinových cest 
a dalších věcí kolem komínů. A to mě na tom baví. Nejsem tak kominík pro štěstí jen 
pro ostatní, kteří mě chytají za knoflík, ale trošku i pro sebe," říká Uher. 
 

 
Oldřich Uher pracuje jako kominík. Původně přitom zastával vedoucí pozici ve firmě, která se zabývá 
komínovými systémy. 

 

 
 



 
Truhlář očarovaný vůní dřeva 
"Současná uspěchaná a přetechnizovaná doba nutí lidi zamyslet se nad tím, zda je 
jejich práce opravdu naplňuje, nebo chodí do zaměstnání jen kvůli penězům. Těch, 
kteří se odhodlali vzdát se stávající kariéry a dát se na řemeslo, tak neustále přibývá," 
říká vystudovaný technik Zdeněk Šindelář. Celý život pracoval v telekomunikacích 
a v IT jako projektový inženýr. V 55 letech se ale rozhodl vyučit se truhlářem. "Vždy 
jsem inklinoval ke dřevu a neustále doma něco renovoval a vyráběl. Zásadní zlom 
přišel, když jsem od ženy dostal jako dárek kurz restaurování a začal jsem přemýšlet, 
jak bych se v tom mohl dál zdokonalit," vypráví Šindelář. 
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