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Soutěž odborných dovedností, kterou 
vyhlásil Cech čalouníků a dekoratérů 
a organizačně zabezpečila Střední ško-
la stavebních řemesel Brno-Bosonohy, 
se konala, stejně jako v předchozích 
třech letech, na brněnském výstavišti 
u příležitosti Veletrhu středních škol.
O hodnotné ceny od partnerů soutěže 
se letos utkalo sedm dvojčlenných druž-
stev ze šesti českých a jedné slovenské 
školy. V rámci teoretické části soutěží-
cí v testu odpovídali na 20 znalostních 
otázek, v praktické části, rozdělené do 
dvou dnů, pak měli za úkol během 8 ho-
din zhotovit dva výrobky:
1. Polštář – matraci s výplní z kokoso-

vého vlákna o velikosti 400x400x60 
mm

2. Sedačku s pružinovou kostrou a ča-
louněným soklem o půdorysném roz-
měru 400x400 mm a výšce 450 mm

V případě matrace soutěžící dostali již 
ušitý potah nacpaný kokosovým vlák-
nem. Jejich úkolem bylo zašít cpací 
otvor skrytým stehem, sesednout mat-
raci a provést obšití a prošití matracový-
mi stehy. Komplikovanějším výrobkem 
(co do množství operací) byla sedačka, 
skládající se ze dvou částí: čalouněného 
sedáku a soklu. Družstva měla dle zadání 
klasickou technologií očalounit sedák, 
tj. obrousit hrany rámu, rozměřit a při-
pevnit popruhy, upevnit a provést vazbu 
dvoukuželových tlačných pružin, upevnit 
technickou textilii, nalepit tvarovací vrstvy 
a provést potažení rounem a předem uši-
tým textilním potahem. Dále měli za úkol 
rounem a potahovou textilií potáhnout 
sokl při použití skrytého stehu na svis-
lých hranách. Postup výroby vyplýval 
z předložené výkresové dokumentace 
a zadání. Kromě toho měli žáci k dispo-
zici dva hotové vzorové výrobky.

Rychlost nebo kvalita?

V zaměstnání budou důležité oba fakto-
ry. Organizátoři proto letos oproti před-

chozím ročníkům zvýšili náročnost prak-
tické části, což se projevilo na průběhu 
celé soutěže a ukázalo se, jak peda-
gogové jednotlivých škol své svěřence 
připravili. Časově náročné bylo např. 
provedení vazby tlačných pružin, celko-
vou zručnost mladých čalouníků pověřila 
hlavně ruční výroba polštáře. Soutěžící 
měli co dělat, aby své výrobky v časo-
vém limitu dokončili. Pouze jednomu 
družstvu se nepodařilo zcela dokončit 
polštář. Nicméně splnění časového li-
mitu ještě neznamenalo, že byla splněna 
také kvalitativní kritéria, která hlavně roz-
hodovala o umístění soutěžících. A právě 
kvalita provedení jednotlivých operací, 
která měla zásadní vliv i na celkový vzhled 
výrobků, byla značně rozdílná. Z tohoto 
hlediska je třeba snahu pořadatele o zvý-
šení náročnosti zadání ocenit, neboť se 
tím více přiblížilo reálným požadavkům 
praxe.
Na průběh soutěže dohlížela čtyřčlenná 
hodnoticí komise v čele s Ing. Helenou 
Prokopovou, cechmistrem Cechu ča-
louníků a dekoratérů. Hodnotila nejen 
přesnost provedení a vzhled hotových vý-

Vyšší náročnost zadání prověřila 
připravenost mladých čalouníků

V době, kdy se stále hlasitěji mluví o nutnosti zásadních změn v odborném školství, mohou soutěže 
odborných dovedností žáků středních škol sehrát důležitou roli např. coby jednoho z ukazatelů kvali-
tativní úrovně škol. Mistrovství ČR s mezinárodní účastí v oboru vzdělávání 33-59-H/01 Čalouník si 
v této pozici již vybudovalo pevné místo. Ve dnech 21. a 22. listopadu 2014 proběhl jeho 4. ročník.
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Letošní vyšší náročnost zadání prověřilo odbornou zdatnost a řemeslnou zručnost mladých čalouníků
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robků, ale i jednotlivé operace v průběhu 
výroby, jako je příprava jednotlivých dílů 
a podsestav, přesnost měření, technic-
ké postupy dílčích operací nebo faktory 
ovlivňující bezpečnost práce.

Oceněni byli všichni

Ohodnocení výrobků a průběžných vý-
konů mladých čalouníků porotou pak ur-
čilo pořadí soutěžících týmů. Výsledky 
na prvních dvou pozicích byly tento-
krát velmi vyrovnané. O vítězné dvojici 
Adéla Zbranková a Klára Kamasová 
ze Střední školy stavebních řemesel 
Brno-Bosonohy rozhodlo pouhého půl 
bodu na stobodové hodnoticí škále. 
Získaly jich 91. V těsném závěsu za nimi 
s 90,5 body se na druhé pozici umístili 
Vojtěch Kotrbáček a Tomáš Bereščák 
z Odbor ného učiliště a Praktické školy 
v Hořicích. Třetí místo s počtem 81,25 
bodu obhájila Integrovaná střední škola 
technická Vysoké Mýto prostřednic-
tvím svých svěřenkyň Adély Simonové 
a Andrei Moravcové.
Všechna tři vítězná družstva si kromě 
medailí a diplomů odvezla domů také 
hodnotné ceny v podobě profesionál-
ního čalounického nářadí od partnerů 
soutěže, jako např. pneumatické a ruční 
sponkovačky, kufříky se základním ná-
řadím aj. Kromě toho získali hodnotné 
odborné publikace a od hlavního me-
diálního partnera soutěže roční před-
platné časopisu Dřevařský magazín. 
Hezkými cenami a drobnými pozornost-
mi ale byli odměněni i ostatní účastníci 
soutěže. 
Zhotovené výrobky stejně jako loni na-
šly své uživatele v Domově pro seniory 
v Zastávce.
Soutěž ale v první řadě splnila svůj 
hlavní cíl, kvůli kterému je vyhlašová-
na: Umož nila žákům, ale i pedagogům 
z různých odborných škol setkat se, vy-
měnit si zkušenosti, porovnat zručnost 
a odborné vědomosti. Zároveň formou 
praktické ukázky prezentovala čalounic-
ké řemeslo směrem k veřejnosti, zvláště 
pak k rodičům, kteří se na veletrh přišli 
zajímat o možnosti dalšího vzdělání 
svých dětí.

K časově nejnáročnějším operacím patřilo provedení vazby tlačných pružin klasicky 
čalouněného sedáku. Celkovou zručnost soutěžících prověřila ruční výroba polštáře

Společné foto tří vítězných družstev s hlavními partnery soutěže

Zhotovené výrobky putovaly do Domova pro seniory v Zastávce

Obrazovou přílohu ze soutěže 
najdete v pdf verzi článku na 

portálu

www.drevmag.com
v sekci ŠKOLY
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3. místo: Adéla Simonová a Andrea 
Moravcová, Integrovaná střední škola 
technická, Vysoké Mýto

2. místo: Vojtěch Kotrbáček a Tomáš 
Bereščák, Odborné učiliště a Praktická 
škola v Hořicích

1. místo: Adéla Zbranková a Klára Kama
sová, Střední škola stavebních řemesel, 
BrnoBosonohy


