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Finálové kolo letos, stejně jako loni, 
absolvovala dvacítka žáků učebního 
oboru truhlář (stolár) z osmi českých 
a dvou slovenských středních odbor-
ných škol, jejichž nominaci během 
roku určila postupová kola v Lysé nad 
Labem, Ostravě, Hradci Králové, Nitře 
a Českých Budějovicích. Finále probí-
halo již tradičně v průběhu prvních čtyř 
dnů veletrhu (15.–18. 9.) a pro zhotovení 
soutěžního výrobku měli soutěžící opět 
k dispozici kromě ručního nářadí také 
dlabačku, hranovou brusku a širokopá-
sovou brusku od hlavního partnera sou-
těže a.s. Houfek a také ruční kotoučovou 
a přímočarou kmitací pilu Mafell.

Už ne květináče, 
ale výrobně náročnější stolky

S ohledem na to pořadatelé opět zvýšili 
náročnost soutěže, a to jak v teoretic-
ké tak i praktické části. Pro praktickou 
část organizátoři, po dvou letech výroby 
ozdobných obalů na květináče, zvolili 
tentokrát výrobně náročnější exteriéro-
vý stolek na terasu či zahradu vysoký 
610 mm s deskou ve tvaru pravidelného 
šestiúhelníku o rozměru 530x530 mm, 
upevněnou na podnoži s dutou nohou 
(rovněž ve tvaru pravidelného šestiúhel-
níku) opatřenou zásuvkou. 
„Materiálem pro podnož (se spoji na 
přeplátování) je smrkový profil 90x30 
mm. Lub šestiúhelníkové desky, rovněž 
spojený na přeplátování, je opět ze smr-
kového masivu (profil 60x30 mm), stejně 
jako laťky tvořící desku o průřezu 30x20 
mm. Pro nohu a čelo zásuvky jsme zvo-

lili smrkovou biodesku tloušťky 19 mm 
a pro korpus zásuvky 10 mm silnou spá-
rovku,“ seznamuje nás s finálovým výrob-
kem autor letošního zadání Libor Malý, 
který je současně i dlouholetým hlavním 
porotcem soutěže a dodává, že pro naře-
zání jednotlivých dílců nohy (pod úhlem 
30°) mohli soutěžící použít kotou čovou 
pilu Mafell. Pro spojení těchto dílců na 
kolíky a ostatní kolíkové spoje jim byla 
k dispozici dlabačka VD 20 R od firmy 
Houfek, na jejíchž dalších dvou výše 
zmíněných strojích pak bylo prováděno 
veškeré broušení a kalibrování materiá-
lu. Všechny spoje na přeplátování a také 
ozuby zásuvky (v přední části polokryté, 
vzadu otevřené) museli budoucí truhláři 
naopak zhotovit ručně, aby prokázali svůj 
skutečný řemeslný um. 
„Zásuvka se hodnotí samostatně a žáci 
za ni mohou dostat až 100 bodů. Dalších 
100 bodů mají šanci získat za celkové 

Ve finále SUSO zvítězili 
mladí truhláři z Valašska

Na výstavišti PVA EXPO v Praze Letňanech proběhl v pátek 18. září 
závěrečný den finálového kola 19. ročníku „mezinárodní“ soutěžní 
přehlídky stavebních řemesel SUSO. Česko-slovenské finálové 
klání, které proběhlo v rámci doprovodného programu stavebního 
veletrhu For Arch 2015, vyneslo na stupně vítězů šestici nejlepších 

truhlářských adeptů z České republiky. Vítězům tentokrát mezi řadou pozvaných hostů přijel pobla-
hopřát i Ministr průmyslu a obchodu České republiky Ing. Jan Mládek, CSc.
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Ve finálovém kole soutěžící vyráběli exteriérový stolek se zásuvkou
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provedení stolku a k tomu se dále hod-
notí také práce na strojích, bezpečnost 
při práci (sledovaná po celé finále bez-
pečnostním technikem), teoretická při-
pravenost žáků a s ní související úroveň 
vyhotovení kusovníku k výrobku,“ doplnil 
Libor Malý s tím, že v teoretické části 
soutěže při odborném znalostním testu 
soutěžící odpovídali na 40 otázek z ně-
kolika oblastí. 
„Kromě odborných věcí z učiva prvních 
dvou ročníků jsou v testu také otázky 
spojené s partnery soutěže, respektive 
s jejich stroji, na kterých žáci pracovali 
již na regionálních kolech a s nimiž se 
tak měli možnost blíže seznámit,“ upřes-
nil hlavní porotce s dovětkem, že všech 
deset družstev se letos i přes náročnější 
výrobek dokázalo držet rozpracované-
ho harmonogramu prací a v posledních 
třech hodinách závěrečného finálového 
dne prováděli již pouze montáž a do-
ladění detailů.

Napotřetí se konečně dočkali

Čas od skončení praktické části do 
závěrečného vyhlášení výsledků si pak 
soutěžící mohli zkrátit (podobně jako 
v loňském roce) při autogramiádě dva-
advacetiletého českého reprezentanta 
v rychlostní kanoistice Josefa Dostála 
(loň ský dvojnásobný mistr světa v K1 a K4 
na 1000 m z Moskvy a mistr Evropy K4 na 
1000 m z německého Brandenburgu), 
závodícího na kajaku. V asi půlhodinové 
besedě spojené s autogramiádou se pak 
od něj žáci měli možnost dozvědět mimo 
dalších sportovních úspěchů i to, že jeho 

život je od dětství také do jisté míry spojen 
se dřevem, a to prostřednictvím otce, je-
hož velkým koníčkem je řezbářství.
Bezprostředně po autogramiádě začal 
slavnostní vyhlašovací ceremoniál, mo-
derovaný osvědčeným Janem Chlaněm 
z Českého rozhlasu, kterého se letos zú-
častnila řada významných hostů v čele 
s Ministrem průmyslu a obchodu České 
republiky Ing. Janem Mládkem, CSc. 
Ten ve svém krátkém projevu k žákům 
vyjádřil radost nad tím, jak dobře zvlá-
dají svá řemesla, jaké pěkné výrobky 
dokázali během čtyř dnů vyrobit a po-
přál jim mnoho úspěchů v jejich další 
profesní činnosti. Pan ministr pak také 
osobně poblahopřál novým „mezinárod-
ním mistrům“ mezi žáky oboru truhlář, 
jimiž se stali se ziskem 307 bodů David 
Málek a Štěpán Jalůvka ze SPŠ stavební 
Valašské Meziříčí, které se tak koneč-
ně podařilo prolomit „smůlu“ svých žáků 
z předchozích dvou ročníků, kdy jim ví-
tězství uniklo takříkajíc o vlásek. Druhou 
příčku, s odstupem 4 bodů za vítězným 
družstvem, obsadili Matěj Venzhöfer 
a Václav Neubauer z VOŠ, OA a SOU 
technického Chotěboř. O 4 body za nimi 
se na třetí pozici umístili Filip Hruška 
a Lukáš Vykydal z Masarykovy střední 
školy Letovice. Tato šestice úspěšných 
finalistů si domů odvezla mimo diplomu, 
poukazu na dvouleté předplatné časopi-
su Dřevařský magazín nebo finanční 
odměny 1500 Kč od pořádající ABF 
také hodnotné praktické ceny od part-
nerů sou těže,např. hranovou brusku HB 
800, hoblici Ramia, přímočarou kmitací 
pilu Mafell, vrtačku DeWalt a další.

Za nejlepší mezi zúčastněnými školami 
byla vyhlášena a titul Hvězda finále 19. 
ročníku získala SPŠ stavební Valašské 
Meziříčí. Učitel odborného výcviku z této 
školy Marcel Černoch, který své svěřen-
ce na soutěž připravoval, získal kromě 
toho ještě čestné uznání Asociace čes-
kých nábytkářů za pedagogický přínos 
při vzdělávání mladých truhlářských 
nadějí v rámci Soutěžní přehlídky sta-
vebních řemesel SUSO.
Soutěžní truhlářské výrobky, které jsou 
již tradičně zhotovovány s cílem věnovat 
je některému z vybraných dětských do-
movů, směřovaly stejně jako v předcho-
zích třech letech do dětského domova 
v Praze – Dolních Počernicích.

Partneři
soutěže

Šestice nejlepších finalistů ze SPŠ stavební Valašské Meziříčí (1 místo), VOŠ, OA 
a SOU technického Chotěboř (2. místo vlevo) a Masarykovy střední školy Letovice

AČN oceněný Marcel Černoch se svý-
mi svěřenci Davidem Málkem (vpravo) 
a Štěpánem Jalůvkou

„Pořadatelé si mě asi vybrali proto, že je-
den z mých dědečků byl zedník a druhý 
truhlář“ řekl ministr Mládek při dekoro-
vání vítězů
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