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Finálové kolo letos absolvovalo 18 žáků 
učebního oboru truhlář (stolár) z osmi 
českých středních odborných škol a jed-
né slovenské – SOŠ drevárska Spišská 
Nová Ves. Jejich nominaci během roku 
určila postupová kola v Praze, Ostravě, 
Hradci Králové, Českých Budějovicích 
a Nitře, kde postoupila ještě SOŠ sv. 
Klementa Hofbauera Podolínec, která 
bohužel kvůli onemocnění jednoho ze 
soutěžících do Prahy nedorazila. Finále 

jako obvykle probíhalo v průběhu prvních 
čtyř dnů veletrhu (20.–24. 9.) a pro zho-
tovení soutěžního výrobku měli soutěžící 
k dispozici kromě ručního nářadí také 
dlabačku, hranovou brusku a široko-
pásovou brusku od hlavního partnera 
soutěže a.s. Houfek a také přímočarou 
kmitací pilu Mafell.

Pro ještě větší přiblížení se 
praxi

Finálové kolo se stejně jako v předcho-
zích 19 ročnících skládalo z praktické 
části a odborného znalostního testu se 
40 otázkami, složenými z několika oblas-
tí. Mimo odborných věcí z učiva prvních 

dvou ročníků a BOZP šlo také o otázky 
spojené s činností současných part-
nerů soutěžního oboru truhlář, kterými 
byly kromě již jmenovaných ještě firmy 
DeWalt, Ramia, Würth a Dřevařský ma
gazín. Pro praktickou část pořadatelé 
stejně jako v postupových kolech zvolili 
lavičku ve tvaru pravidelného šestiúhel-
níku, zhotovenou z modřínového dřeva, 
která byla pro finále navíc doplněná 
o opěradlo, připevněné k sedáku po-
mocí konfirmátů. Úkolem každé dvojice 
pak bylo zhotovit jednu třetinu z celého 
výrobku, určeného jak do exteriéru (pro 
usazení po obvodu stromu) tak i do inte-
riéru např. kolem pěstební nádoby s de-
korativní rostlinou apod. „V prvních dvou 
soutěžních dnech se vyráběly spodní 
části laviček, na kterých každé družstvo 
pracovalo samostatně. Od čtvrtka, kdy 
se zhotovovala opěradla, začala jejich 
práce postupně přecházet v týmovou. 
Námi sestavené trojice družstev spolu 
musely vzájemně spolupracovat tak, 
aby jim při montáži jednotlivé díly k sobě 
pasovaly,“ upřesňuje soutěžní výrobek 
autor zadání a hlavní porotce Libor Malý 
s tím, že v letošním finále, na rozdíl od 
předchozích ročníků, dostali soutěžící 
k výrobnímu výkresu také kusovník mate-
riálu. „Chtěli jsme, aby si žáci vyzkoušeli 
pro praxi důležitou samostatnost při prá-
ci. Proto jsme jim nepřidělili kromě dřeva 
žádný další materiál. Potřebné množství 
vrutů, konfirmátů a kolíků si museli sami 
spočítat z kusovníku a poté si je spolu 
s nezbytnými vrtáky pro konfirmáty, le-
pidlem a dalším materiálem vyfasovat 

Vítězi jubilejního finále SUSO 
se stali mladí truhláři z Prahy

Na výstavišti PVA EXPO v Praze Letňanech proběhl v pátek 23. září 
závěrečný den finálového kola 20. ročníku „mezinárodní“ soutěžní 
přehlídky stavebních řemesel SUSO. Jubilejní Česko–Slovenské 
finálové klání, které se konalo v rámci doprovodného programu 
stavebního veletrhu For Arch 2016, vyneslo na stupně vítězů šes-

tici nejlepších truhlářských adeptů z České republiky. Kromě nich a dalších více jak 30 soutěžících 
v oborech truhlář, zedník a kameník se řadám přihlížejících návštěvníků veletrhu představili také 
studenti „exhibičních“ řemesel tesař, podlahář, parketář a spolu s nimi také již opravdoví mistři svého 
řemesla – bednáři z Plzeňského Prazdroje. 

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor

Ozdobou jubilejního finále byla spolu s moderátorkou i v historii SUSO druhá sou
těžící truhlářka Kateřina Erbenová ze SOŠ Čelákovice

http://www.suso.cz
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u stánku našeho letos nového partne-
ra – společnosti Würth,“ upřesnil hlavní 
porotce s dovětkem, že všichni soutěžící 
(17 hochů a 1 dívka) se i přes náročnější 
výrobek dokázali držet harmonogramu 
prací tak, že svůj výrobek po dokončení 
ještě stihli s pomocí již zmíněného no-
vého partnera soutěže opatřit jednou 
vrstvou ochranné lazury.

Nejen práce, ale i poučení 
a zábava

Letošní jubilejní finále se pořadatelé roz-
hodli obohatit ještě o některá další ne-
soutěžní řemesla jako je tesař, podlahář, 
parketář či bednář. A to ve spolupráci 
s pedagogy a studenty SŠ technické 
Praha 4 – Zelený Pruh a zejména pak 
se skutečnými bednářskými mistry 
z Plzeňského Prazdroje, a.s., jejichž 
expozice, prezentující zde poslední fi-
nálový den kompletní výrobu ležáckých 
a transportních sudů, zaujala i nejedno-
ho z přihlížejících návštěvníků veletrhu 
For Arch. Nejen pro ně, ale především 
pro soutěžící žáky a jejich doprovod, 
uspořádali pořadatelé po skončení 
praktické části i tradiční autogramiádu. 
Té se spolu s českým reprezentantem 
v rychlostní kanoistice a dvojnásobným 
medailistou z letošních letních olympij-
ských her v Riu de Janeiro Josefem 
Dostálem zúčastnil i známý komik, he-
rec a režisér Jakub Kohák, který, jak 
sám o sobě prohlásil, prý v mládí patřil 
k nadějným řezbářům a lásku k dříví si 

uchoval i do zralého věku. „Je tedy lo-
gické, že jsem byl přizván jako vrchní 
dřevař k závěrečnému ceremoniálu na 
akci SUSO, abych mladým řemeslníkům, 
kteří se zde během čtyř dnů vyřádili, vlil 
novou mízu do žil,“ uvedl herec svým 
příslovečným humorem před samot-
ným vyhlášením výsledků. A poté ještě 
dodal, že jeho nejznámější a nejslavnější 
řezbou je volavka ztvárněná při přeletu ze 
Sheng Shui do Zheng Chai, vystavená 
v Metropolitním muzeu v New Yorku, což 
při napjaté atmosféře čekání na výsledky 
vyloudilo úsměv na tváři i těch největších 
pesimistů.

Pohár pro vítěze tentokrát 
zůstal doma

Vlastní vyhlašovací ceremoniál, mode-
rovaný stejně jako v prvním postupovém 
kole osvědčenou Janou Marečkovou 
z České televize, proběhl za účasti ná-
městka ministra průmyslu a obchodu 
Karla Novotného, předsedy představen-
stva AMSP Karla Havlíčka, vicepreziden-
ta HK ČR Romana Pommera a dalších 
významných hostů. Ti pak mimo jiné také 
osobně poblahopřáli novým „mezinárod-
ním mistrům“ mezi žáky oboru truhlář, 
jimiž se stali Jan Tomášek a Ondřej 
Růžička ze Střední školy umělecké 
a řemeslné (SŠUAŘ) Praha 5 – Nový 
Zlíchov se ziskem 441 bodů. Druhou 
příčku, s odstupem pouhého jednoho 
bodu za vítězným družstvem, obsadili 
Štěpán Jalůvka a Ondřej Hrbáček ze 

SPŠ stavební Valašské Meziříčí. O 20 
bodů za nimi se na třetí pozici umístili 
Jaromír Bilka a Adam Novák ze SOŠ 
a Gymnázia Staré Město. Kromě celko-
vého pořadí byli tentokrát vyhlášeni, a to 
ústy „vrchního dřeva“ Jakuba Koháka, 
i vítězové dvou vybraných disciplín. A to 
disciplíny „Konstrukční spoje“, kde 
excelovali „vicemistři“ Štěpán Jalůvka 
s Ondřejem Hrbáčkem a disciplíny 
„Nejlepší výrobek“, kterým dle poroty 
byla část lavičky absolutních vítězů Jana 
Tomáška a Ondřeje Růžičky. Tato šesti-
ce úspěšných finalistů si domů odvezla 
mimo diplomu a hodnotných praktických 
cen od partnerů soutěže (např. dlabačka 
VD 16, hoblice Ramia, přímočará kmitací 
pila Mafell, vrtačka DeWalt, finanční od-
měna 1500 Kč od pořádající ABF a dal-
ší) také poukaz na dvouleté předplatné 
časopisu Dřevařský magazín.
Za nejlepší mezi zúčastněnými školami 
byla vyhlášena a titul Hvězda finále 20. 
ročníku získala SŠUAŘ Praha 5 – Nový 
Zlíchov. Učitel odborného výcviku z této 
školy Marek Kočí, který žáky na soutěž 
připravoval, získal kromě toho ještě čest-
né uznání Asociace českých nábytkářů 
za pedagogický přínos při vzdělávání 
mladých truhlářských nadějí v rámci 
Soutěžní přehlídky stavebních řemesel 
SUSO.
Soutěžní výrobky byly v závěru slavnost-
ního ceremoniálu věnovány přítomným 
zástupcům dětského domova v Praze 
– Dolních Počernicích a Mateřské školy 
Kaplická na Praze 4.

Šestice nejlepších finalistů ze SŠUAŘ Praha 5 – Nový Zlíchov (1. místo), SPŠ stavební 
Valašské Meziříčí (2. místo vlevo) a SOŠ a Gymnázia Staré Město

AČN oceněný Marek Kočí se svými svě
řenci Janem Tomáškem (vpravo) a On
dřejem Růžičkou

http://www.suso.cz

