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První postupové kolo se mimo vlastní 
sou těž stalo také příležitostí pro předsta-
vení několika novinek 21. ročníku SUSO. 
Tou první je započatá spolupráce s VOŠ 
a SPŠ Volyně, která coby odborný part-
ner bude připravovat technické výkresy 
pro praktickou část soutěže a nejlepší 
dvojici z každého kola (včetně doprováze-
jícího pedagoga) odmění bezplatnou tří-
denní odbornou stáží v prostorách VOŠ. 
Další novinkou je spolupráce s Asociací 
malých a středních podniků a živnostníků 
ČR (AMSP), která pro soutěžící žáky po-
každé připraví krátký test týkající se pod-
mínek pro podnikání. Poslední novinkou 
je počet do finále postupujících dvojic, 
odvislý od celkového počtu účastníků 
jednotlivých postupových kol. „Při účasti 
max. 6 družstev, tak jako je tomu v tomto 
dnešním kole, postoupí do finále pouze 

jedna dvojice, při účasti 7–12 družstev 
2 dvojice a při počtu 13 a více družstev 
3 dvojice. Pokud z každého dalšího po-
stupového kola podle výše uvedených 
počtů nepostoupí alespoň dvě družstva, 
což budeme vědět až koncem léta, tak 
do finále bude dodatečně (buď z dnešní-
ho kola a případně dalších kol s jedním 
přímo postupujícím družstvem podle 
celkového počtu bodů) nominováno 
i družstvo na druhém místě, které do té 
doby bude v pozici prvního náhradníka,“ 
informoval nás manažer SUSO David 
Surmaj první den soutěžního klání, při 
němž se návštěvníkům veletrhů před-
stavilo celkem 12 žáků učebního oboru 
truhlář z již zmíněných šesti odborných 
škol z Prahy (2x), Kutné Hory, Litoměřic, 
Litvínova a Liberce. V případě Liberce 
ze SOU nábytkářského a SOŠ, s.r.o. 
z městské části Kateřinky, které vyslalo 
do Prahy družstvo složené ze dvou dívek, 
jež ukázaly nejen zbylým pěti družstvům 
složeným ze samých kluků, ale i všem 
přihlížejícím, že truhlařina je krásné voňa-
vé řemeslo, které není jen pro chlapce. 

A to nikoliv pouze v teoretické části, kdy 
ve dvou písemných testech (test zahrnu-
jící učivo 1. a 2. ročníku a problematiku 
partnerů soutěže a test ADMD) dosáhly 
nejvyššího počtu bodů, ale i v praktické 
části soutěže. Pro ni pořadatelé tentokrát 
zvolili 1000 mm vysoký stojan o půdory-
su 500x500 mm ze smrkového dřeva, 
určený pro osazení čímkoliv např. menší 
sochou, květinou v květináči nebo váze 
apod. Pro jeho zhotovení měli soutěžící 
k dispozici kromě ručního nářadí také 
některé stroje od partnerů SUSO – a.s. 
Houfek a Mafell, přičemž čepy spojů 
museli zhotovit výhradně ručně. Tohoto 
úkolu, jak již bylo naznačeno výše, se 
rovněž nejlépe zhostily žákyně SOU 
nábytkářského a SOŠ, s.r.o. Liberec – 
Kateřinky Sára Brabcová a Lucie Hrubá, 
které se s celkovým počtem 267 bodů 
staly první finálovou dvojicí 21. ročníku 
SUSO. 
„Obě dívky, kromě toho, že se dobře 
připravily na teoretickou část, pak do-
slova excelovaly v disciplíně Spojení 
čepu a dlabu, kde svou pečlivostí ne-
měly mezi hochy přímou konkurenci. 
Ve srovnání s hochy pak příliš neztráce-
ly ani ve strojních disciplínách Houfek 
a Mafell. Jediné, v čem zaostávaly, byla 
fyzická zdatnost, čímž se jim výrobek 
nepodařilo zcela dokončit a na nejlep-
ší chlapecké družstvo ztratily 26 bodů. 
Nicméně celkový součet bodů jim na-
konec přinesl vítězství, podle mě zcela 
zaslouženě,“ konstatoval David Surmaj 
po skončení soutěže s tím, že druhou 
příčku s odstupem 2 body za vítěznou 
dívčí dvojicí obsadili a prvními náhradníky 
se stali Jakub Frajt a Kevin Štefančík ze 
SOŠ Litvínov – Hamr. Třetími v pořadí 
jsou Jonáš Černý a Matěj Dvořák ze SOŠ 
stavební a zahradnické Praha 9.

SUSO: do 21. ročníku s několika novinkami

Na výstavišti PVA Expo v Praze – Letňanech proběhlo koncem druhého 
únorového týdne (10.–11. 2. 2017) první postupové kolo letošního již 21. 
ročníku soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO pro region Praha, střední 
a severní Čechy. Určilo první dvojici nejlepších truhlářských adeptů, přesněji 

řečeno adeptek, pro podzimní celorepublikové finále, které proběhne ve dnech 19.–22. 9. 2017 v rámci 
28. ročníku pražského veletrhu For Arch.
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Trojice nejlepších družstev z postupového kola v Praze



Viac informácií môžete získať na:
www.kronospanfoundation.org 
http://sosdrev.edupage.org
www.bucina-ddd.sk

Nadácia Kronospan hľadá študentov, ktorých 
baví práca s drevom a chcú sa v budúcnosti 
venovať výrobe nábytku a prvkov do interiéru. 
Úspešným žiakom preplatí náklady počas 
celého 4-ročného štúdia. A za dobrý prospech 
ich odmení ročne sumou 100 eur.x 

Vo Zvolene získaš praktické zručnosti  
aj vďaka spolupráci školy so spoločnosťou 
Bučina DDD a jej tréningovým centrom 
Kronovision.x

Termín na podanie prihlášok:

do 10. apríla. 2017

Na Strednej odbornej škole drevárskej (odbor 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo) 
dostaneš okrem výsledkového štipendia ubytovanie a stravu zdarma. Navyše sa naučíš 
perfektne anglicky alebo nemecky a získaš aj prax.x

 Neváhaj a využi možnosť byť priamo v centre 
 drevárskeho priemyslu.x

 Vo Zvolene máš množstvo príležitostí
 pre svoju budúcnosť. Kvalitné štúdium,
 zamestnanie aj šancu pokračovať na
 vysokej škole, ktorá má v tomto odbore
 dlhoročnú tradíciu.x

 ODBORNÉ VZDELÁVANIE

PRI SPRACOVANÍ DREVA NA SLOVENSKU

http://www.bucina-ddd.sk

