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školy

Kdo a v čem soutěžil?

Startovní listina letošního ročníku sou-
těže čítala celkem 30 jmen budoucích 
truhlářů z VOŠ a SŠ technické Česká 
Třebová, Soproni Szakképzési Centrum 
Handler Nándor Szakképzö Iskolája 
(Maďarsko), Súkromnej SOŠ polytech-
nickej DSA Trnava a SOŠ stavebnej 
Emila Belluša Trenčín (Slovensko), dále 
pak ze SŠ polytechnické Olomouc, SŠ 
řemeslné Jaroměř, SŠNO Bystřice pod 
Hostýnem, SŠ polytechnické Brno, ISŠ 
Hodonín, SŠ stavebních řemesel Brno-
Bosonohy, SŠ technické Znojmo, SOU 

a SOŠ SČMSD Znojmo s.r.o., SŠ dopra-
vy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, 
Masarykovy střední školy Letovice a po-
chopitelně také z pořádající ISŠ Slavkov 
u Brna. „S kontakty na zahraniční školy 
nám hodně pomohla Krajská hospo-
dářská komora Brno, se kterou velmi 
dobře spolupracujeme. Kromě škol 
zde zúčastněných jsme zvali ještě školy 
z Rakouska a Polska, ale ty se omluvily. 
Nicméně do budoucna bychom soutěž 
TRUHLÁŘ JUNIOR chtěli dostat na ce-
lostátní úroveň, kdy by nejprve proběhla 
krajská kola, z nichž nejlepší soutěžící 
by pak postoupili do celorepublikové-
ho finále, tedy podobně, jak to již 15 
let funguje např. u budoucích tesařů. 
V této sou vislosti bychom soutěž také 
rádi nechali zařadit do projektu „České 
ručičky“, zaměřeného na popularizaci 
učňovského školství,“ pochlubil se nám 

Ing. Vojtěch Bábek, zástupce ředitele 
pro praktické vyučování slavkovské ISŠ 
a dodává, že letošní soutěž obsahovala 
podobně jako v některých předchozích 
ročnících pouze praktickou část. Každou 
školu reprezentovali 2 žáci, z nichž každý 
soutěžil na vlastním výrobku. „Jejich úko-
lem bylo zhotovit v daném časovém limitu 
240 minut jednoduchý výrobek (dřevěný 
vozík respektive nákladní vagón) podle 
předem obdržené výkresové dokumen-
tace. O náročnosti zadání pro některé 
z účastníků pak svědčilo to, že 5 soutě-
žících nezvládlo výrobek v daném časo-
vém limitu dokončit,“ upřesnil Ing. Bábek 
s tím, že průběh soutěže a výsledný výro-
bek hodnotila nezávislá komise tvořená 
předsedou Ing. Pavlem Černým z VOŠ 
a SŠ technické Česká Třebová a trojicí 
odborníků z praxe – Petrem Levičkem, 
zástupcem společnosti SOLLUS NÁBY-
TEK Tučapy a dvěma provozovateli 
truhlářských živností Jozefem Polákem 
z Královopolských Vážan a Miroslavem 
Skřivánkem z Podbřežic. Ti společně 
s předsedou hodnotili u výrobků dodrže-
ní rozměrů dle výkresové dokumentace, 
provedení konstrukčních spojů, brou-
šení a úpravu povrchu, montáž výrobku 
a lepení a u soutěžících pak jimi zvolený 
technologický postup a organizaci prá-
ce a v neposlední řadě také dodržování 
BOZP.

A kdo nakonec vyhrál?

Při hodnocení mohli soutěžící od poro-
ty získat maximálně 100 bodů. K této 
hranici se nejvíce přiblížil (se ziskem 
97 bodů) letošní vítěz soutěže Michal 
Hurych z VOŠ a SŠ technické Česká 
Třebová. O 3 body za ním na druhé příč-
ce skončil Josef Špůr ze SŠ řemeslné 

Krajská soutěž TRUHLÁŘ JUNIOR 
letos nabyla mezinárodních rozměrů

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna uspořádala dne 11. 4. 2017 na svém odloučeném pracovišti 
v Rousínově jubilejní 15. ročník donedávna krajské soutěže odborných dovedností TRUHLÁŘ JUNIOR 
2017, určené pro žáky tříletého učebního oboru 33-56-H/01 Truhlář. V letošním roce se soutěže kromě 
škol z Jihomoravského kraje zúčastnili také žáci čtyř škol z krajů Pardubického, Královéhradeckého, 
Olomouckého a Zlínského, dvě školy ze Slovenska (Trnava a Trenčín) a jedna z maďarské Šoproni.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv ISŠ Slavkov u Brna

Při zhotovování výrobku včetně spojů (otevřený ozub, přeplátování) mohli žáci po-
užívat kromě stojanové vrtačky pouze klasické ruční nářadí
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Jaroměř. Pomyslnou bronzovou me-
daili za získaných 93 bodů si domů do 
Maďarska odvezl Máté Kajtár z Soproni 
Szakképzési Centrum Handler Nándor 
Szakképzö Iskolája. Tato trojice nejlep-
ších získala od pořadatele a sponzorů 
kromě diplomů také hodnotné ceny 
v podobě elektrického ručního nářadí 
(kapovací a pokosová pila s pojezdem, 
horní frézka, aku vrtačka). Kromě nej-
lepších jednotlivců byla při závěrečném 
udělování cen vyhlášena také vítězná 
škola, která v součtu pořadí jednotlivců 
dosáhla nejlepšího umístění. Stala se jí 
SŠ řemeslná Jaroměř (183 bodů) před 

maďarskou školou ze Šoproni (181 
bodů), třetí v pořadí domácí ISŠ Slavkov 
u Brna (175 bodů) a na nepopulárním 
čtvrtém místě skončivší SŠ stavebních 
řemesel Brno-Bosonohy. Z dokonče-
ných výrobků všech soutěžících, opa-
třených logem jejich škol, byla na závěr 
sestavena vlaková souprava s vagonky 
a lokomotivou, kterou již dříve v rámci 
odborné praxe zhotovili domácí žáci. Po 
zhotovení další lokomotivy a dokončení 
nezkompletovaných vagónů byl vlak roz-
dělen na dvě soupravy s 15 vagóny, kte-
ré poté putovaly k dětem do mateřských 
škol ve Slavkově a Rousínově.

Na stupních vítězů mezi jednotlivci stanuli Michal Hurych z České Třebové (1. místo), 
Josef Špůr z Jaroměře (2. místo) a Máté Kajtár z maďarské Šoproni (3. místo)

Výsledkem snažení každého soutěžícího byl dřevěný nákladní vagón (zhotovený 
v kombinaci smrkového masivu, pětivrstvé překližky a bukových koleček), které byly 
po opatření logem příslušné školy zapřaženy do dvou vlakových souprav směřujících 
k dětem do mateřských škol
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