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představujeme

Po finálovém kole jubilejního 20. roč
níku SUSO, jehož tradičním dějištěm 
bylo pražské výstaviště PVA EXPO 
v Letňanech, mohli mít pořadatelé 
hned dvojnásobný důvod k radosti. Za 
prvé kvůli vydařenému doprovodnému 
programu s prezentací řady nesoutěž
ních řemesel a za účasti profesionál
ních bednářů z Plzeňského Prazdroje 
či s autogramiádou olympionika Josefa 
Dostála a herce Jakuba Koháka, který 
se jim dle reakcí přihlížejících návštěv

níků skutečně povedl. Za druhé pak 
z vlastního průběhu soutěžního klání 
truhlářských adeptů, kdy pohár pro vítě
ze a tituly „Mezinárodní mistr“ a „Hvězda 
finále“ tentokrát po dlouhých osmi letech 
zůstaly takříkajíc doma – v Praze. Stejně 
jako v roce 2008 se o to postarali žáci 
ze Střední školy umělecké a řemeslné 
Praha 5 – Nový Zlíchov (SŠUAŘ), kon
krétně Ondřej Růžička a Jan Tomášek. 
„Doma“ pak zůstalo (v tomto případě po
prvé) i čestné uznání Asociace českých 
nábytkářů za pedagogický přínos při 
vzdělávání mladých truhlářských nadějí 
v rámci Soutěžní přehlídky stavebních 
řemesel SUSO. Z rukou tajemníka AČN 
Ing. Tomáše Lukeše (v zastoupení pre
zidenta Ing. Martina Čudky) jej převzal 

učitel odborného výcviku na SŠUAŘ 
třiašedesátiletý Marek Kočí, který své 
svěřence respektive výše jmenované 
žáky přivedl do finále z postupového kola 
v Hradci Králové (18.–19. 3. 2016), kde 
rovněž zvítězili.

Od kulis přes solitérní 
nábytek až do školství

SŠUAŘ v Praze na Zlíchově poskytuje 
vzdělání ve dvouletých, tříletých a čtyř
letých oborech v několika oblastech, 
jako je dřevařská a nábytkářská výro
ba, umělecké řezbářství a restaurování, 
čalounictví a dekoratérství a dále pak 
umělecké kovářství a zámečnictví. Její 
žáci z dřevozpracujících oborů, kterých 
je v letošním školním roce ve všech 
ročnících celkem 290, jsou již řadu let 
pravidelně na startovní listině soutěžní 
přehlídky SUSO, v níž dosahují lepších 
i horších výsledků. Z těch horších byl 
např. předposlední 19. ročník, kdy jim 
bohužel finálové kolo uniklo. Naopak 
k těm lepším patřila bronzová příčka 
v 18. ročníku SUSO, stříbrná ve 13. 
ročníku a dvě vítězství – v již zmíněném 
roce 2008 (12. ročník ) a v loňském jubi
lejním 20. ročníku. O tuto skutečnost se 
vedle žáků přičinili i jejich učitelé odbor
ných předmětů a odborné praxe. V po
sledních čtyřech letech pak i oceněný 
Marek Kočí, vyučený v oboru umělecký 
truhlář, jehož cesta do školství nebyla 
jako u celé řady mistrů odborného vý
cviku přímá (ze školních lavic rovnou do 
školní dílny), ale poměrně dost klikatá. 

V týmové soutěži je nejdůležitější, 
aby si partneři takříkajíc vzájemně sedli

Na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech byl 23. září 2016 finálovým kolem završen jubilejní 
20. ročník Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO (viz DM 11/2016). Soutěžní obor Truhlář 
již počtvrté v historii zaštítila mimo jiných také Asociace českých nábytkářů, která při závěrečném 
ceremoniálu ocenila spolu se šesticí nejlepších finalistů také učitele vítězného týmu, který jeho členy 
na soutěž připravoval. Čestné uznání za pedagogický přínos při vzdělávání mladých truhlářských 
nadějí, ztvárněné do podoby skleněné kostky, převzal z rukou tajemníka AČN Ing. Tomáše Lukeše 
třiašedesátiletý Marek Kočí, učitel odborného výcviku ze SŠ umělecké a řemeslné Praha 5 – Nový 
Zlíchov, a to jako poděkování celého nábytkářského oboru za předávání odborných zkušeností 
příštím generacím mladých truhlářů.

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

„Pro úspěch týmu je nezbytné, aby všichni byli nejen odborně dobří, ale i v přátelském 
stavu,“ říká AČN oceněný Marek Kočí při odborné praxi svých žáků
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Svému řemeslu se vyučil pro pražské 
Národní divadlo, v jehož truhlářské díl
ně po vyučení pracoval na výrobě kulis 
a scénických dekorací. Později přešel 
stejnou práci dělat pro Barrandovské 
ateliéry a poté byl asi 7 let zaměstnán 
ve foto průmyslu, kde renovoval dřevěné 
skříně starých fotoaparátů. V roce 1990 
si vyřídil povolení k podnikání a odešel 
pracovat do Bavorska, kde restauroval 
starý nábytek. Po dvou letech se vrátil 
do Prahy a za vydělané peníze si poří
dil vlastní truhlárnu. Zde se společně 
s kolegou Milanem Chovančíkem začal 
věnovat modernímu designovému ná
bytku a interiérovým doplňkům z masivu 
a dýhovaných materiálů. 
„S některými solitérními kusy jsme do
sáhli poměrně velkého úspěchu. Byli 
jsme zváni na řadu výstav bez toho, že 
bychom za účast platili. S některými 
pracemi, jako byla např. skříňka s po
suvnými dveřmi ARACHNE či humidor 
na doutníky, jsme se dokonce dostali 
i do odborné publikace Český interiér 
a nábytkový design 1989 –1999,“ po
chlubil se nám pan Marek Kočí s tím, že 
kromě solitérních kusů realizovali také 
zakázky pro celkové vybavení interiérů. 
A to až do roku 2008, kdy se s přibýva
jícím věkem rozhodl změnit nevyzpyta
telnou cestu soukromého podnikání za 
klidnější v odborném školství a začal své 
zkušenosti předávat mladým adeptům 
truhlářského řemesla.

Je to úspěch, který se jen 
tak nezopakuje

Za 8 let působení ve školství prošly panu 
Kočímu rukama desítky, možná stovky 
žáků, z nichž někteří podle něj po od
chodu do praxe mohou být velice schop
ní a jiní naopak takříkajíc nepoužitelní. 
Přestože jsou na škole s uměleckým 
zaměřením, tak cca 80 % z nich chy
bí motivace jít za svým cílem, získávat 
nové poznatky apod. Za demotivující pro 
řadu žáků považuje mimo jiné nutnost 
tzv. něco dělat neboli mít nějaké zaměst
nání (s ohledem na systém sociálního 
a zdravotního pojištění) a pro některé ne
jistou budoucnost, na rozdíl od žáků na 
školách např. v Německu, kde se každý 
žák učí pro konkrétní firmu. Z výše uve
dených důvodů se proto loňský úspěch 
školy v SUSO, přestože jej stejně jako 
celý kolektiv zaměstnanců těší, snaží ne
přeceňovat a hodnotit spíše realisticky. 
„To, že se nám 20. ročník povedl, 
je dané tím, že se našli dva po všech 
stránkách úžasní žáci, kterým to myslí, 
jsou pracovití a šli za tím, aby to první 

místo vybojovali. Já osobně to proto po
kládám za zázrak, který se asi tak brzy 
nebude opakovat, ale uvidíme, třeba 
se to zase někdy povede,“ konstatuje 
M. Kočí s tím, že jím vyřčené „žáci se 
našli“ je myšleno doslovně. A to v tom 
smyslu, že žákem pana Kočího je pou
ze první z dvojice soutěžících Ondřej 
Růžička, který si svého parťáka Jana 
Tomáška, studujícího čtyřletý maturitní 
obor, vybral sám při společné teoretické 
přípravě. „Za uplynulé 4 roky, co mám 
soutěž SUSO u nás na starosti, vím, že 
žáky je třeba nejen připravit, ale vybrat 
tak, aby si vzájemně tzv. sedli, což je zá
kladní předpoklad k úspěchu, u něhož 
nelze postupovat direktivně. No a pro
tože v Ondřejovi jsem už v prvním roční

ku poznal žáka technicky přemýšlivého 
a snažícího se něčeho dosáhnout, mimo 
jiné i zúčastnit se soutěže s cílem uspět, 
nechal jsem na něm, ať si sám vyberete 
adekvátního partnera. Tím, že jsem ho 
svým způsobem pasoval do role manaže
ra, jsem ho podle mého názoru ještě víc 
motivoval,“ říká Marek Kočí a dodává, že 
pro něj jako aktivního jachtaře je soutěž 
SUSO v podstatě závodem a jako závod 
ji také bere. „Při žádném závodě nejde 
jen o účast, ale především o výhru, a po
kud soutěží kolektiv či v daném případě 
dvojice, tak musí mít všichni stejný cíl,“ 
sdělil nám Marek Kočí v závěru naší náv
štěvy SŠUAŘ, kde jsme měli příležitost 
vidět i některé práce žáků zhotovené za 
jeho asistence.

…a se svými svěřenci Ondřejem Růžičkou (vpravo) a Janem Tomáškem, vítězi 20. 
ročníku SUSO

Učitel odborného výcviku Marek Kočí při přebírání ceny z rukou tajemníka AČN 
Ing. Tomáše Lukeše…
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„jsme stále s Vámi“

Váš exkluzivní dodavatel materiálů
německého výrobce

My a Pfl eiderer

  více informací na 
 www.drevoobchod.cz

 Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
 Cheb - Horní Dvory 1, tel. 736 499 001
 Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
 Oldřichov  - Oldřichov 227, 417 562 930 
 Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 326 727 194

 Klatovy - Plzeňská 925, tel. 376 310 535
 Chomutov - Luční 4779, tel. 474 624 291
 Měnín u Brna - Měnín 440, tel. 602 766 670
 Plzeň - Borská ul. (areál Škoda) , tel. 378 139 135

V letošním roce 2017 vám představíme 
novou dekorovou kolekci Pfleiderer
„ I N S P I R A T I O N S  C L O S E  T O  Y O U “

http://www.imaczech.cz
http://www.drevoobchod.cz

