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Dvoudenní soutěž, určená žákům třetích 
ročníků středních odborných škol se za-
měřením na učební obory 33-56-H/001 
– Truhlář a 33-56-E/001 – Truhlářské 
práce, se již tradičně uskutečnila z ini-
ciativy SOŠ a SOU Písek a SOU Lišov. 
Je pořádána s cílem vytvářet prostor 
pro výměnu zkušeností mezi středními 
školami a porovnání odborných znalostí 
a praktických dovedností žáků a zejmé-
na pak kvůli většímu zviditelnění řemesl-
ných oborů ve snaze zastavit každoroční 
úbytek uchazečů o truhlářské profese.

Někde bohužel nemají 
z čeho vybírat

V letošním roce se tuto příležitost roz-
hodlo stejně jako loni využít celkem 12 

odborných škol. Na rozdíl od předcho-
zích tří ročníků ale přijely pouze z bliž-
ších či vzdálenějších oblastí republiky, 
tedy bez favorizované odborné školy 
z Kremsmünsteru v Horním Rakousku, 
kterou se tentokrát vedení výstaviště 
jakožto hlavní patron soutěže rozhodlo 
nepozvat. Tím pádem dalo větší šanci 
žákům tuzemských škol, čehož se nejví-
ce chopily SŠ stavební a technická Ústí 
nad Labem a SOU Lišov, které svými 
žáky obsadily jak kategorii jednotlivců – 
„H“ (vyhlášenou pro obor „Truhlář“), tak 
i kategorii družstev – „E“ určenou pro 
žáky oboru Truhlářské práce. V katego-
rii družstev se pak s jejich čtyřmi žáky 
utkala ještě čtveřice soutěžících z OU 
a Praktické školy Černovice a překva-
pivě též ze SŠ nábytkářské a obchodní 
Bystřice pod Hostýnem, která oproti 
jiným letům neobsadila kategorii jed-
notlivců. „Bystřická škola byla původ-
ně přihlášena i do kategorie ‚H‘. Den 
před soutěží jí ale bohužel jeden ze žáků 
onemocněl a jelikož zřejmě dalšího 

vhodného adepta neměla, tak se proto 
nakonec (možná ve snaze striktně dodr-
žet regule soutěže, kde stojí, že škola 
nominuje 2 žáky) rozhodla v kategorii 
‚H‘ nesoutěžit,“ sdělil nám Ing. Zdeněk 
Kalinovský, zástupce ředitele pro prak-
tické vyučování z pořádající školy v Písku 
s tím, že vybrat v současné době dva 
žáky do takovéto soutěže je problém 
prakticky každé odborné školy. „Vím 
to jak od kolegů ze zúčastněných škol, 
tak i od některých letos nepřítomných, 
které se nepřihlásily proto, že by údajně 
mezi dnešními třeťáky nenašly jediného 
vhodného adepta,“ doplnil zástupce ře-
ditele. Výše zmíněný problém, spočíva-
jící ve stále klesajícím počtu uchazečů 
o truhlářské obory a jejich obecně se 
snižující profesní kvalitě, potvrdila pří-
mo na soutěži SŠ Trhové Sviny, která 
v duchu známého Coubertainova hesla 
„není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“ 
přijela do Budějovic jen s jedním žákem 
a nemohla tak být zařazena do celkové-
ho hodnocení zúčastněných škol.

Kamenem úrazu pro mnohé 
byla praktická část

V kategorii „H“ tím pádem startovalo 
místo dvaceti jen 19 žáků (z kromě již 
zmíněných škol ještě ze SPŠ a SOU 
Pelhřimov, SOU nábytkářského a SOŠ 
s.r.o. Liberec, SOU stavebního Plzeň, 
SPŠ Tachov, SPŠ strojní a stavební 
Tábor, SOŠ zdravotnické a SOU Český 
Krumlov, SOŠ a SOU Písek), kteří se 
stejně jako soutěžící v kategorii „E“ nej-
prve věnovali den a půl trvající praktické 
části soutěže. Jejich úkolem bylo vyrobit 
500 mm vysoký noční stolek o půdorysu 
450x500 mm (hloubka x šířka) opatřený 
zásuvkou na polovýsuvu. Materiálem byla 

Truhlář roku 2015: 
mezi žáky jsou buď velmi dobří nebo naopak hodně špatní

V rámci doprovodného programu prvních dvou dnů výstavy Vzdělání a řemeslo, která proběhla 
21.–23. října na výstavišti v Českých Budějovicích, se uskutečnil v pořadí sedmý ročník celostátní 
soutěže „Truhlář roku 2015“. Stupně vítězů tentokrát po delší době kompletně obsadili budoucí 
truhlářští adepti z České republiky. Bohužel ale nikoliv proto, že by se všichni svojí zručností vy-
rovnali v uplynulých třech ročnících se zúčastnivším žákům z hornorakouské školy Berufsschule 
Kremsmünster, která letos ve startovním poli chyběla.
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Pro praktickou část mohli soutěžící použít s výjimkou elektrické vrtačky a brusky 
pouze ruční nářadí
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20 mm silná spárovka, přičemž korpus 
stolku žáci spojovali na kolíky a zásuv-
ku na otevřené ozuby, s výjimkou osmi 
soutěžících v kategorii „E“, kteří měli 
i pro zásuvku předepsané kolíkové spo-
je. „Zásuvka byla opatřena naloženým 
čelem bez úchytky, kterou nahrazovala 
spodní přesazená hrana čela,“ upřesňu-
je Ing. Kalinovský a dodává, že praktic-
ká část řádně takříkajíc prosela startovní 
pole. A to v tom smyslu, že zatímco asi 
polovina soutěžících předvedla velmi 
dobrý výkon, druhá polovina byla naopak 
velmi slabá. Výrobky těchto žáků se po 
skončení praktické části nacházely v růz-
ném stádiu nedokončení a jednomu se 
ani nepodařilo dát dohromady korpus, 
natožpak zásuvku. Tato skupina žáků 
pak až na několik výjimek měla i značné 
mezery v teoretické připravenosti, což 
ukázala následná teoretická část soutě-
že. V rámci ní museli žáci jako obvykle 
vypracovat test z odborných znalostí (30 
otázek zaměřených na výrobu nábytku 
a stavebně truhlářských výrobků), ses-
tavených z učiva I. a II. ročníku.

Nejvyrovnanější výkon 
předvedli Liberečtí

Naopak velmi dobrých výsledků v teore-
tické části dosáhla většina soutěžících, 
kterým se povedla i předchozí praktická 
část. Zejména pak Jan Pavlíček ze SOU 
Lišov, který se s celkovým počtem 86 
bodů (z celkových 90 bodů) stal vítězem 
kategorie „H“. O 5 bodů za ním se na 
druhé příčce umístil Dominik Koďousek 
ze SOU nábytkářského a SOŠ s.r.o. 
Liberec a třetí místo se ziskem 77 bodů 
získal Jan Šikuta ze SOŠ zdravotnické 
a SOU Český Krumlov. Stříbrný Dominik 
Koďousek a jeho spolužák na čtvrté 
pozici Zbyněk Dostrašil navíc vybojovali 
(celkovým součtem 158 bodů) pro SOU 
nábytkářské a SOŠ s.r.o. Liberec prven-
ství v závěrečném hodnocení zúčastně-
ných škol před v pořadí druhým SOU 
Lišov a třetí SOŠ zdravotnickou a SOU 
Český Krumlov.
Ve druhé soutěžní kategorii „E“ si pohár 
pro vítěze odvezli (za 66 získaných bodů) 
Libor Pikna s Václavem Barotem ze SŠ 
nábytkářské a obchodní Bystřice pod 
Hostýnem. Druhou příčku (61 bodů) ob-
sadili Jakub Nováček a Václav Tátovský 
ze SOU Lišov a na třetím místě (57 bodů) 
skončili Libor Horký a Jakub Pařízek 
z OU a Praktické školy Černovice.
Při slavnostním vyhlášení výsledků ví-
tězové v obou kategoriích obdrželi od 
patrona soutěže „zlaté“ poháry a spolu 
se soutěžícími na druhém a třetím místě 

věcné ceny od sponzorů. Vítězové a sou-
těžící na druhém a třetím místě v kate-
gorii „H“ získali kromě toho od hlavního 
mediálního partnera soutěže dárkové 
poukazy na roční předplatné časopisu 
Dřevařský magazín. Po skončení vý-
stavy byly všechny výrobky převezeny 
do dílen SOU Lišov, kde dostaly mimo 
nutných dodělávek i konečnou povrcho-
vou úpravu. Poté je patron soutěže již 
tradičně rozdělil mezi dětské domovy 
v okolí Českých Budějovic.

Vítěz kategorie „H“ Jan Pavlíček ze SOU 
Lišov

Vítězové kategorie družstev Libor Pikna (vlevo) a Václav Barot ze SŠ nábytkářské 
a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Nejvyrovnanější výkon předvedli žáci vítězné SOU nábytkářské a SOŠ s.r.o. Liberec 
Dominik Koďousek se Zbyňkem Dostrašilem


