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Mistrovství ČR v oborech 36-64-H/01 – 
TESAŘ a dále pokrývač a klempíř bylo 
již tradičně vyhlášeno Cechem klempířů, 
pokrývačů a tesařů (CKPT) a proběhlo 
společně se soutěžemi v dalších staveb-
ních oborech jako je mechanik plyno-
vých zařízení a kominík. Konalo se pod 
patronací Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR a akciové společnosti 
Veletrhy Brno a již tradičně probíhalo pod 
režijním vedením místní SŠ stavebních 
řemesel Brno-Bosonohy. Generálním 
partnerem a sponzorem soutěže v oboru 
TESAŘ byla společnost PANAS.

Tesař tentokrát 
bez mezinárodní účasti

V oboru Tesař se, na rozdíl od předcho-
zích ročníků, na pomyslnou startovní 
pásku nepostavilo ani jedno družstvo 
z odborných škol na Slovensku, které 
uspěly v podobné soutěži vyhlášené 
Cechem strechárov Slovenska a jejíž 
finále proběhlo v Bratislavě v rámci sta-
vebního veletrhu CONECO (25.– 28. 3. 
2015). „Vedení těchto škol nám tentokrát 
odpovědělo v tom smyslu, že finálové 
zadání v ČR je pro jejich žáky učebního 
oboru 3684 H – Strechár (tesař, klempíř 
a pokrývač dohromady) příliš náročné. 
Když jsem to slyšel, tak jsem si musel 
položit otázku, zda má pak vůbec smysl 
takovéto ‚řemeslníky‘ vychovávat. A to 
ve spojení s naší účastí ve slovenském 
finále, kde pravidelně dosahujeme na 

přední umístění, a kde letos našim žá-
kům jeden z členů odborné poroty (ma-
jitel tesařské firmy a zástupce Cechu 
strechárov Slovenska) nabídl místo 
v jeho firmě s tím, že jsou prý jediní ze 
všech zúčastněných, které by si troufnul 
zaměstnat,“ svěřil se nám v souvislosti 
se startovní listinou Ing. Roman Hypr ze 
spolupořádající SŠ stavebních řemesel 
Brno-Bosonohy. Tesařského finálového 
kola se proto letos účastnilo pouze 6 
dvojčlenných družstev z odborných škol 
v České republice. Tři z nich (SOU sta-
vební Opava p.o., SŠ stavební a dřevo-
zpracující Ostrava-Zábřeh, SŠ technic-
kých oborů Havířov-Šumbark) postoupi-
ly ze zemského kola pro oblast Moravy 
(28.–29. 1. 2015) v Ostravě-Zábřehu. 
Druhá trojice družstev (SŠ řemeslná 
Jaroměř, SOŠ a SOU Hradec Králové, 
VOŠ a SPŠ stavební arch. Jana Letzela 

Tesařskými Mistry ČR 
jsou pojedenácté učni z Jaroměře

Na výstavišti v Brně proběhl ve dnech 22. – 23. 4. 2015 při příležitosti mezinárodního stavebního 
veletrhu IBF v pořadí XIII. ročník Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěžích od-
borných dovedností oborů vzdělání klempíř, pokrývač, tesař, mechanik plynových zařízení a kominík. 
Mistrovský titul v oboru TESAŘ zde již pojedenácté získali žáci ze SŠ řemeslné Jaroměř. Tentokrát 
však jen s malým bodovým rozdílem před tesařskými juniory ze SOU stavebního Opava, p.o. Soutěž 
proběhla za neúčasti slovenských strechárov, pro které je prý finálové zadání v ČR příliš obtížné.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv SŠ stavebních řemesel 

Brno-Bosonohy

Druhý finálový den byl již od dopoledních hodin hlavně o dokon
čování posledních konstrukčních prvků a montáži

U dějiště finálového klání tesařů se během veletrhů IBF a Mobitex 
zastavil nejeden z jejich návštěvníků
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Náchod) si účast vybojovala v českém 
kole (24.– 26. 2. 2015) v Jaroměři.

Startovní pole letos hodně 
vyrovnané

Vlastní soutěž pak zahrnovala praktic-
kou a teoretickou část. V 10,5 hodiny 
trvající praktické části měli žáci za úkol 
zhotovit podle zadaného výkresu model 
krovu sedlové střechy ve tvaru „L“ s jed-
ním nárožím a úžlabím v měřítku 1:10. 
V teoretické části pak museli během 20 
minut absolvovat písemný test s dvaceti 
otázkami z jednotného zadání závěreč-
ných zkoušek pro daný obor. Ten letos 
všichni z dvanácti soutěžících zvládli s pl-
ným počtem dvaceti bodů a o vítězi proto 
tentokrát rozhodovala hlavně praktická 
část soutěže. V ní měli žáci nejprve za 
úkol vyrýsovat na připravenou podložku 
(podle výkresové dokumentace) řez kro-
vu spolu s nárožní a úžlabní krokví, včet-
ně námětků. Jednotlivé prvky pak museli 
nejprve orýsovat na připravený materiál, 
vše vyřezat a poté s pomocí tesařských 
spojů, vrutů a šroubů provést vlastní 
montáž modelu krovu. Jejich výkony 
po celou dobu sledovala tříčlenná od-
borná porota ve složení Vojtěch Drápal 
(zástupce CKPT a jednatel společnosti 
Tesařství Drápal z Viničných Šumic), Ing. 
Libor Meduňa (soudní znalec v oboru 
střešní systémy z Brna-Kuřimi) a Josef 
Macko (jednatel společnosti KROVREAL 
Moravský Krumlov), kteří se při hodnoce-
ní mimo jiné zaměřovali také na průběžný 
pořádek na pracovišti, dodržování zásad 
bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) 
a zejména pak na zručnost jednotlivých 
žáků a jejich praktické návyky. 

O vítězi rozhodly hlavně 
přípravné práce na zemi

Praktické návyky se pak staly i zásadním 
vodítkem pro porotu při určení vítěze. 
Několikaletým favoritům soutěže (žákům 
SŠ řemeslné Jaroměř) totiž tentokrát 
doslova „šlapali na paty“ žáci ze SOU 
stavebního Opava p.o., kteří byli rozhod-
nuti je letos porazit takříkajíc za každou 
cenu. Z tohoto důvodu si tak k povinně 
stanoveným tesařským spojům přidali 
ještě několik čepových spojů navíc (a to 
v případě tzv. pásků neboli šikmých 
vzpěr, které v soutěži na rozdíl od praxe 
mohly být spojeny natupo pomocí vrutů) 
ve víře, že porota k jejich snažení přihléd-
ne. Přestože jim kvůli tomu málem nesta-
čil vymezený časový limit pro praktickou 
část, nakonec přece jen stihli krov takřka 
úderem poslední minuty dokončit, a to 

i ve velice dobré celkové kvalitě. I když 
odborná porota podle informací Ing. 
Meduni vzala tuto jejich aktivitu částeč-
ně v potaz, tak k zisku zlatých medailí 
jim to bohužel nestačilo. Ty s celkovým 
počtem 148,7 dosažených bodů získali 
(již pojedenácté v historii sou těže) žáci 
SŠ řemeslné Jaroměř Marcel Hoffman 
a Tomáš Labuda. V jejich prospěch 
podle výše jmenovaného porotce roz-
hodlo především to, že oproti ostatním 
soupeřům provedli rozměření a zhoto-
vení všech konstrukčních prvků (tzv. na 
zemi) natolik přesně, že pak při montáži 
jako jediní již nemuseli sestavovaný mo-
del krovu nijak upravovat (přihoblováním 
apod.), což by bylo u skutečného kro-
vu obtížně realizovatelné. O pouhých 
4,7 bodu za nimi pak skončili a stříbr-

né medaile si odvezli již zmínění žáci 
SOU stavebního Opava p.o. Vojtěch 
Chovanec s Tomášem Tkáčem. Třetí 
příčku a bronzové medaile vybojovali 
(s celkovým počtem 134,3 bodů) David 
Berka a Daniel Regner z VOŠ a SPŠ 
stavební arch. Jana Letzela Náchod. 
První ze jmenovaných zástupců vítězné-
ho družstva Marcel Hoffman byl navíc 
porotou ještě nominován k zisku zlaté 
plakety v projektu „České ručičky“, za-
měřeném na popularizaci učňovského 
školství. Velmi slušně si letos v soutěži 
vedla i zbylá tři družstva. Oproti minulým 
ročníkům se všem podařilo krov zdárně 
dokončit, přičemž čtvrté v pořadí (SŠ 
technických oborů Havířov-Šumbark) 
dělily od medailové pozice pouhé dva 
body.

Výkony soutěžících hodnotila odborná porota ve složení (zprava) zástupce CKPT 
Vojtěch Drápal, Ing. Libor Meduňa a Josef Macko

Vítězné družstvo SŠ řemeslné Jaroměř ve složení Marcel Hoffman (vlevo) a Tomáš 
Labuda se svým mistrem Ladislavem Kubiasem (vpravo)


