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Truhlář roku 2016:
žáci se špatně orientují ve výkresech
a nemají praktické návyky
V rámci doprovodného programu prvních dvou dnů výstavy Vzdělání a řemeslo, která proběhla 23.–25.
listopadu na výstavišti v Českých Budějovicích, se uskutečnil v pořadí 8. ročník celostátní soutěže „Truhlář
roku 2016“. Vytouženého titulu, za kterým jeho svěřenci pravidelně do Jihočeského kraje cestují až ze
severu republiky, se po loňském druhém místě dočkalo SOU nábytkářské a SOŠ s.r.o. Liberec, nicméně
řemeslně nejvyrovnanější dvojice žáků přijela ze sousední Vysočiny, konktrétně ze SPŠ a SOU Pelhřimov.

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

Dvoudenní soutěž, určená žákům třetích
ročníků středních odborných škol se zaměřením na učební obory 33-56-H/01
– Truhlář a 33-56-E/01 – Truhlářská
a čalounická výroba, se již tradičně uskutečnila z iniciativy a.s. Výstaviště České
Budějovice ve spolupráci ze 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 zejména pak kvůli zviditelnění řemeslných oborů v očích veřejnosti
ve snaze probudit u žáků 9. tříd základních škol respektive jejich rodičů větší
zájem o truhlářské profese.

Je třeba se prezentovat
i mimo region
V letošním roce se tuto příležitost rozhodlo stejně jako loni využít celkem 12

odborných škol nejen z regionu jižních
Čech a přilehlých krajů, ale i z krajů
Libereckého a Zlínského. Původně byla
na soupisce ještě třináctá SŠ gastronomie
a služeb z Nové Paky, která do kategorie
jednotlivců nominovala smíšenou dvojici
– budoucí truhlářku a truhláře. Nicméně
pro jejich onemocnění těsně před soutěží
nakonec na „startovní čáru“ nedorazila,
neboť neměla takříkajíc z čeho sestavit
náhradní tým, což je v posledních několika letech vleklým problémem u většiny
zúčastňujících se odborných škol. Tuto
nepříjemnou skutečnost nám mezi jinými
potvrdil např. Otto Šimčík, vrchní mistr
na SŠ nábytkářské a obchodní Bystřice
pod Hostýnem, která při loňském ročníku na rozdíl od předchozích obsadila
pouze kategorii družstev – „E“ (určenou
pro žáky oboru Truhlářská a čalounická
výroba), zatímco kategorii jednotlivců –
„H“, vyhlášenou pro obor „Truhlář“ a mezi
soutěžícími školami takříkajíc prestižnější, byla nucena vypustit. Letos se jí podle
O. Šimčíka naštěstí podařilo nemocem
vyhnout a do dění soutěže tak zasáhla
v tradičně plné sestavě. To znamená nejen s oběma zastoupenými kategoriemi,

ale jako obvykle i s výstavní expozicí prezentující také ostatní vyučované obory.
A to s cílem být v povědomí nejen svého
zřizovatele a dalších příslušných orgánů
školství, ale i veřejnosti, neboť ne každý
žák či rodič při výběru školy preferuje
vzdálenost od místa bydliště.
„Naštěstí se dnes najdou i tací, kdo při
výběru vyhlédnutého oboru nehledí na
čas ani peníze. Před dvěma lety mě zde
v souvislosti s možným studiem na naší
škole oslovili otec se synem z Benešova
u Prahy, kteří na moji poznámku ve smyslu ‚vždyť pro vás je to daleko‘ odpověděli
– ‚my se k vám přijedeme podívat a uvidíme.‘ Poté skutečně přijeli, škola se
jim zamlouvala a dnes je tento žák ve
druhém ročníku a patří mezi nejlepší,“
doplnil vrchní mistr s tím, že žáci přijíždějící z větší dálky mají obecně o školu
větší zájem a chtějí se něco naučit.

Ne každý z kontejnerů
se dočkal svého využití
Stejnou strategii jako bystřická škola
zvolilo letos také spolupořádající SOU
Lišov, které rovněž obsadilo obě kate-

Soutěžící letos zhotovovali mobilní kontejnery na hračky ze smrkové spárovky
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gorie, přičemž v kategorii „E“ se s jejich čtyřmi žáky utkalo ještě dvoučlenné
družstvo ze SŠ řemeslné a ZŠ Soběslav.
V kategorii „H“ letos startovalo 22 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, SŠ
Trhové Sviny a Masarykovy střední školy
Letovice), kteří se stejně jako soutěžící
v kategorii „E“ nejprve věnovali den a půl
trvající praktické části soutěže. Jejich
úkolem bylo zhotovit 300 mm vysoký
mobilní kontejner na hračky o půdorysu
400 x 450 mm opatřený čtyřmi otočnými kolečky, z nichž dvě byla s brzdou.
Materiálem byla 22 mm silná spárovka
a jednotlivé dílce byly spojovány na kolíky o průměru 10 mm a polokryté ozuby
s výjimkou kategorie „E“, kde měli žáci
zadány pouze kolíkové spoje. „Pro kontejnery v kategorii ‚H‘ bylo přední čelo
zadáno ze tří 80 mm širokých vlysů uložených s odstupem 20 mm od sebe,
zatímco zadní čelo je plné a s boky
spojené již zmíněnými ozuby. Soutěžící
v kategorií ‚E‘ měli za úkol zhotovit obě
čela z vlysů a k bokům je upevnit kolíky
za použití elektrické vrtačky a ručního
kolíkovacího přípravku,“ upřesňuje autor
zadání Josef Benda, vedoucí učitel pro
odborný výcvik ze SOU Lišov a dodává,
že právě spoje byly pro zhruba třetinu
soutěžících takříkajíc hlavním kamenem úrazu. A to nejen z hlediska jejich
řemeslného provedení, ale i ukazujíc na
to, že mnozí žáci nejsou zvyklí pracovat
s technickou dokumentací nebo nemají
základní praktické návyky.
„Mě např. včera hodně překvapilo, kolik
žáků dokázalo zaměnit dílce s ozubem
za dílec s rybinou. Dnes jsem se zase při
montáži pozastavoval nad tím, jak někteří v případě kolíkových spojů narazili
nejprve kolíky do plochy a bez toho, aby

Čtveřice nejlepších žáků v kategorii „H“ zleva Jan Willer, Jakub Šíp, Dominik Hudrment
a Tomáš Lex

si změřili hloubku otvorů ve vlysech a případně kolíky zkrátili, sráželi dílce dohromady, načež se jednomu z nich podařilo
bok kontejneru rozštípnout na dvě části,“ přidává se Ing. Zdeněk Kalinovský
z druhé pořádající SOŠ a SOU Písek
s dovětkem, že celkovým pořadím tentokrát řádně „zamíchala“ i teoretická část
soutěže, v níž žáci formou testu odpovídali na 30 otázek (sestavených z učiva
I. a II. ročníku) a kdy v kategorii jednotlivců dosáhli v průměru 21 (v rozmezí 16
až 29) správných odpovědí.

Nejvyrovnanější výkon
předvedli Pelhřimovští
Vítězem kategorie „H“ s celkovým počtem 78 bodů (z možných 90 bodů) se stal
Jan Willer ze SOU nábytkářského a SOŠ
s.r.o. Liberec. Se stejným celkovým počtem bodů, ale s hůře hodnocenou praktickou částí, se na druhé příčce umístil
Jakub Šíp ze SPŠ a SOU Pelhřimov. Třetí
místo se ziskem 76 bodů letos vybojovali dva žáci Dominik Hudrment ze SOŠ
a SOU Písek a Tomáš Lex ze SOU Lišov.
Stříbrný Jakub Šíp a jeho spolužák na
čtvrté pozici Jan Mimra navíc vybojovali
(celkovým součtem 151 bodů) pro SPŠ
a SOU Pelhřimov prvenství v závěreč-

Nejvyrovnanější výkon předvedli žáci vítězné SPŠ a SOU
Pelhřimov Jakub Šíp s Janem Mimrou
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ném hodnocení zúčastněných škol před
v pořadí druhou SOŠ a SOU Písek a třetí
SŠ nábytkářskou a obchodní Bystřice
pod Hostýnem.
Ve druhé soutěžní kategorii „E“ si pohár pro vítěze odvezli (za 87 získaných
bodů) Václav Tátovský a Jakub Nováček
ze SOU Lišov. Druhou příčku (74 bodů)
obsadili Tomáš Mitáš a Jan Andrys ze
SŠ nábytkářské a obchodní Bystřice pod
Hostýnem a na třetím místě (71 bodů)
skončili Jiří Parkan a Michal Šavrda ze
SŠ řemeslné a ZŠ Soběslav.
Při slavnostním vyhlášení výsledků vítězové 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 kategorii „H“ získali kromě toho od hlavního
mediálního partnera soutěže dárkové
poukazy na roční předplatné časopisu
Dřevařský magazín. Po skončení výstavy byly všechny kontejnery převezeny do
dílen SOU Lišov, kde dostaly mimo nutných dodělávek i konečnou povrchovou
úpravu transparentním vodou ředitelným
lakem s atestem pro výrobky určené dětem. Poté je patron soutěže již tradičně
rozdělil mezi dětské domovy v Boršově
nad Vltavou a Plané nad Lužnicí.

Vítězové kategorie družstev Václav Tátovský a Jakub Nováček
ze SOU Lišov
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