
Jako možné řešení pro zastavení ros
toucí nezaměstnanosti, přesouvání vý
roby do zemí s levnější pracovní silou 
a dalších podobných problémů, které 
dnes hýbou naší společností, se podle 
představitelů AČN jeví precizně a kva
litně odváděná práce, na které je vidět 
nejenom lidská zručnost, ale i přemýšle
ní a cit pro detail. K tomu je však podle 

jejího prezidenta Ing. Martina Čudky tře
ba mít do budoucna dostatek šikovných 
a schopných řemeslníků, kteří ale mo
hou profesně vyrůst nejen ze schopných 
a nadějných učňů, jež se již téměř dvě 
desítky let snaží ukazovat soutěž SUSO, 
ale také díky dobrým pedagogům od
borných škol ochotným předávat žákům 
své zkušenosti. 
„Všechny učňovské soutěže u nás jsou 
o tom, že ceny zde získávají především 
ti, kdo nejlépe zhotoví finální výrobek, 
což je pochopitelně správné, neboť ši
kovnost takových žáků je třeba vyzdvi
hnout. Nicméně naše asociace chce 

v rámci SUSO ještě hlouběji podpořit 
budování řemeslné kvality a právě proto 
jsme se rozhodli oceňovat také peda
goga vítězného družstva a tím vás tak 
alespoň symbolicky podpořit v dalším 
snažení, neboť kvalitní vzdělání a ře
meslo jsou předpoklady pro příští kon
kurenceschopnost našeho průmyslu. 
Proto pevně věříme, že budete i nadále 
takto pokračovat a doufáme, že s ohle
dem na váš věk budete ještě několik de
sítek let nejen předávat své zkušenosti, 
ale sbírat i další ceny,“ řekl Ing. Martin 
Čudka při předávání ceny třiatřicetile
tému učiteli odborného výcviku Ondřeji 
Cyprianovi ze SOU Hluboš, který své 
svěřence přivedl do finále z postupo
vého kola v Českých Budějovicích, kde 
rovněž zvítězili.

Původně chtěl být 
automechanikem

SOU v Hluboši na Příbramsku poskytuje 
vzdělání v oblasti nábytkářské a dřevařské 
výroby, stavebnictví, opravárenství a slu
žeb. Ačkoliv patří mezi menší učiliště ve 
Středočeském kraji, v poslední době se 
těší z řady úspěchů svých žáků. Kromě již 
zmíněného vítězství v SUSO a o týden po
zději i v další celostátní přehlídce řemesel 
Machři roku získalo počátkem listopadu 
také čestné uznání Hospodářské komo
ry České republiky za vysokou úroveň 
praktické přípravy absolventů ve školním 
roce 2013/2014. O tuto skutečnost se 
přičinila i řada dřívějších absolventů to
hoto učiliště, k nimž patří také oceněný 
Ondřej Cyprian. 
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Své škole se dnes jako mistr snaží 
vracet to, co od ní kdysi získal jako žák

Na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech byl 19. září 2014 finálovým kolem završen 18. ročník 
Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO (viz DM č. 11/2014). Soutěžní obor Truhlář již podruhé 
v historii zaštítila mimo jiných také Asociace českých nábytkářů, která při závěrečném ceremoniálu 
ocenila spolu se šesticí nejlepších finalistů také učitele vítězného týmu. Čestné uznání za pedagogický 
přínos při vzdělávání mladých truhlářských nadějí, které bylo tentokrát nově ztvárněné do podoby 
skleněné kostky, převzal z rukou prezidenta AČN Ing. Martina Čudky třiatřicetiletý Ondřej Cyprian, 
učitel odborného výcviku ze SOU Hluboš na Příbramsku, 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 a archiv SOU Hluboš

„Snažím s v klucích podnítit zájem o truhlářské řemeslo, který je čím dál tím menší,“ 
říká AČN oceněný Ondřej Cyprian
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„Ještě jako kluk jsem se chtěl učit au
tomechanikem, ale doma mně říkali, 
že budu pořád špinavý. Po skončení 
zá kladní školy jsem se tak nakonec 
rozhodl pro truhlařinu, neboť se mně 
líbilo, jak dřevo voní, ale hlavně proto, 
že v tomto oboru bylo možné dalším 
studiem získat maturitu,“ vzpomíná pe
dagog na léta předcházející jeho pro
fesní a pedagogické začátky a dodává, 
že k rozhodnutí setrvat ve škole i poté, 
co v roce 2001 odmaturoval, jej inicio
val tehdejší ředitel SOU Mgr. Vladislav 
Teska. 
„Když nám spolu s jedním spolužákem 
pan ředitel nabídl pracovní místo, vzali 
jsme ho s tím, že to pro začátek alespoň 
zkusíme. Nakonec se nám ale práce 
v učilišti zalíbila a oba tam působíme 
dodnes a snažíme se ty mladé kluky 
něčemu naučit a především v nich pod
nítit zájem o truhlářské řemeslo, který 
je podle mne čím dál tím menší,“ upřes
ňuje Ondřej Cyprian a dodává, že pro 
výběr soutěžících v 18. ročníku SUSO 
měl spolu s kolegy k dispozici šestici 
žáků, kteří nejlépe obstáli ve školní sou
těži Truhlík roku 2013–2014. Škola ji 
vyhlašuje již 11 let a mistři odborného 
výcviku do ní nominují nejlepší žáky prv
ních a druhých ročníků (s prospěchem 
minimálně dobrým a se solidní docház
kou). Úkolem žáků, z nichž tři nejlepší 
dostávají jako motivaci kromě zhotove
ného výrobku ještě finanční odměnu ve 
výši 1000, 700 a 500 Kč, je ručně vyro
bit během tří dnů výrobek na dané téma, 
u kterého pak mistři a učitelé hodnotí 
provedení spojů, povrchovou úpravu, 
celkový vzhled, dodržení rozměrů, tech
nologický postup a bezpečnost práce.

Úspěch je velkou motivací 
pro další práci

„Svého úkolu ve školní soutěži, kterou 
vždy bereme jako nominační pro ostat
ní celorepubliková klání, se dle očeká
vání nejlépe zhostili právě tito dva moji 
svěřenci (Štěpán Šatava a Karel Turek), 
kteří v našem učilišti momentálně patří 
takříkajíc mezi perly,“ pokračuje mladý 
pedagog s tím, že pokud do učiliště na
stoupí žák, který chce to či ono řemeslo 
skutečně dělat, tak je již na první pohled 
šikovný, práce ho baví a má snahu se 
něčemu naučit. Když tam ale nastoupí 
jen proto, že po ukončení základní ško
ly musí někam jít, což je dnes bohužel 
stále častější, pak je to na něm rovněž 
znát a takový žák obvykle po vyučení 
v řemesle nepokračuje. 
„Ze zhruba dvaceti truhlářských učňů 

ve třídě zůstávají dnes v oboru pracovat 
průměrně čtyři absolventi. Zpravidla jde 
o ty šikovné, které si již během studia 
vyhlédnou firmy, u nichž vykonávají od
bornou praxi, anebo kteří mají rodiče 
podnikající v oboru a jde jim o společný 
zájem svoji činnost dále rozvíjet,“ pou
kazuje mistr na jeden z palčivých prob
lémů učňovského školství současnosti, 
kdy se každý dobrý výsledek žáků urči
tě stává nemalou odměnou i pro jejich 
pedagogy. Alespoň tak to cítí Ondřej 
Cyprian, jehož domovská škola je od 
školního roku 1999/2000 pravidelným 
účastníkem SUSO a její žáci se až do 
roku 2008/2009 tradičně probojová
vali až do celostátního finále, kde jejich 

nejlepším umístěním bylo dvakrát čtvrté 
místo. „To ale bylo za doprovodu mých 
kolegů mistrů. Já žáky na této soutěži 
doprovázím teprve pátým rokem a do
posud jsme vždy končili už v postupo
vých kolech, byť nejhůře na pátém místě 
a dvakrát dokonce třetí, což ale pro po
stup do finále nestačilo. Tentokrát se to 
konečně podařilo a rovnou na prvním 
místě, což je pro mě obrovskou motiva
cí do další práce,“ sdělil nám očividně 
šťastný Ondřej Cyprian několik minut 
poté, kdy kromě ceny AČN převzal 
také cenu Hvězda 18. ročníku oboru 
Truhlář od pořádající společnosti ABF. 
A to s přáním, že tyto ceny snad škole 
pomohou při náboru nových žáků.

Učitel odborného výcviku O. Cyprian při přebírání ceny z rukou prezidenta AČN…

…a se svými svěřenci Štěpánem Šatavou (vpravo) a Karlem Turkem, vítězi 18. roč-
níku SUSO


