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„Pro Asociaci českých nábytkářů v rámci 
soutěžní přehlídky SUSO není podstat
né, jestli vyhraje žák, který je profesně 
nejlepší, či ten, který měl štěstí a zadání 
mu takříkajíc sedlo. Naším hlavním cílem 
v soutěži je podpořit odborné školství 

z pohledu pedagoga, který se stará o od
bornou připravenost zvítězivších žáků, 
a to v tom smyslu, aby jej práce s učni 
i nadále bavila a aby jeho další svěřenci 
patřili v rámci možností dané školy k tomu 
nejlepšímu, co dnes český vzdělávací 
segment může nabídnout,“ sdělil nám 
po skončení slavnostního ceremoniálu 
dekorování vítězů loňského 19. ročníku 
SUSO prezident AČN Ing. Martin Čudka 
s tím, že asociace si proto záměrně nená
rokuje možnost podílet se na hodnocení 
výkonů soutěžících, ale zajímá ji přede

vším to, aby zůstala v trvalém kontaktu 
s oceněným pedagogem a jeho školou. 
„Do budoucna bychom se s těmito ško
lami, prostřednictvím našich členských 
firem v regionech, chtěli např. umět do
hodnout na odborných praxích žáků, 
pořádat pro ně odborné přednášky 
apod. tak, aby se tato učiliště dosta
la do užšího kontaktu s výrobci. První 
vlaštovkou v tomto směru je rozjíždějí
cí se projekt spolupráce s odbornými 
školami na Opavsku, jehož iniciátorem 
je naše členská firma HON a.s., a sou
částí kterého budou i např. podniková 
stipendia a další programy pro žáky,“ 
upřesňuje Ing. Čudka a dodává, že jed
ním ze záměrů AČN při zaštítění SUSO 
je přesvědčit rodiče žáků základních škol 
(prostřednictvím vítězných učilišť a člen
ských firem z jejich blízkosti) o tom, že 
obor truhlář je v daném regionu perspek
tivní a motivovat je k tomu, aby své děti 
na takováto učiliště přihlásili.

Třetí finálová účast v řadě 
a vždy na bedně…

Okruh nejlepších odborných škol sta
rajících se o výchovu truhlářského do
rostu, které se prostřednictvím SUSO 
nacházejí v „hledáčku“ AČN, se 18. září 
loňského roku rozšířil o SPŠ staveb
ní Valašské Meziříčí (SPŠS). A to díky 
jejímu prvenství v 19. ročníku soutěže, 
o které se spolu se soutěžícími žáky 3. 
ročníku oboru truhlář Davidem Málkem 
a Štěpánem Jalůvkou přičinil také je
jich učitel pro odborný výcvik Marcel 
Černoch, jehož více jak dvacetiletou prá

Připravil radost nejen sobě, 
ale i celé Valašsko-Meziříčské škole

Na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech byl 18. září 2015 finálovým kolem završen 19. ročník 
Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO (viz DM 10/2015), jejíž soutěžní obor Truhlář zaštítila 
mimo jiných také Asociace českých nábytkářů. Ta již potřetí za sebou při závěrečném ceremoniálu 
ocenila spolu se šesticí nejlepších finalistů také učitele, který vítězný tým přivedl do finále, a to 
čestným uznáním za pedagogický přínos při vzdělávání mladých truhlářských nadějí. Z rukou 
prezidenta AČN Ing. Martina Čudky jej společně s poděkováním za celý nábytkářský obor převzal 
čtyřiačtyřicetiletý Marcel Černoch, učitel odborného výcviku ze SPŠ stavební Valašské Meziříčí, 
který je shodou okolností také jejím odchovancem.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv SPŠ stavební 
Valašské Meziříčí

„Pro každý ročník soutěže si vytipuji zhruba čtyři žáky, s kterými pak jednou v měsíci 
trénuji různé spoje s maximálním důrazem na přesnost a pečlivost provedení,“ říká 
AČN oceněný Marcel Černoch
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ci s učni AČN ocenila čestným uznáním 
za pedagogický přínos při vzdělávání 
mladých truhlářských nadějí. 
„Toto ocenění netěší jen mne samotné
ho, ale určitě udělá velkou radost i mým 
kolegům, kteří se na úspěchu našich 
žáků také přímo podíleli a v neposled
ní řadě i celé škole, které tak mohu 
symbolicky oplatit to, co mně ona dala 
na počátku mé řemeslné kariéry,“ řekl 
nám s neskrývanou radostí v očích čty
řiačtyřicetiletý pedagog několik minut 
poté, kdy kromě ceny AČN převzal také 
cenu Hvězda 19. ročníku oboru Truhlář 
od pořádající společnosti ABF. Marcel 
Černoch se totiž truhlářskému řemeslu 
vyučil právě na dnešní SPŠS, po jejímž 
absolvování nastoupil do zaměstnání 
v dnes již zaniklém výrobním družstvu 
DRUSTOL v Novém Jičíně. Zde cca 
5 let pracoval nejprve jako truhlář ve vý
robě dveří a zárubní a poté využil nabídky 
družstva přestoupit do jím provozované
ho učiliště, kde se pak po dobu deseti 
let věnoval coby mistr odborného výcviku 
praktické přípravě budoucích truhlářů. 
Dnes v této činnosti již jedenáctým ro
kem pokračuje na své „alma mater“, za
ložené v roce 1874, která byla do roku 
1951 zaměřena na vzdělávání v oblasti 
zpracování dřeva a poté se začala profi
lovat na stavební obory. 
Její žáci v oborech stavebnictví a dře
vařství dosahují v posledních letech vý
borných umístění v různých soutěžích 
nejen v rámci kraje, ale i celé republiky. 
Zejména pak žáci v oboru truhlář, kteří 
se pod řemeslným vedením Marcela 
Černocha a jeho kolegů ve třech le

tech po sobě (2013–2015) probojovali 
přes regionální kola do finále SUSO, 
kde v roce 2013 a 2014 obsadili dru
hou příčku a loni (2015) dosáhli na výše 
zmíněnou metu nejvyšší – zlatou příč
ku. Vicemistři v SUSO za rok 2014 ze 
SPŠS (Patrik Beránek a Jiří Válek) pak 
získali vloni na jaře, opět pod vedením 
Marcela Černocha, ještě ocenění v sou
těži Stavba roku 2014 Zlínského kraje, 
které převzali z rukou hejtmana kraje 
MVDr. Stanislava Mišáka.

…to již není o náhodě, ale 
o cílené přípravě

Radost z dosažených úspěchů svých 
žáků a potažmo i pedagogů nám za 
celou SPŠS potvrdil zástupce ředitel
ky pro odbornou praxi Mgr. Miroslav 
Barabáš s tím, že výuka oboru truhlář je 
orientována zejména na praxi. „Žáci se 
vzdělávají nejen v oblasti tradičních tech
nologií, ale jsou seznamováni i s četnými 
moderními technologiemi, jako je např. 
rýsování v CAD programech s výstupem 
na CNC obráběcí stroj. V průběhu studia 
se v rámci odborného výcviku podílejí na 
mnohých zakázkách, realizovaných pro 
širokou veřejnost, firmy a instituce. Tím 
se tak dostanou k výrobě nejen nábytku, 
z něhož realizujeme hlavně kuchyňské 
linky, ložnice nebo dětské pokoje, ale 
i oken, dveří a schodišť. Cílem našeho 
snažení při výuce je, aby zvolenou profe
si vykonávali rádi a časem se propraco
vali k řemeslnému mistrovství,“ upřesňu
je Mgr. Barabáš a dodává, že v případě 
SUSO se potenciální reprezentanti školy 

nad rámec výuky dobrovolně zúčastňují 
ještě speciálního výcviku, o který se sta
rá právě odborný mistr Marcel Černoch. 
„Pro každý ročník soutěže si vytipuji zhru
ba čtyři žáky, u nichž je vidět jistý řemesl
ný potenciál, a kteří jsou ochotni oběto
vat nějaký čas navíc, s nimiž pak jednou 
v měsíci trénuji různé spoje, i některé 
speciální, a to s maximálním důrazem na 
přesnost a pečlivost provedení. Z těchto 
žáků pak vyberu dva nejlepší, s kterými 
odjedu na soutěž. Je to sice rok od roku 
horší, a to s ohledem jak na počet ucha
zečů, tak i na jejich kvalitu, ale naštěstí 
se zatím vždy několik skutečných zájem
ců o řemeslo najde. A když jsou mezi 
nimi takoví, jako David Málek a Štěpán 
Jalůvka, který ještě navíc v sobě neza
pře rodinnou truhlářskou tradici, tak je to 
pro mě něco jako výhra v loterii, neboť 
díky takovým žákům mě tato práce baví 
a věřím, že ještě dlouho bavit bude,“ 
svěřil se nám Marcel Černoch s tím, že 
v současnosti studuje na SPŠS asi 60 
truhlářů a příznivým zjištěním je, že do 
prvního ročníku vloni nastoupilo o 9 žáků 
více než v roce 2014. 
Tuto pozitivní skutečnost škola připisuje 
na vrub dřevařským kroužkům pro žáky 
základních škol, probíhajícím ve škol
ních dílnách v odpoledních hodinách. 
Jsou realizovány ve spolupráci se zák
ladními školami a výrazně k tomu napo
mohl projekt „Centra přírodovědného 
a technického vzdělávání pro moderní 
výuku žáků středních a základních škol 
ve Zlínském kraji“ v letech 2013–2015, 
financovaný z prostředků ESF a státní
ho rozpočtu České republiky.

Učitel odborného výcviku Marcel Černoch při přebírání cen z rukou zástupců AČN 
a ABF…

…a se svými svěřenci Davidem Málkem 
(vpravo) a Štěpánem Jalůvkou, vítězi 19. 
ročníku SUSO
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