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Na rozdíl od prvního ročníku se letos 
nezúčastnila dvoučlenná družstva, ale 
jednotlivci. Soutěž probíhala na ote-
vřeném stánku před zraky návštěvníků 
veletrhu a za průběžné kontroly členů 
odborné poroty. Úkolem soutěžících 
bylo v teoretické části zodpovědět 20 
testových otázek a v praktické části bě-
hem 8 hodin, rozdělených do dvou dnů 
(2 x 4 hod.), zhotovit matraci plněnou 
směsí drti PUR pěny s malými smotky 
PES rouna (tzv. kuličkami) o rozměru 
400 x 400 x 120 mm a francouzský 
válec o průměru 150 mm a délce 
500 mm. Povlak pro matraci obdrželi 
účastníci strojově ušitý předem včetně 
ušitých rohů. Ten museli naplnit na po-

žadovanou hmotnost, zašít cpací otvor 
skrytým stehem, obšít hrany a rohy 
matrace matracovým obšívacím stehem 
a matraci prošít. Předem připravenu 
měli také PUR pěnu, separační netka-
nou i potahovou textilii a základ knoflíků 
pro výrobu francouzského válce. Jejich 
úkolem bylo provést potažení válce, za-
šití potahu skrytým stehem, zhotovení 
knoflíků, nařasení potahu na čelních 
plochách, upevnění knoflíků vtahem 
a jejich následné upevnění skrytým 
stehem. Úkol v časovém limitu splnili 
všichni soutěžící.
Odborná tříčlenná porota hodnotila 
nejen průběžné dodržování techno-
logických postupů, ale také přesnost 
měření, organizaci pracovních postupů, 
kvalitu provedené práce, čistotu na pra-
covišti a celkový vzhled výrobků. Mimo 
to bylo přihlíženo i ke správné volbě 
používaného nářadí a k bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci.

Dětské rozměry výrobků byly zvoleny 
proto, že po soutěži byly věnovány vy-
brané mateřské škole.

Své síly, dovednosti a um na mistrov-
ství změřilo osm soutěžících ze tří škol 
– dvou českých a jedné slovenské. 
Boj o první pozice byl velmi vyrovnaný. 
Odborná porota stála před nelehkým 
úkolem rozhodnout o pořadí tří nej-
lepších žáků na základě velmi kvalitně 
provedených čalounických výrobků. To 
je dobrá vizitka nejen samotných sou-
těžících, ale především jejich kantorů, 
potažmo školy, kterou reprezentovali. 
O prvním, druhém a třetím místě na-
konec rozhodoval jediný bod na sto-
bodové hodnoticí škále. Nejlepšího 
hodnocení – 97 bodů dosáhla Lucie 
Stárková ze SOU nábytkářského 
a SOŠ v Liberci. Na druhé pozici s od-
stupem jediného bodu (96) se umístil 
Kryštof Srnec ze SŠ stavebních ře-

Není důležité vyhrát – ale zúčastnit se!

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2012 proběhl na brněnském výstavišti u příležitosti Veletrhu středních 
škol 2. ročník Mistrovství ČR s mezinárodní účastí – soutěž odborných dovedností oboru vzdělávání 
33-59-H/01 Čalouník. Letošní ročník stejně jako ten loňský vyhlásil Cech čalouníků a dekoratérů 
ve spolupráci s Jihomoravským krajem, organizačně ho zastřešila Střední škola stavebních řemesel 
Brno – Bosonohy.
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Na 2. ročníku Mistrovství ČR s mezinárodní účastí, pod přísným dohledem odborné poroty, změřilo své dovednosti osm žáků 
oboru čalouník ze dvou českých a jedné slovenské školy
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mesel Brno – Bosonohy a třetí místo 
obsadila Petra Rybářová ze SOU 
nábytkářského a SOŠ v Liberci, která 
získala 95 bodů. Všichni tři vedle hod-
notných cen od sponzorů získali také 
dárkový poukaz na roční předplatné ča-
sopisu Dřevařský magazín. Stejnou 
cenu od redakce DM obdržel také nej-
lepší účastník ze Slovenska – Matúš 
Kuchár ze SOŠ drevárskej Krásno nad 
Kysucou.

Učební obor Čalouník je v rámci re-
publiky kriticky ohrožen malým zájmem 
uchazečů a jakákoliv iniciativa, která 
napomůže k jeho propagaci směrem 
k veřejnosti je nesmírně cenná. A přes-
ně toto si jako svůj hlavní cíl vytyčili or-
ganizátoři zmíněné soutěže. O to smut-
nější je fakt, že z osmi oslovených škol, 
které obor čalouník v současné době 
vyučují, své zástupce do soutěže vyslaly 
pouze tři. Z toho jedna byla pořádající, 
čili svoji účast brala jako samozřejmost, 
a druhá škola byla ze Slovenska.

Podobné soutěže učebních oborů při-
tom nejsou jen prostředkem pro pre-
zentaci školy. Nabízí příležitost „poměřit 
síly s konkurencí“, podívat se, „jak to 
dělají jinde“, získat zkušenosti… Z to-
hoto pohledu je nutno ocenit zejména 
odvahu žáků prvního ročníku ze SOŠ 
drevárskej Krásno nad Kysucou, kteří 
za sebou měli teprve necelé tři měsíce 
odborné přípravy, a přesto se rozhod-
li jít do „nerovného“ boje s mnohem 
zkušenějšími kolegy ze třetích ročníků. 
Správně pochopili, že na soutěž se ne-
musí jezdit jen tehdy, když mám šanci 
vyhrát.

Podstatu a základní myšlenku soutěže 
přesně vystihla Ing. Helena Prokopová, 
cechmistr Cechu čalouníků a dekora-
térů a zároveň předsedkyně odborné 
poroty při slavnostním vyhlášení výsled-
ků: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit 
se. A z tohoto pohledu jste pro mně 
vítězi všichni, kteří jste přijeli na brněn-
ské výstaviště a projevili odvahu před 
zraky mnoha přihlížejících, včetně hod-
notitelské komise, soutěžit, předvádět 
svou dovednost v oboru čalouník a to 
bez ohledu na to, zda jste teprve na 
začátku, v prvním ročníku, či v ročníku 
třetím.“ 

„Z těch, kteří se soutěže zúčastnili, ne-
prohrál nikdo. Prohráli ti, kteří se nezú-
častnili…,“ doplnil závěrem Ing. Josef 
Hypr, ředitel školy, která sou těž zorga-
nizovala.

Úkolem soutěžících bylo v osmihodinovém časovém limitu vyrobit francouzský válec 
a dětskou matraci z předem připravených materiálů a polotovarů

Odborná porota to neměla jednoduché. Rozhodnout o tom, který z výrobků byl 
zpracován nejlépe, nebylo snadné

Nejlepší žáky, kteří se umístili na prvním až třetím místě, od sebe dělil jediný bod. 
Zprava: 1. Lucie Stárková, 2. Kryštof Srnec, 3. Petra Rybářová


