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V  tradiční soutěži, která je zařazena do 
přehlídky České ručičky 2022, se utkali 
soutěžící pěti středních škol. Za Pardu-
bický kraj vyslaly své nejlepší instalatéry 
Střední škola gastronomická a technická 
Žamberk, Střední odborné učiliště plyná-
renské Pardubice a Střední odborné učili-
ště Svitavy. Za Královéhradecký kraj přije-
la dvojice žáků ze Střední odborné školy 
a  Středního odborného učiliště, Hradec 
Králové, Vocelova a Prahu reprezentovali 
žáci ze Střední odborné školy Jarov.
Soutěžící plnili v průběhu celého dne šest 
nelehkých úkolů. Museli prokázat znalos-
ti i  velkou řemeslnou zručnost při práci 
s trubními materiály z oceli, mědi i plastu. 
Vedle různých způsobů spojování a mon-
táže pomocí závitových, lisovaných, páje-
ných i svařovaných spojů předvedli žáci 
také instalaci zařizovacích předmětů. Vše 
na čas a přesně podle technické doku-
mentace. Přestože tato generace žáků 
byla v průběhu studia kvůli epidemickým 
opatřením ošizená o velkou část praktic-
ké výuky, předvedli soutěžící solidní vý-
kony.
Nejlepších výsledků v Pardubickém kraji 
dosáhli žáci z Žamberku. První místo vy-
bojoval Petr Valach, druhý se umístil Petr 
Vacek. Třetí a  čtvrté místo získali žáci 
plynárenského učiliště Benjamín Andrýs 
a Matyáš Ioanidis. Pátý skončil Miroslav 
Kottoniak následovaný Denisem Juříkem 
z učiliště ve Svitavách.
Za Královehradecký kraj si rozdělili první 
a druhé místo žáci z  „Vocelovky“. Dani-
el Vaněk zaslouženě zvítězil ziskem 735 
bodů, druhý skončil Václav Kloz.

SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ 
„UČEŇ INSTALATÉR“
Ve středu 19. ledna 2022 hostily Pardubice již XXIV. ročník soutěže odborných dovedností Učeň instalatér. Krajské kolo 
soutěže pořádané Cechem topenářů a instalatérů ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Střední školou po-
lytechnickou Brno se uskutečnilo v areálu praktického vyučování Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice. 

Soutěžící z Prahy podali vyrovnaný výkon. 
Nakonec zvítězil Jan Krajíček následova-
ný s minimální ztrátou osmi bodů Janem 
Klímou.
Kromě žáků se na Středním odborném 
učilišti plynárenském Pardubice setkali 
významní hosté zastupující výrobní sféru 
a  profesní sdružení. Pozvání přijal vice-
president Hospodářské komory České 
republiky pan Roman Pommer, prezident 
Cechu topenářů a  instalatérů České re-
publiky pan Bohuslav Hamrozi a zástupci 
partnerských firem a  sponzorů soutěže, 
kterými byly společnosti Grohe, Geberit, 
Triker, Wavin Czechia, TOP CENTRUM 
CZ, KNIPEX, Gasco, Ptáček - velkoob-
chod a mnozí další, včetně zástupců zú-
častněných škol.
V doprovodném programu zazněla řada 
témat, která odrážejí situaci současného 

školství a  jeho propojení s  praxí. Prezi-
dent CTI ČR seznámil přítomné např. 
s mistrovskou zkouškou nebo s Národní 
soustavou kvalifikací, velmi zajímavý byl 
příspěvek pana Pommera o soutěži Euro-
skills. V závěrečné diskusi všech zúčast-
něných panovala vzácná shoda:  "Školy 
musí připravovat pro budoucí život pře-
devším odborníky. Specialisty, kteří mají 
nejen všeobecné znalosti a  vědomosti, 
ale také dokonale zvládají své řemeslo."

tornádu a o prázdninách, kdy někteří naši 
žáci a učitelé odborného výcviku odjeli po-
máhat ve svém osobním volnu. 
Dne 26. října proběhlo předání stavby. Šlo 
o dokončení opravy střechy, respektive její 
kompletní postavení. U předání byl osob-
ně i  hejtman JMK Jan Grolich a  stavbu 
převzal starosta Mikulčic Josef Dvořáček. 
Součástí školy je už nějakou dobu 
Regionální vzdělávací centrum sta-
vebních řemesel, jak se osvědčilo?

Cílem projektu je zkvalitnění výuky sta-
vebních oborů prostřednictvím zavádě-
ní nových metod, výukových materiálů 
a nadčasových technologií v rámci reali-
zace rámcového vzdělávacího programu. 
Projekt je zaměřen na zvýšení kompeten-
cí žáků, jejich uplatnitelnost na trhu prá-
ce. Velká pozornost je věnována rekvali-
fikacím ve stavebnictví a  také získávání 
profesních kvalifikací. Všechny cíle se 
RVC daří plnit. 

Veškeré zařízení a technologie, které cent-
rum nabízí, využívají nejen žáci naší školy, 
ale i  dalších středních a  základních škol. 
K návštěvníkům patří i studenti škol vyso-
kých. 
K  aktivitám RVC patří například školení 
hasičů, kominíků a dalších profesí. 

Ing. Jiří Košťál
Ředitel SŠSŘ Brno Bosonohy
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Od prvního dne Stavebního veletrhu Brno probíhá každoročně finále mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň 
instalatér vyhlašovaném MŠMT. Pořadatelem a odborným garantem soutěže je Cech topenářů a instalatérů České repub-
liky, hlavním organizátorem mezinárodní soutěže je Ing. Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické, Brno, Jílová 
příspěvková organizace a předseda sekce Vzdělávání SOŠ a SOU CTI ČR. 

FINÁLE MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 
ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ 
UČEŇ INSTALATÉR

Slavnostní zahájení se koná za přítom-
nosti zástupců JMK, MŠTM, partnerů, 
zahraničních hostů a  soutěžících, probí-
há v předvečer v hlavním sále na JMK. 
Stejně jako v  minulých letech i  letos je 
finále soutěže součástí doprovodného 
programu Stavebního veletrhu Brno od  
20. 4. – 22. 4. 2022.

Učni třetích ročníků soutěží jak z teoretic-
kých znalostí, tak ze všech částí obsaže-
ných v oboru instalatér v praktické části: 
instalace vody, kanalizace, plynu a  top-
ných systémů. Tato soutěž je zařazena do 
přehlídky České ručičky a má celostátní 
působnost. Její tříkolové odstupňování 
(školní, krajské a  celostátní kolo) umož-

ňuje jmenování nejlepšího žáka v oboru 
instalatér v celé ČR.
Od 11. 1. 2022 do 27. 1. 2022 probíhala 
krajská kola soutěže odborných doved-
ností Učeň instalatér.

Umístění soutěžících potvrdilo vysokou 
úroveň, jak po stránce teoretické, tak 

praktické a oboustranně zodpovědný pří-
stup k prezentaci oboru. Poděkování patří 
hlavnímu organizátorovi Ing. A. Bartośo-
vi, ředitelům škol, učitelům, soutěžícím 
i partnerům.
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