
 
Soutěž odborných dovedností 2013 pro obor zámečník / strojní mechanik 

 

                                               
 

T I S K O V Á   Z P R Á V A 
 

Soutěž byla vyhlášena pod patronací Cechu Kovo ČR a byla zařazena 
do celostátní přehlídky nejlepších žáků učebních oborů České ručičky 

 

         
 
VYHLAŠOVATEL:  Cech KOVO ČR 
 
ORGANIZÁTOR:  S pověřením Cechu KOVO ČR  byla organizátorem 
                                               Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61,  
                                               627 00 Brno, tel. 548515125, fax 548216381,  
                                               e-mail: posta@sstebrno.cz 
 
ODBORNÍ GARANTI: Členové Cechu KOVO ČR, firma Šmeral Brno a.s. 
 
SOUTĚŽNÍ OBORY: Zámečník, Strojní mechanik 
 
SOUTĚŽ BYLA URČENA: pro vítěze regionálních krajských kol soutěží odborných 
                                               dovedností – žáky 2. a 3. ročníků středních škol 3 – letých 
                                               rukodělných oborů. Účastníky byli žáci řádného denního studia, 
                                               které je jejich prvním vzděláváním po základní škole. 
 
SOUTĚŽNÍ ÚKOLY:           1) Praktická část: zhotovení a montáž součástky s názvem 
                                                  „Prizmatická kostka“. 
                                               2) Teoretická část: základní znalosti oboru a změření rozměrů 
                                                  předložených součástek. 
                                                
MÍSTO KONÁNÍ:  Dílny Střední školy technické a ekonomické, Brno,  
                                               Olomoucká 61,  
 
TERMÍN SOUTĚŽE:  16.4. – 17.4.2013 
 
 
 



1. Časový harmonogram SOD 
 
              16.4.2013  
                  
                 do 8.00                příjezd účastníků na SŠTE Brno, Olomoucká 61 
     8.00 - 8.15             prezence účastníků 
                 8.15 - 8.30             slavnostní zahájení soutěže                                               
        8.30 - 8.45      losování pořadových čísel, volba dalších členů hodnotící komise 
                 8.45 - 9.00             organizační záležitosti, příprava na praktickou část  
                 9.00 - 13.00 praktická část v dílnách SŠTE Brno 
        9.00 - 12.00 exkurze pro pedagogický doprovod soutěžících                                               
    12.30 - 13.00  oběd pro pedagogický doprovod soutěžících    
    13.00 - 13.30  oběd pro soutěžící  
 13.30 - 16.30 pokračování praktické části soutěže 
 13.00 - 14.00 pro pedagogický doprovod exkurze po areálu SŠTE Brno                                                                                                                            
               14.00 - 16.00          osobní volno pro pedagogický doprovod  
    16.30                      odjezd na ubytování, večeře od 17,30 – 19,00 hod na DM při  
                                              Střední škole informatiky a spojů Čichnova 23, Brno  
                                                                                              

   
              17.4.2013 
         
              od 6.30              snídaně na DM Čichnova 23, Brno 
              8.00 - 8.15         sraz soutěžících na SŠTE Brno 
                8.30 - 10.00         měření a test 
                8.30 - 12.00         vyhodnocení praktické části, zpracování výsledků 
              8.30 - 10.00         exkurze pro pedagogický doprovod  
                10.00 - 12.00       osobní volno 
                12.00 - 12.30       oběd 
                12.30 - 13.00       přeprava do auly OŠ JMK na slavnostní vyhlášení (Cejl 73, Brno) 
  13.00 - 13.30       vyhodnocení, slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen 
                13.30                   odjezd domů 
                 
 
2. Průběh soutěže 
 
Celostátního kola soutěže Kovo Junior v oboru strojní mechanik – zámečník se zúčastnilo 
celkem 18 soutěžících ze 17 škol z celé České republiky. Soutěžící byli nominováni 
do celostátního kola ze školních a potom regionálních kol. Lze tedy říct, že do Brna se sjeli ti 
nejlepší strojní mechanici a zámečníci z celé České republiky. V průběhu soutěže odstoupil 
ze zdravotní důvodů soutěžící ze školy z Vysokého Mýta. 
 
Úkolem prvního dne bylo v časovém termínu dle zadané výkresové dokumentace zhotovit 
součástku „Prizmatická kostka„. Ta se skládala ze tří částí – objímky, vložky a úchytky. 
Celou součástku bylo nutno nejdříve ručně opracovat, svrtat a nakonec vytvořit kolíkový spoj. 
K dispozici měli soutěžící zámečnické dílny s běžným vybavením – ponky, svěráky, stolní 
vrtačky. Potřebné nářadí si dle seznamu soutěžící dovezli vlastní. Posuzována byla přesnost a 
kvalita zpracování. 
Druhý den soutěžící změřili své znalosti z teorie, kde měli za úkol vypracovat test základních 
znalostí oboru a změřit rozměry předložených součástek.  



Dozor nad regulérnosti celé soutěže měla hodnotitelská komise, tvořená třemi vylosovanými 
zástupci zúčastněných škol: p. Petrem Kodetem, p. Miroslavem Zajícem, p. Lukášem 
Ostrovským a supervizorem p. Petrem Gavendou (zástupce firmy  Šmeral Brno). Tato 
zkušební komise dne 17.4.2013 po celkovém změření a porovnání kvality vzhledu 
jednotlivých výrobků zapsala do připravených hodnotících tabulek a po součtech rozhodla 
o vítězi soutěže. 
 
 
3. Výsledky soutěže 
 
Na 1. místě s celkovým počtem bodů 470 se umístil: 
Michal Cihlá ř z Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 1 
 
Na 2. místě s celkovým počtem bodů 468 se umístil: 
Miroslav Zátopek z SŠ technické a zemědělské Nový Jičín, U Jezu 7 
 
Na 3. místě s celkovým počtem bodů 456 se umístil: 
Petr Jungman z SPŠS a SOU prof. Švejcara, Klatovská 109, Plzeň 
 
 
4. Vyhlášení výsledků 
 
Slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Kovo Junior v oboru strojní 
mechanik – zámečník se konalo v aule odboru školství Jihomoravského kraje. 
Jako hosté byli pozváni: 

- JUDr. Hana Poláková, vedoucí odboru školství Jihomoravského kraje 
- JUDr. Jiří Brázdil, personální ředitel firmy Šmeral Brno a.s. 
- Ing. Lubomír Štefka, ředitel pořádající školy SŠTE Brno, Olomoucká 61 
- Ing. Jindřich Felkel, zastupující Cech Kovo České republiky 

 
Vítězové na 1. až 3. místě obdrželi diplomy za umístění a ceny věnované Cechem KOVO: 
 
                                                    1. cena finanční odměna ve výši  3000,- Kč    
              2. cena finanční odměna ve výši  2000,- Kč     

             3. cena finanční odměna ve výši  1000,-  Kč   
 

Součastně byl vítěz Michal Cihlář nominován na přehlídku nejlepších žáků učebních oborů 
České ručičky a byla mu vedoucí odboru školství Jihomoravského kraje JUDr. Hanou 
Polákovou předána pozvánka na slavnostní Galavečer vítězů soutěží České ručičky dne 
19.6.2013 v divadle Reduta 
 
V Brně, 18.4.2013                                                                                 Ing. Jindřich Felkel 
                                                                                                                  ředitel soutěže 


