
     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí 
 v soutěžích odborných dovedností  

 
SŠSŘ B-B je opět v letošním roce pověřena v rámci Stavebního veletrhu IBF organizováním 
Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěžích odborných dovedností v 
oborech vzdělání: KLEMPÍŘ, POKRÝVAČ, TESAŘ a KOMINÍK.  
 
Vyhlašovatelem Mistrovství ČR pro obory vzdělání KLEMPÍŘ, POKRÝVAČ, TESAŘ je Cech KPT 
ČR.  
 
Vyhlašovatelem Mistrovství ČR s mezinárodní účastí oboru vzdělání KOMINÍK je MKS. 
 
Všechny tyto soutěže jsou zařazeny do Věstníku MŠMT ČR a do Přehlídky České ručičky pro 
rok 2018. 
 
VŠECHNY TYTO SOUTĚŽE JIŽ MAJÍ SVOJI TRADICI.  

KLEMPÍŘ XII. ročník 
POKRÝVAČ XXI. ročník 
TESAŘ XVI. ročník 
KOMINÍK VII. ročník 
 
Soutěže jsou doprovodným programem tohoto stavebního veletrhu. Všechny účastníky 
můžou návštěvníci vidět při práci na volné ploše vedle pavilonu P. Zde nejlepší žáci z České 
republiky, Slovenska a Maďarska předváděli ve dvoudenní soutěži svou zručnost a um. 
 
Soutěž má svůj význam nejen v poznávání a srovnávání kvality výuky jednotlivých škol ale 
hlavně v získávání zkušeností budoucích řemeslníků.  
 
Součástí této soutěže je také prezentovat stále vyšší úroveň stavebních oborů a přimět tak 
mladou generaci o větší zájem o tato řemesla.  
 
Je známo, že stavebnictví má a bude mít stále co společnosti nabídnout, ale co je také 
důležité, že studium stavebních oborů je dobrou investicí do budoucna.  
 
Manuální práce je práce záslužná, nenahraditelná a potřebná i pro ty, kteří si ji neváží, ale 
řemeslníky potřebují. 
  



Již účast v této soutěži řadí všechny zúčastněné k těm nejlepším ve své kategorii v ČR. Jsou to 
totiž nejlepší žáci – vítězové zemských a školních kol. Zcela jistě jim patří poděkování, že si 
tyto profese vybrali a věříme, že jim zůstanou věrni a nadále se v nich budou zdokonalovat.  
 
Z každého soutěžního oboru vzdělání byl při slavnostním vyhlášení výsledků ve SŠSŘ B-B 
nominován jeden na laureáta ČESKÝCH RUČIČEK pro rok 2018.     
 
 
V letošním roce se tohoto mistrovství účastnilo 25 dvoučlenných družstev z ČR a 3 zahraniční 
družstva, z toho 2 ze Slovenska a 1 z Maďarska.  
 
Soutěž tak velkého charakteru by se neobešla bez přízně sponzorů, kteří jsou ochotni 
spolupracovat se školou a dodávají vše potřebné ke zdárnému průběhu soutěže.  

 Generálním sponzorem soutěže oboru KLEMPÍŘ, je firma LINDAB – dodavatel 
maket, krytiny a všech potřebných doplňků k soutěži.  

 Generálním sponzorem soutěže oboru POKRÝVAČ, je firma TONDACH ČR, s.r.o. - 
dodavatel maket, krytiny a všech potřebných doplňků k soutěži.  

 Generálním sponzorem soutěže oboru TESAŘ, je firma PANAS -  dodavatel dřeva a 
všech potřebných doplňků k soutěži.  

 Generálním sponzorem soutěže oboru KOMINÍK je firma SCHIEDEL, s.r.o. - 
dodavatel maket, komínů a všech potřebných doplňků k soutěži. 

Poděkování taktéž patří MŠMT a Jihomoravskému kraji za podporu talentované mládeže, 
Veletrhům Brno, a.s. a mnoha dalším sponzorům, kteří každoročně podporují celý průběh 
těchto soutěží. 

 

Příloha:  Výsledkové listiny jednotlivých soutěží 
  Nominace na laureáty Českých ručiček 
  Fotografie 
   
 
 


