
          

 

 

CECH ČALOUNÍKŮ A DEKORATÉRŮ A TRUHLÁŘŮ, z. s. 
 

 
 

vyhlašuje pod záštitami 

 

            
 
 

SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ UČŇŮ 
 
 
 

oboru vzdělání ČALOUNÍK, 33-59-H/01 
 

X. ročník 
„MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ“ 
 

pořádaný ve dnech 
20. 4. - 22. 4. 2022 
u příležitosti konání 

Stavebního veletrhu Brno 
 
 

Organizátor 
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 

 

a 
 

Generální sponzor soutěže 

http://www.soubosonohy.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.jmk.cz/
https://bvv.cz/stavebni-veletrh-brno
http://www.bpp-brno.cz/
https://www.cech-cal.eu/
https://komora.cz/
http://www.msmt.cz/
https://amsp.cz/


          

 

 

PROPOZICE SOUTĚŽE 
 
Termín soutěže:  20. 4. – 22. 4. 2022. 

Místo konání:   Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno (BVV), 
plocha v pavilonu V. 

Vyhlašovatel:   Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. 
Cejl 480/12, 602 00 Brno. 

Organizátor:  Střední škola stavebních řemesel Brno–Bosonohy, 
příspěvková organizace, Pražská 636/38b, 642 00 Brno. 

Účast na soutěži:  Soutěže se zúčastní dvoučlenná družstva žáků oboru vzdělání 
čalouník s doprovodem pedagogického pracovníka nebo jedné 
dospělé osoby. 

Doprava:  Náklady na dopravu soutěžního družstva a pedagogického dozoru 
si hradí vysílající organizace. Vjezdy do areálu BVV jsou zajištěny. 

Pojištění soutěžících: Pojištění soutěžících proti úrazu zabezpečuje vysílající 
 organizace. 

Termín závazného potvrzení účasti: 

do  4. 4. 2022 
e-mailem:      vitkova@soubosonohy.cz 
nebo poštou: SŠSŘ Brno-Bosonohy, p.o., Iva Vítková,  
                      Pražská 636/38b, 642 00 Brno. 
 

Kontakty na pořadatele: 

Mgr. Petr Vítek  zástupce ředitele pro odborný výcvik, tel.: 601 161 350 
Karel Malý  gestor soutěže, tel.: 602 832 299, maly@soubosonohy.cz 
Iva Vítková  asistentka, tel.: 725 897 403, vitkova@soubosonohy.cz 
Ing. Jiří Košťál  ředitel SŠSŘ Brno-Bosonohy, tel.: 547 120 655 
Jana Nováková  sekretariát, tel.: 547 120 661, sekretariat@soubosonohy.cz 
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HARMONOGRAM SOUTĚŽE  
 

středa 20. 4. 2022 

  8:00 –   9:30 příjezd, registrace účastníků a pedagogického doprovodu, jídelna školy  
   SŠSŘ Brno-Bosonohy, (rozdání vjezdů na BVV a čísel maket) 
   ubytování 
10:00 – 10:15  slavnostní zahájení a přivítání soutěžících 
10:15 – 10:45  teoretická část – testy, jídelna školy (psací potřeby s sebou) 
11:00 – 11:30  přesun soutěžících a doprovodu na určené parkoviště BVV 
11:45  zahájení soutěží, pavilon V Výstaviště Brno 
12:30 – 13:30 oběd – každé družstvo bude individuálně vyzváno  
11:45 – 17:30 soutěž družstev – úklid pracoviště 
17:30 – 18:00 odjezd zpět na SŠSŘ Brno-Bosonohy 
18:00 – 19:00 večeře v jídelně školy 
 

čtvrtek 21. 4. 2022 

  7:00 –   8:00 snídaně v jídelně školy 
  8:30 –   9:00 přesun na soutěž do areálu BVV (už v pracovním oblečení) 
  9:00 – 12:00 soutěž družstev 
12:00 – 13:00 oběd – každé družstvo bude individuálně vyzváno 
13:00 – 17:00 soutěž družstev – úklid pracoviště a předání hotového díla rozhodčím 
  Kdo splní soutěžní úkol, má osobní volno na prohlídku expozicí v areálu BVV. 
17:00 – 18:00  závěrečné hodnocení 
18:00 – 18:30  odjezd zpět na SŠSŘ Brno-Bosonohy 
18:30 – 19:30 večeře v jídelně školy 
 

pátek 22. 4. 2022 

  7:00 –   8:00 snídaně v jídelně školy 
10:00  slavnostní vyhodnocení soutěže na SŠSŘ Brno-Bosonohy 
 
 
 
 

POZNÁMKY/ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

Přesuny žáků a doprovodu, včetně pracovního nářadí soutěžících z areálu školy  
na výstaviště a po ukončení soutěže zpět si zajišťují školy svými vlastními auty. 

Pedagogický doprovod má možnost v průběhu soutěže opustit areál výstaviště (například pro 
návštěvu centra Brna). V takovém případě organizátor zajistí pro jeho bezplatný návrat na BVV 
vstupenku. 

Možnost vyvěšení vlastních bannerů, případně vlajek soutěžících škol u soutěžního místa.  
 
 
 
 

3 

http://www.soubosonohy.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.jmk.cz/
https://bvv.cz/stavebni-veletrh-brno
http://www.bpp-brno.cz/


          

 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY 

Po příjezdu na Střední školu stavebních řemesel Brno-Bosonohy se všichni soutěžící 

odprezentují v jídelně školy a ubytují se. Čísla maket budou přidělena organizátorem dle 

pořadí přijatých přihlášek.  

Písemné testy z odborných znalostí proběhnou v jídelně školy, před odjezdem na BVV. Otázky 

jsou použity z jednotného zadání závěrečných zkoušek pro daný obor (20 otázek). Soutěžící 

družstvo bude odpovídat na otázky společně (1 test). 

 

Po příjezdu na soutěžní areál (BVV) si každý připraví u svého vylosovaného modelu nářadí, 

popřípadě zkontroluje zázemí, přichystaný materiál a vyčká startovního povelu. 

 

Hodnocení soutěže bude prováděno zástupcem Cechu čalouníků a odborníky na čalounické 

práce z praxe v průběhu celé soutěže a bude ukončeno následovně po předání díla.  

 

Pro dodržování BOZP je předepsaný řádný pracovní oděv a pracovní obuv.  

Po ukončení a úklidu pracoviště oznámí soutěžící ukončení úkolu.  

 

Po dobu soutěže nemá pedagogický doprovod povolený přístup k soutěžícím 
družstvům.  
Je nepřípustné poskytovat rady a pomoc soutěžícím v průběhu provádění soutěžního 
úkolu. 

 

 

POSTUP PŘI PROTESTECH 

1) Písemné zpracování protestu a předání protestu prostřednictvím organizátora soutěže 

předsedovi hodnotící komise. 

3) Konečná instance je vedení Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. 

4) Protest je možné podat nejpozději do 60 minut po vyhodnocení soutěže. 
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SOUTĚŽNÍ ÚKOL 

Úkolem praktické části soutěže bude 
 

Rekonstrukce křesla z 60. let 
 

 1. Sedák s pěnovou výplní na popruhovém základě se soudobými materiály 
 2. Opěradlo s obtexovými popruhy a pěnovými materiály 
 3. Zadní výpona 
 4. Výroba vázaného pružinového základu pro sedák křesla 

 
1. Úkol – sedák na popruhovém základě se soudobými tvarovacími a kypřícími prvky 

(Obr. 1, 2) 
Vyměření, upevnění sedákových obtexových popruhů – upevnění zahnutě, 
sponkováním. 
Upevnění technické textilie. 
Lepení tvarovací vrstvy – materiály sedáku jsou PUR 20 mm N3543, PPUR 50 mm RE 
100, PUR 50 mm N3543, přední příhraň PUR 20 mm N3543. 
Přetažení syntetickým rounem. 
Vyměření potahu sedáku, zhotovení střihového plánu. 
Přenesení tvaru na potahový materiál (metráž), ustřižení. 
Naměření a vystřižení rohů. Sešití rohů strojně. 
Nastehování potahu na výrobek. 
Potažení výrobku sponkováním. 
 

2. Úkol – opěradlo (Obr. 3, 4, 5) 
Vyměření a upevnění obtexových popruhů - zahnutě. 
Upevnění technické textilie. 
Nalepení PUR 50 mm N2835 a olepení horní hrany opěradla PUR 20 mm N3543. 
Přetažení syntetickým rounem. 
Vyměření potahu, šití rohů strojně a potažení sponkováním. 
 

3. Zadní výpona 
Vyměření čalounické látky. 
Vyměření technického rouna 
Vyměření čalounické lepenky. 
Látka se přibije pod lepenku a na lepenku přilepíme rouno, překryjeme nábytkovou 
látkou, kterou na bocích sešijeme skrytým stehem a ze spodu přisponkujeme. 
Ze spodu začistíme netkanou textilií. 
 

4. Výroba vázaného pružinového základu pro sedák křesla (Obr. 6) 
Vyměření a upevnění tkaných popruhů. 
Upevnění dvoukuželových tlačných pružin. 
Vyměření a upevnění vázacích motouzů. 
Hlavní vazba pružin, vedlejší vazba pružin (křížová), hranový drát. 
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Další informace k technologickému postupu v obrázkové příloze 
 

 
Obr. 1 

 

 
Obr. 2 
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Obr. 3                 Obr. 4 
 
 

        
Obr. 5       Obr. 6 
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BODOVÁNÍ 
 

Teorie – písemný test (20 otázek) 
Test             20 bodů 
 
Výrobek: křeslo sedák i opěradlo 
Vyměření, upevnění nosných podkladů, sedák a opěradlo    10 bodů 
Zhotovení střihového plánu          5 bodů 
Upevnění technických textilií na sedáku a opěradle       5 bodů 
Zhotovení tvarovací a kypřicí vrstvy na sedáku a opěradle    10 bodů 
Zhotovení zadní výpony            5 bodů 
Šití potahů a potažení výrobku         10 bodů 
 
Vázaný pružinový základ 
Vyměření a upevnění popruhů          5 bodů 
Vyměření a upevnění tlačných pružin         5 bodů 
Vazba pružin             5 bodů 

 
Přesnost měření             5 bodů 
Celkový vzhled výrobků          10 bodů 
Bezpečnost a ochrana zdraví, čistota pracoviště        5 bodů 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkově 20 bodů test a 80 bodů výrobek       100 bodů 
 
Všichni soutěžící budou v pracovním oděvu – montérky a pevná obuv. Soutěžící nastoupí 
v pracovním oděvu na zahájení soutěže. 
 
Doporučené vybavení soutěžících: 

- čalounické nůžky 
- metr skládací nebo svinovací a krejčovský 
- úhelník  
- tužka, krejčovská křída, fix 
- obloučková jehla, trojhranka rovná 15 cm 
- napínač popruhů 
- špendlíky velké čalounické a délky 50 mm 
- kladívko, boční kleště, struhák 
- vytahovač spon, kozí nožka 
- pneumatická sponkovačka 
- vypichovač 

- další dle vlastního uvážení 
 
Na výstavišti bude k dispozici: šicí stroj (Minerva), pila na pěnový materiál, lepidlo spray, 
rozvedený vzduch. 
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HODNOTÍCÍ KOMISE 

 
 
 

Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. 
Ing. Helena Prokopová 

cechmistr a tajemník Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s. 
člen České ergonomické společnosti, soudní znalec 

 
 

BPP spol. s r.o. 
Ing. Radek Sedlák 
jednatel firmy BPP 

a 
Juraj Veselovský 

specialista firmy BPP 
 
 

Čalounictví a autočalounictví 
Markéta Široká 
majitelka firmy 

 
 

Dřevařský magazín 
Radomír Čapka 

zástupce šéfredaktora pro ČR 
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 
 

Teoretická část bude ihned po vypracování a předání organizátorům opravena za dozoru 
vylosovaného pedagoga doprovázejícího některý soutěžní tým. Výsledky budou zaneseny 
do hodnotících archů. 

Hodnocení praktické části soutěže bude realizováno v průběhu celé soutěže čtyřčlennou 
hodnotící porotou. Výsledky budou zaznamenány do hodnotících archů. Za správnost 
veškerých zaznamenaných dat ručí hlavní rozhodčí z Cechu čalouníků a dekoratérů  
a truhlářů, z.s. 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na slavnostním vyhodnocení soutěže na Střední škole 
stavebních řemesel Brno-Bosonohy, za účasti všech soutěžících, jejich pedagogického 
doprovodu, organizátorů, zástupců Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, zástupců 
sponzorských organizací a hostů. 
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POVINNOSTI ORGANIZÁTORA SOUTĚŽÍ 

1. Podání žádosti o zařazení do Věstníku MŠMT ČR včetně rozpočtu – systém soutěží 
EXCELENCE. 

2. Zpracování propozic soutěží včetně výkresové dokumentace. 
3. Přeposlání propozic na kontrolu a schválení Cechu čalouníků a dekoratérů  

a truhlářů, z. s. 
4. Rozeslání propozic na školy, vyhlašovatele a sponzory soutěže. 
5. Zajištění prostoru pro soutěž, umístění dodaných reklamních materiálů. 
6. Zajištění maket včetně jejich převozu na místo soutěže. 
7. Zajištění ubytování a stravy pro účastníky soutěže. 
8. Zajištění pitného režimu pro soutěžící. 
9. Zajištění diplomů, medailí a pohárů. 
10. Zajištění vyhlášení soutěže včetně pozvaných hostů. 
11. Zajištění fotodokumentace a videa ze soutěží. 
12. Zpracování tiskové zprávy. 
13. Finanční vyúčtování. 
14. Zapsání výsledků soutěží do systému EXCELENCE. 
 
 
POVINNOSTI VYHLAŠOVATELE 

1. Pověření organizátora soutěží. 
2. Kontrola a schválení propozic soutěží. 
3. Jmenování členů poroty. 
4. Zajištění vyhodnocení jednotlivých soutěží včetně podepsaných protokolů. 
5. Podepsání diplomů za vyhlašovatele. 
6. Řešení protestů – přes předsedu hodnotící komise. 
7. Účast na vyhlášení soutěže. 
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Mapka Výstaviště Brno 
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DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM ZA PODPORU 

UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ 
 

GENERÁLNÍ SPONZOR SOUTĚŽE  
 

 
 
 

DALŠÍ  PARTNEŘI  SOUTĚŽE  

           
 

   
 

     
 
 

MEDIÁLNÍ  PARTNE ŘI  SOUTĚŽE  
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https://www.stachema.cz/
http://www.tzu.cz/
https://www.hildinganders.com/
http://www.drevmag.com/
http://www.pvsp.cz/
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