
          

 

 

CECH ČALOUNÍKŮ A DEKORATÉRŮ A TRUHLÁŘŮ, z. s. 
 

 
 

vyhlašuje pod záštitami 
 

          
 

SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ UČŇŮ 
zařazenou do Věstníku MŠMT ČR 

 
 

oboru vzdělání ČALOUNÍK, 33-59-H/01 
 

IX. ročník 
„MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ“ 
 

pořádaný ve dnech 
26. 2. - 28. 2. 2020 
u příležitosti konání 

Stavebního veletrhu Brno 
 
 

Organizátor 
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace 

 

a 
 

Generální sponzor soutěže 



          

 

 
PROPOZICE SOUTĚŽE 

 
Termín soutěže:  26. 2. – 28. 2. 2020. 

Místo konání:   Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno (BVV), 
pavilon A2. 

Vyhlašovatel:   Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. 
Výstaviště 405/1, 603 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  7. 2. 2020 
e-mailem: sekretariat@soubosonohy.cz 
nebo poštou: SŠSŘ Brno-Bosonohy, příspěvková organizace,  

 Pražská 636/38b, 642 00 Brno. 
 

Kontakty na pořadatele: 

Ing. Ivan Halavín  zástupce ředitele pro odborný výcvik, tel.: 732 281 432 
Karel Malý  gestor soutěže, tel.: 602 832 299 
Iva Vítková  asistentka, tel.: 725 897 403, vitkova@soubosonohy.cz 
Ing. Josef Hypr  ředitel SŠSŘ Brno-Bosonohy, tel.: 547 120 655 
Jana Nováková  sekretariát ředitele, tel.: 547 120 661 
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HARMONOGRAM SOUTĚŽE 
 

středa 26. 2. 2020 

  6,30 -   8,00  snídaně v jídelně školy 
  8,00 -   9,00  nástup pedagogického doprovodu v jídelně školy, rozdání vjezdů na 

BVV a čísel maket (čísla budou přidělena organizátorem dle pořadí 
přijatých přihlášek) 

  9,00 -   9,30  přesun soutěžících a doprovodu na určené parkoviště BVV 
  9,30 - 10,00  slavnostní zahájení – představení soutěží a přivítání soutěžících 
10,00  zahájení soutěží v pavilonu „A2“ Výstaviště Brno 
10,00 -  12,00 soutěž družstev  
12,00 -  13,00 oběd – každé družstvo bude individuálně vyzváno 
13,00 -  17,30 soutěž družstev – úklid pracoviště 
17,30 -  18,00 odjezd zpět na SŠSŘ Brno-Bosonohy 
18,00 -  19,30 večeře v jídelně školy 
 
čtvrtek 27. 2. 2020 

  6,30 -   7,50  snídaně v jídelně školy 
  7,50 -   8,00  nástup soutěžících v jídelně SŠSŘ Brno-Bosonohy 
  8,00 -   9,00  teoretická část – testy (psací potřeby s sebou) 
  9,00 -   9,30  přesun na soutěž do areálu BVV (už v pracovním oblečení) 
  9,30 - 12,00  soutěž družstev (A2) 
12,00 - 13,00  oběd – každé družstvo bude individuálně vyzváno 
13,00 - 17,00 soutěž družstev – úklid pracoviště a předání hotového díla 

pořadateli 
 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 28. 2. 2020 

10,00  slavnostní vyhodnocení soutěže v pavilonu „A2“ Výstaviště Brno 
 
 

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. 

Označení pracoviště – formát A3 (naležato) s názvem školy, případně i loga školy  
si soutěžící školy přivezou vlastní. 
Možnost vyvěšení vlastních bannerů, případně vlajek soutěžících škol na ochozech pavilonu 
A2 – doporučený rozměr 1 m x 3 m.  
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ORGANIZAČNÍ POKYNY 

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.  

Test odborných znalostí bude proveden písemně z vybraných dvaceti otázek, které jsou 
převzaty z jednotného zadání závěrečných zkoušek pro daný obor. 

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 představenstvo Cechu čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. 
4) Protest je možné podat nejpozději do 60 minut po skončení soutěže. 
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SOUTĚŽNÍ ÚKOLY 

Úkolem praktické části soutěže bude 
 

Rekonstruování křesla z 60. let 
1. Sedák s pružinovou kostrou na popruhovém základě se soudobými materiály 

2. Opěradlo s obtexovými popruhy a pěnovými materiály 
 

1. Úkoly – sedák 
Vyměření, upevnění textilních tkaných popruhů – upevnění zahnutě. 
Upevnění pružinové kostry. 
Upevnění technické textilie na pružinovou kostru. 
Lepení tvarovací vrstvy – materiálů sedáku včetně přední příhraně. 
Přetažení syntetickým rounem. 
Sešití rohů potahu – strojně. 
Potažení sedáku. 
 

2. Úkoly – opěradlo 
Vyměření a upevnění obtexových popruhů - nezahnutě, ale sponky šikmo. 
Upevnění technické textilie. 
Nalepení PUR pěny a olepení horní hrany opěradla. 
Nastehování a potažení opěradla. 
Zhotovení zadní výpony. 
Uzavření zadní výpony OKE profilem (kovový fixační pásek). 
 

3. Vyrobit vázaný pružinový základ pro sedák křesla 
Vyměření a upevnění tkaných popruhů. 
Upevnění dvoukuželových tlačných pružin. 
Vyměření a upevnění vázacích motouzů. 
Hlavní vazba pružin, vedlejší vazba pružin, hranový drát. 
 

 
Použití kovového fixačního pásku, dříve obchodní označení Fli-grip, nebo Obeco aj.: 
 

Při potahování pevného čalounění, např. svislých hran opěradlové výpony křesel a pohovek, 
je třeba vytvořit krytý spoj potahových materiálů přední plochy opěradla a zadní výpony na 
styčné hraně. Lze použít fixační krycí pásek zhotovený z plechu ohnutého po délce dvakrát 
do pravého úhlu (Obr. 3). V jednom ohnutí jsou vyražené otvory pro upevnění, ve druhém 
vysekané výřezy pro možnost délkového dělení nebo tvarování pásku. Třetí ohyb se 
vyznačuje na okrajích drobnými ostrými zoubky. Fixační pásek je možno použít na rovných, 
tvarovaných nebo oblých plochách a hranách. 
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Při aplikaci fixačního pásku pro vytvoření krytého spoje opěradlo/zadní výpona se postupuje 
následovně: 
 

1. Na potahovaném výrobku se nejprve potahovým materiálem (v horní části strojově 
sešitým s potahem zádní výpony) potáhne přední část opěradla (včetně boční), 
přičemž se okraj potahového materiálu nezaloženě průmyslovými spojovači upevní 
přes hranu na zadní část opěradla (většinou přes čalounickou lepenku).  

2. Na upevněný okraj potahového materiálu se následně upevňuje fixační pásek 
otočený ohyby do plochy zad. Aby spoj byl přesný, skrytý, musí být vzdálenost pásku 
od hrany rovna součtu hloubky velkého ohybu a tloušťky potahového materiálu. Je 
vhodné si nakreslit vodicí čáru, k ní přesně přiložit fixační pásek (s ohyby směřujícími 
do plochy) a přesně hřebíčky nebo průmyslovými spojovači fixační pásek upevnit. 

3. Potahový materiál zadní výpony se postupně upevňuje na zoubky druhého ohybu. 
Velký ohyb fixačního pásku se současně postupně ohýbá do roviny hrany 
čalouněného výrobku, čímž se potah výpony vypíná a přitlačuje. Při správném 
provedení vznikne na hraně skrytý spoj.      

 
Další informace k technologickému postupu v obrázkové příloze 
 

  
   Obr. 1        Obr. 2 
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Uzavření zadní výpony kovovým fixačním páskem: 

    
      Obr. 3            Obr. 4 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obr. 5             Obr. 6 
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 Obr. 7 

 Obr. 8 

 Obr. 9 
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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 
Upevnění pružinové kostry          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 
- pneumatická sponkovačka 
- autokleště, vypichovač 
- další dle vlastního uvážení 

 
Na výstavišti bude k dispozici: šicí stroj (Minerva), pila na molitan, lepidlo spray. 
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HODNOTITELÉ SOD 

 

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 

 
Zástupce SR 

Ing. Igor Patráš 
Radomír Čapka 

Člen Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie 
 

LD Seating 
Ing. Jitka Hurábová 

Aleš Pachlopník 
 

Dřevařský magazín 
Radomír Čapka 

zástupce šéfredaktora pro ČR 
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VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE 
 

Teoretická část bude ihned po 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 tříčlennou 
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 v pavilonu „A2“, za 
účasti všech soutěžících a jejich pedagogického doprovodu, organizátorů, zástupců Cechu 
čalouníků a dekoratérů a truhlářů, zástupců sponzorských organizací a hostů. 
 
 

Ing. Josef Hypr 
ředitel SŠSŘ Brno-Bosonohy, p.o. 
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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. Finanční účast na nákladech SOD. 
7. Řešení protestů – přes vedoucího poroty. 
8. Účast na vyhlášení soutěže. 
 
 
POVINNOSTI SPONZORŮ 
1. Zajištění materiálu potřebného k průběhu SOD. 
2. Zajištění cen pro soutěžící žáky. 
3. Finanční účast na nákladech SOD. 
4. Účast na vyhlášení soutěže. 
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GENERÁLNÍ SPONZOR SOUTĚŽE 
 

 

 
DALŠÍ SPONZOŘI 

 

 
 

           
 

   
 
 

 



          

 

 
 
Mapka Výstaviště Brno 
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