
 

 

 

 

Soutěž „Obkladačská naděje“ CzechSkills 2022 

společně se soutěží „Zednická naděje“ 
 

XV. ročník soutěže 

 
Termín soutěže: 29.3. a 31.3. 2022 – Celostátní kolo 

 

Místo konání: Střední odborná škola Jarov 

Učňovská 100/1, 190 00 

Praha 9-Hrdlořezy 

 

Vyhlašovatel: Cech obkladačů ČR 

 

Pořadatel: Střední odborná škola Jarov 

www.skolajarov.cz 
 

Xella výrobce stavebního materiálu Ytong, Silka a Multipor 

www.xella.cz 
 

Soutěžící školy: 

 
 Střední odborná škola Jarov 

 
 Střední škola technických oborů Havířov 

 Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava 

 

 Střední škola polytechnická Olomouc 

 

 Střední škola stavební a strojní Teplice 

 

 Střední škola stavebních řemesel Brno 

 

 Střední odborné učiliště stavební Plzeň 

 

 Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec 

 

 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště H. Králové 

 
 Akademie řemesel Praha - Střední škola technická 

 

Patroni a sponzoři soutěže: 

 

Cech Obkladačů ČR 

RAKO, BAUMIT, CERESIT, BOTAMENT, MUREXIN, CEMIX, MONTOLIT, BAT 

nářadí, GENT a Xella CZ - která u nás zastupuje proslulou značku pórobetonu Ytong. 

http://www.skolajarov.cz/
https://www.xella.cz/cs_CZ/
http://www.xella.cz/


 

 

 

 

Soutěž „Zednická naděje“ 
Časový harmonogram „Soutěž Zedníků“: 

 

1. Presentace účastníků 29.3.2022 8.30 - 09.00 hodin 

 

Místo: Střední odborná škola Jarov – dílny vjezd do areálu přes závoru, poté na velkém place 

cca po 100 metrech je vchod do dílen. Parkování v areálu možné po nahlášení SPZ řediteli 

cechu obkladačů – ZDARMA. 

 
2. Zahájení soutěže 29.3.2022 09.30 - 09.45 hodin 

3. Praktická část – 1. část 29.3.2022 09:45 - 12.00 hodin 

4. Oběd 29.3.2022 12.30 - 13.00 hodin 

5. Praktická část – 2. část 29.3.2022 13.00 - 16.00 hodin 

6. Vyhodnocení soutěže 29.3.2022 16.00 - 16.30 hodin 
 

 Na místě budou soutěžící vybaveni oblečením od firmy Xella (montérky a tričko), 

podle nahlášených velikostí na email: hanka.simanova@gmail.com 
 

Praktická část: - zhotovení fragmentu z pórobetonu dle výkresu v časovém limitu 

z připraveného materiálu s použitím kombinace vlastního a dodaného 

nářadí (je dovoleno řezat jen ruční pilou v zájmu objektivity) 

Zadavatel má právo na změnu v rozsahu do 10 % před začátkem 

soutěže. 
 

Kritéria hodnocení:  
- dodržení rozměrů daných výkresem 

- vodorovnost, svislost, plošná rovinnost 

- dodržení úhlů 

- velikost a výplň spár 

- technologický postup při zdění, správné použití nářadí 

- vizuální kvalita provedení 
- dodržování BOZP 

 

Porota bude nezávislá, složení: 2 technici a 1 předváděcí mistr společnosti Xella. 

 

Nářadí pro zadaný úkol: 

 

„Soutěž Zedníků“: ruční vidiová pila Ytong (dostanou od Xelly, povoleno pouze ruční 

řezání) 

Gumová palička (dostanou od Xelly) 

Přesná lžíce Ytong (dostanou od Xelly) 

Úhelník (dostanou od Xelly) 

Vlastní nářadí jako vodováha, brusné hladítko aj. 

mailto:hanka.simanova@gmail.com


 

 

 

 

Soutěž „Obkladačská naděje“ CzechSkills 2022 
 

Časový harmonogram „Soutěž Obkladač“: 

 

1. Presentace účastníků 30.3.2022 8.00 - 08.30 hodin 

 

Místo: Střední odborná škola Jarov – dílny vjezd do areálu přes závoru, poté na velkém place 

cca po 100 metrech je vchod do dílen. Parkování v areálu možné po nahlášení SPZ řediteli 

cechu obkladačů – ZDARMA. 

 
2. Zahájení soutěže 30.3.2022 08.30 - 09.00 hodin 

4. Teoretická část 30.3.2022 09.00 - 09.20 hodin 

5. Praktická část – 1. část 30.3.2022 09.20 - 12.00 hodin 

6. Oběd 30.3.2022 12.00 - 12.30 hodin 

7. Praktická část – 2. část 30.3.2022 12.30 - 17.00 hodin 
 

 

 
8. Praktická část – 3. část 31.3.2022 08.00 - 12.00 hodin 

9. Oběd 31.3.2022 12.30 - 13.00 hodin 

10. Dokončení 31.3.2022 13.00 - 14.00 hodin 

11. Vyhodnocení soutěže 31.3.2022 14.00 hodin - odjezd 

 
 

Teoretická část: písemný test v trvání 15 minut z 50 otázek 
 

Praktická část: 

- zhotovení výrobku dle výkresu v soutěžní dvojici v časovém 

limitu z připraveného materiálu vlastním nářadím 

- plán bude do 10% změněn před začátkem soutěže, 

v duchu pravidel mezinárodních soutěží EuroSkills 

- celé dílo bude realizováno se spárou 2 mm. 
 

Kritéria hodnocení:  
- dodržení rozměrů daných výkresem 

- technologický postup při obkládání 

- kvalita provedení 

- dodržování BOZP 
 

Porota budu pracovat v 3 členech delegovaných Cechem obkladačů ČR 



 

 

 

 
 Oběd, svačina dopoledne a odpoledne + pitný režim soutěžících a doprovodu bude 

zajištěn ve škole Jarov v průběhu soutěže pro všechny 3 dny. 

 

 Snídaně a večeře budou zajištěny pro soutěžící a doprovod v menze v prostorách 

ubytování. Nápoje nejsou v ceně večeře, hradí si každý sám. 

 

 Ubytování bude zajištěno včetně polopenze (snídaně, večeře) na adrese Jeseniova 212, 

Praha 3, telefon na recepci 224 092 107, od 28.3.2022, dle nahlášení jednotlivých 

škol, pro školu hlášenou pouze na soutěž Obkladačská naděje, bude ubytování 

připraveno od 29.3.2022. Na recepci bude účastníkům vysvětleno, kudy se dostanou 

do menzy a další informace. Ubytování včetně stravy hradí Cech obkladačů ČR. 

 

 Parkování v areálu ubytování je možné za poplatek 100 Kč/den. Nehradí Cech 

obkladačů ČR. 

 

 Účastníci soutěže nejsou pořádajícím učilištěm pojištěni proti úrazům či ztrátám, 

Pedagogický doprovod s dozorem žáků zajišťuje pracovník vysílající školy. 

 

Nářadí pro zadaný úkol: 

 

„Soutěž Obkladač“ více informací bylo zasláno již s předstihem se zadáním. 

 

 

 

V Praze: 23. 02. 2022 Ing. Jaroslav Kovář 

 

Tel. 736 630 335 

Email: reditel@cech-obkladacu.cz 

mailto:reditel@cech-obkladacu.cz

