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Nejlepší učeň instalatér v roce 2022 na SkillsPoland 2022 

Finále soutěže odborných dovedností „Učeň instalatér 2022“ se konalo v dubnu v Brně. Kromě účastníků, kteří 

se kvalifikovali s jednotlivých krajských kol, byli pozváni hosté z Polska. Vítězem se stál Petr Valach, žák Střední 

školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk.  

Už v době konání finále soutěže Cech topenářů a instalatérů ČR přihlásil soutěž do systému výběru 

reprezentanta ČR na EUROSKILLS 2023. Tak se SOD „Učeň instalatér“ dostala mezi schválené profese 

CZECHSKILLS. Českou republiku zastupuje od roku 2020 HK ČR jako národní koordinátor a řádný člen 

mezinárodního hnutí WorldSkills Europe. Na základě toho zajišťuje HK ČR účast národního týmu v rámci 

evropských profesních mistrovství EuroSkills a zprostředkovává možnosti mezinárodní spolupráce v rámci 

českého systému odborného vzdělávání a přípravy. 

Nejbližší soutěž EuroSkills se bude konat v Gdaňsku, v Polsku v roce 2023. Právě proto jsme s radostí přijali 

pozvánku pro našeho vítěze Petra Valacha na účast v soutěži SkillsPoland 2022. Pozvánka byla i pro experta, 

který by měl doprovázet soutěžícího a současně byl hodnotitelem. CTI ČR jmenovala expertem pana Andrzeje 

Bartośe, zakladatele a odborného garanta soutěže „Učeň instalatér“. 

Soutěž v Polsku se konala ve dnech 23. – 25. 11. 2022. CTI ČR se dohodl s Grohe ČR s.r.o. na sponzorování 

účasti soutěžícího a HK ČR zabezpečila finančně pobyt experta na soutěži. Vybavení potřebným nářadím, zde 

bych chtěl poděkovat SŠ polytechnické Brno, Jílová, p.o. a ESL a.s. za zapůjčení časti vybavení, jsme vyrazili na 

cestu Brno – Gdaňsk. Grohe ČR nás také vybavila i pěkným oblečením. 

Po osmihodinové cestě přes celé Polsko jsme po 13 hodině dorazili na hotel. Už ve 14:00 se v místě konání 

soutěže konala prezentace a první schůzka. Organizátoři měli připravené pro všechny účastníky jednotné 

oblečení a malou pozornost. Při prezentaci se konalo losování, vylosovali jsme stanoviště 13 a expertů. 

Výjimkou byli pozvaní hosté, Petr jako experta měl mne a druhý soutěžící host z Holandska svého experta. 

Měli jsme možnost prohlédnout si své stanoviště a připravený materiál. Pořád jsme neznali zadání, dostali 

jsme pouze základní pokyny a časový rozpis na celé tři dni. 

Pozdě večer jsme se vrátili na hotel a brzo ráno opět vyrazili na pracoviště. K dopravě byly přistaveny 

autobusy, které měli jízdní řád pro každý soutěžní den.  

Informační schůzka, která se konala v 8:30, byla věnovaná úkolům prvního dne. Soutěžící dostali podrobné 

schéma úkolů modulu „A“ a „B“. Tyto dva úkoly, první na 2,5 hodiny a druhý na 7 hodin, se konaly v první 

soutěžní den. Petr sice první úkol, modul „A“ v časovém limitu nezvládl, ale velmi rychle ho dodělal před 

zahájením modulu „B“. Modul „B“ byl plánován na dokončení druhý den, denně se pracovalo 7,5 hodin.  

Práce na zadání Petrovi nedělala problém, bylo vidět, že montáž předstěných systémů a jejich připojení na 

odpadní potrubí ovládá velmi dobře. Byl trochu nervózní, když o obědové přestávce zjistil, jak daleko jsou 

někteří soutěžící, zvlášť účastník WordSkills za Polsko a Holanďan. Sice byli o něco rychlejší, přesto jsme se 

dohodli více se věnovat přesnosti a kde je to možné, pracovat rychleji.  

 

 



Právě druhý den, po dokončení modulu „B“, se šance vyrovnaly. Petr velmi dobře a celkem rychle zvládl 

montáž otopných těles, rozvaděče a propojil je rozvodem. Modul „C“ byl hotov hodinu před časem. Dál už 

nikdo nemohl pokračovat, poněvadž moduly „D“ a „E“ měly být prováděny až třetí den. Soutěžící odjeli 

autobusy na zasloužený odpočinek a experti přistoupili k hodnocení. Byli jsme rozděleni na tři skupiny, každý 

den v jiném složení a po každé jsme hodnotili jiné části. Sice pozdě, ale i my jsme následně mohli odjed do 

hotelů. 

Poslední den, pátek, opět ráno rozdání úkolů, schémat a po signále čekal soutěžící modul „D“ – 3,5 hodiny a 

po obědě modul „E“ – 1 hodina. Jednalo se o práci z mědi, ohýbaní a lisované spoje, včetně kompletace 

sprchového setu. Modul „E“ - montáž podlahového rozvodu. Petr, ale i pár dalších soutěžících zvládli tyto 

úkoly ještě před obědem, potřebovali k tomu pouze necelé 3 hodiny.  

Soutěžní úkoly pro ně skončily a po provedení úklidu, který byl také hodnocen, museli opustit své pracoviště. 

Postupně jsme začali hodnotit už ukončené práce. Ne všem soutěžícím se podařilo úkoly dokončit. Celkem 

soutěžilo 13 kluků a 2 dívky, většina studovala na průmyslové škole, někteří na vysoké. Dvě děvčata, jedna 

ukončila gymnasium a studovala prvním rokem stavební fakultu a druhá byla v maturitní třídě stavební 

průmyslovky. Ta druhá zvládla všechny úkoly, i když pracovala do poslední minuty, ta první některé moduly 

vynechala. Bylo zajímavé, jak lze soutěžit pouze s použitím návodů, intuice a logiky, klobouk dolů.  

Moje komise velmi rychle dokončila hodnocení a předali jsme je hlavnímu expertovi. Odjel jsem do hotelu a 

připravil na večerní gala vyhodnocení. Celkem se soutěžilo ve 22 oborech a po zahájení vyhodnocení jsme 

netrpělivě čekali na náš obor. Dříve se vyhodnocovalo v kategorii hosté ze zahraničí. V naší soutěži to byl 

Holanďan a náš Petr z Čech, konkrétně z České Rybné, malé obce vedle Žamberku. Oba byli pozváni na velké 

podium a k našemu překvapení druhé místo obsadil Holanďan a první Petr Valach. Radost byla velká. 

Systematická, možná ne tak rychlá, ale velmi přesná práce Petra se vyplatila, byl lepší. Následovalo 

vyhodnocení ostatních oborů, také polských instalatérů. Vítěz se bude společně s Petrem připravovat na 

mistrovství Evropy – EuroSkills 23.  

Po slavnostním vyhlášení jsme se vrátili na místo soutěže, kde došlo k závěrečnému vyhodnocení naší účasti, 

poděkování a rozloučení. Právě na tomto vyhodnocení jsme se dozvěděli, že Petr Valach byl v celkovém 

hodnocení na prvním místě, prostě byl nejlepší ze všech 15 soutěžících. Gratulujeme. 

Cesta domů byla sice náročná, přes celé Polsko byla mlha, mrholilo, pršelo, ale byla radostná. Úkol ukázat 

vysokou úroveň vzdělávání naších instalatérů se povedl, máme být na co hrdí. 

Ještě jednou bych chtěl poděkovat Cechu topenářů a instalatérů ČR, Grohe ČR s.r.o., Střední škole 

polytechnické Brno, Jílová, p.o., ESL a.s. a Hospodářské komoře ČR za podporu a umožnění účasti na této 

soutěži a polským organizátorům za pozvání. 

Brno, 28. 11. 2022 

Andrzej Bartoś 
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