
 
 
 
 
 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 

 

Soutěž v odborných dovednostech – ŘEMESLO VYSOČINY 2019 

OBRÁBĚČ KOVŮ – SOUSTRUŽENÍ 

 

Tato akce proběhla ve dnech 13. a 14. 03. 2019 pod patronací radní Kraje Vysočina pro 
oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jany Fialové, MBA. Soutěž byla vyhlášena z pověření 
Cechu KOVO jako krajské kolo pro žáky učebního oboru obráběč kovů. Každá škola mohla do 
soutěže přihlásit po jednom dvoučlenném družstvu. 

Pro účastníky byla vyhlášena soutěž jednotlivců a soutěž družstev. Soutěž byla zaměřena na 
soustružení. Akce se zúčastnilo 7 dvoučlenných družstev, z toho bylo 6 družstev z Kraje 
Vysočina a 1 družstvo ze Slovenské republiky. 

Úkolem soutěžících bylo vyrobit součást dle výkresové dokumentace a prokázat základní 
teoretické znalosti z oboru včetně dovedností při měření součásti a zpracování měřícího 
protokolu. 

Bodová dotace se přidělovala takto:  

75% bodů, tj. 150 bodů  Výroba součásti dle výkresové dokumentace na soustruhu 

25% bodů, tj. 50 bodů Měření součásti a zpracování měřícího protokolu, rozbor 
uložení a výpočet otáček.   

Průměrná úspěšnost byla v první části soutěže 64,57%, ve druhé 63,71% a celkově 64,36%. 

Na objektivní průběh a hodnocení soutěže dohlížela komise rozhodčích složená 
z pedagogických pracovníků zúčastněných škol pod vedením hlavního rozhodčího Bc. Jozefa 
Jacka. 

 

Výsledky soutěže družstev 

Poř. Jména žáků a škola 

1. David Pirochta a Michal Váňa,  

 Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava 

2. Roman Kroutil a Vojtěch Plecitý , 

 Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš 

3. Lukáš Batelka a Eduard Ťupa,  

 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 



Výsledky soutěže jednotlivců   

Poř. Jména žáků Škola 

1. Eduard Ťupa Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 

2. David Pirochta  Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava 

3. Vojtěch Plecitý  Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš 

 

Postupující do celostátní soutěže   

Do celostátního kola podle pravidel Cechu KOVO postupují:  

1. Eduard Ťupa  Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou 

2. David Pirochta  Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava 

Náhradníci 

1. Vojtěch Plecitý  Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš 

2. Roman Kroutil  Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš 

 

 

 

 

Žďár nad Sázavou 
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Ing. Jiří Straka 

zástupce ředitele školy pověřený řízením pracoviště Strojírenská, ředitel soutěže a předseda 
Cechu KOVO České republiky 


