SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ SOD

„UČEŇ INSTALATÉR 2014“

O

dborná veřejnost si již patrně zvykla
na to, že v měsíci dubnu, při příležitosti SHK Brno probíhá již po řadu
let také soutěž odborných dovedností (SOD)
pro učební obor instalatér. Letopočet v jejím
názvu se mění, vždy zpřesňuje, o který ročník
soutěže jde.
Samotná soutěž má bohatou tradici a její
začátek jako soutěže celostátní, sahá až do
školního roku 1999/2000. Soutěž je tříkolová, má svoje školní a krajská kola a jejím
závěrem je republikové finále, které je již
tradičně spojeno s SHK Brno. Samotného
finálního vystoupení se také každoročně
účastní i některé školy ze zahraničí. Učni
třetích ročníků v této soutěži zápolí jak v teoretických znalostech, tak zde také předvádějí
i svoje praktické dovednosti. Je zřejmé, že zejména tato část zajímá návštěvníky veletrhu,
protože skutečná úroveň řemeslníka se vždy
pozná podle jeho práce.
Soutěž je pořádána Cechem topenářů a instalatérů ČR, Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a Střední školou polytech-

Tím, že jsou měděné trubky tenkostěnné, mají malý rozměr přes povrch. To umožňuje jejich
snadné zabudování.

U pájených spojů se projeví zručnost páječe

Vhodný nástroj (expandér) umožní vytvořit
dokonalé hrdlo
nickou, Brno, Jílová 36g. Je pochopitelné, že
samotná soutěž je umožněna podporou sponzorů. Ti se rekrutují jak z řad velkoobchodů,
tak také i z řad výrobců a dodavatelů komponentů pro obor technických zařízení budov.
Jako příklad uvádím, že v loňském roce byla
pro praktickou část, týkající se měděných
rozvodů poskytnuta od Střediska mědi a jejích
členů podpora, která činila celkem 435 metrů
měděných trubek a 1 114 ks měděných tvarovek. Středisko mědi dále každoročně uděluje
finanční ocenění pro tři nejlepší učně, kteří
dostanou v soutěži jednotlivců v kategorii
měď za I. místo 3 000 Kč, za druhé 2 000 Kč
a za třetí místo je to 1 000 Kč. Peněžité ceny
jsou udělovány formou poukázek, za které si
mohou vítězové nakoupit nářadí a materiál,

stavišti v pavilonu F. Soutěž je zařazena jako
doprovodný program SHK Brno 2014. Pokud
tedy navštívíte SHK 2014, neopomeňte se
v tomto pavilonu zastavit a podívat se na soutěžní zápolení budoucích instalatérů. Budete
mít možnost posoudit jejich odbornou úroveň, zručnost a řemeslný fortel. Provádějí zde
vždy zadaný pracovní úkol s typickými prvky
většiny instalačních rozvodů. Zájem obvykle
vzbuzuje provedení měděných rozvodů. Zde
zvlášť vynikne řemeslná dovednost a přesnost
provedení. Měděné rozvody jsou kategorie,
která je pak uvedena v závěrečném hodnocení
zvlášť a její vítězové jsou, jak jsem již uvedl,
odměněni hodnotnými cenami.
Připojuji ještě, že výsledky SOD „Učeň instalatér 2014“ budou vyhlášeny dne 25. dubna
2014 v 11.30 hod. na výstavišti v Brně v areálu
Veletrhy Brno, v rotundě pavilonu A. Vítězům
zde budou předány diplomy a hodnotné
ceny.
■

Na sestavě se nejlépe kontroluje dodržení
přesnosti
umožňující jim lepší vstup do jejich odborné
profese. Podobné je to i v ostatních kategoriích soutěže, ve kterých jsou zastoupeny
ostatní instalační materiály.
Finále SOD se v letošním roce uskuteční
ve dnech 23. a 24. dubna na brněnském vý-
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