Mgr. Jan Trojan, redaktor Časopisu pro tepelnou techniku a instalace INFO, položil několik
otázek vítězům XI. ročníku Vědomostní olympiády Cechu topenářů a instalatérů České
republiky.
1. místo Dušan Říha ze Střední školy lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně
Dušan Říha získal první místo v celorepublikové soutěži XI. ročníku Vědomostní olympiády
s počtem 56 bodů z 60ti možných bodů z teoretické části v oblasti vytápění, instalace vody a
kanalizace, plynárenství, stavební konstrukce.
Otázka: Jak jste se dostal k instalatérskému oboru?
Odpověď:
Byla to vlastně náhoda. Byl jsem už vyučen v oboru nástrojař, a když jsem končil, nabízela
naše škola zkrácené studium na obor instalatér. Není to tak dlouhá doba, řekl jsem si, a
přihlásil se. Jenže ještě před zahájením školního roku nám oznámili, že pro malý zájem bude
obor pouze tříletý. Když už jsem byl přihlášen, šel jsem do toho a nelituju, byla to skvělá
volba.
Otázka: Vaše škola má v názvu lodní dopravu. Znamená to, že některý z vašich dvou
oborů je alespoň částečně zaměřen na lodě?
Odpověď:
Nikoli, obory lodník a lodní mechanik jsou samostatné. Děčínská škola je v tomto jediná
svého druhu v zemi.
Otázka: Byla některá otázka na soutěži tak těžká, že jste ji nechtěl dostat?
Odpověď:
Mezery ve vědomostech by asi být neměly, nepamatuju se, že by některá otázka byla pro mě
tak děsivá, že bych se jí bál.
Otázka:Jak dlouho jste se učil před finále?
Odpověď:
Tři dny.
Otázka:Neuvažujete o studiu na vysoké škole?
Odpověď:
Ne, už kvůli finančním důvodům si budu hledat práci. Zatím ji nemám, ale po absolvování,
po závěrečných zkouškách, doplním životopis a začnu hledat.
Otázka:Určitě do životopisu dáte své skvělé umístění v soutěži?!
Odpověď:
Samozřejmě !
Otázka:Doporučil byste děčínskou školu mladšímu kamarádovi?
Odpověď:
Určitě. Strávil jsem tam šest let a byl úplně spokojen.

2. místo Daniel Kučera z Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Berouně
Daniel Kučera získal druhé místo v celorepublikové soutěži XI. ročníku Vědomostní
olympiády s počtem 55 bodů z 60ti možných bodů z teoretické části v oblasti vytápění,
instalace vody a kanalizace, plynárenství, stavební konstrukce.
Otázka:Jak jste se dlouho učil před finále celé soutěže?
Odpověď:
Vědomosti jsem samozřejmě střádal po celou dobu, učil jsem se. Na krajské kolo jsem se ale
nijak zvlášť vlastně neučil, ani jsem nepotřeboval. Až před celostátním finále jsem se učil asi
dvě hodiny.
Otázka:Jak hodnotíte učebnice?
Odpověď:
Mají slušnou úroveň, je tam spousta nových věcí, o kterých jsem nevěděl, i dobré otázky ke
zkouškám. Učebnice mně pomohly, jsou velmi kvalitní.
Otázka:Obával jste se před finále některé otázky?
Odpověď:
Ne, všechno jsem znal.
Otázka:Neuvažujete o studiu na vysoké škole?
Odpověď:
Zatím ne, ale přemýšlím o dálkovém studiu, chtěl bych si udělat maturitu.
Otázka:Uvažujete o vlastní firmě, nebo byste raději zůstal stále zaměstnancem?
Odpověď:
Mám už nabídku, budu zatím zaměstnanec. Později se uvidí. Budu-li mít nějaké zkušenosti a
chuť, možná si jednou firmu založím.
Otázka:Doporučil byste berounskou školu mladšímu kamarádovi?
Odpověď:
Určitě bych doporučil. Naučili mě, je to snad vidět, když jsem skončil na druhém místě.

3. místo Roman Holuša, Střední odborné učiliště stavební v Opavě
Roman Holuša získal třetí místo v celorepublikové soutěži XI. ročníku Vědomostní
olympiády s počtem 53 bodů z 60ti možných bodů z teoretické části v oblasti vytápění,
instalace vody a kanalizace, plynárenství, stavební konstrukce.
Otázka:Jste také tak dobrý v praktické výuce jako v teorii?
Odpověď:
Mám dobré známky v odborných předmětech a bez problémů jsem i v praktické části.
Otázka:Takže jste asi neměl obavy z některé záludnější otázky v soutěži?
Odpověď:
Ne, taková otázka nebyla, nevím také o nějaké záludnosti, které bych se bál.
Otázka:Jak jste se dostal k instalatérskému řemeslu?
Odpověď:
Strejda byl instalatér, já jsem s ním někdy chodil po brigádách a tam mě to chytlo. Přímo
doma jsem takový vzor neměl, ale taťka taky pracuje rukama, je zedník.
Otázka:Uvažujete o vlastní firmě, nebo byste raději zůstal stále zaměstnancem?
Odpověď:
Určitě chci mít svoji živnost. Nejdříve se ale musím rozkoukat, určitě to nebude tak
jednoduché.
Otázka:Co znamená tak dobré umístění v prestižní soutěži v praxi?
Odpověď:
Myslím, že když o tom někomu řeknu, mohlo by mně to pomoct při hledání dobrého místa.
Otázka:Jak hodnotíte úroveň celé soutěže?
Odpověď:
Je velmi dobře udělaná. Oceňuju především velmi schopné zajištění Cechem topenářů a
instalatérů České republiky.

