
Cech čalouníků a dekoratérů 

Výstaviště 405/1, 648 49 Brno 

 

Organizátor: SOŠ a SOU stavební Brno - Bosonohy, 

 Pražská 38b 

ve spolupráci s Jihomoravským krajem 

    

 

Vyhlašují  

SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ  

oboru vzdělávání 33-59-H/01 Čalouník 

1. ROČNÍK 

MISTROVSTVÍ ČR S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 
 

pořádané u příležitosti  

Veletrhu středních škol na výstavišti v Brně 

 
25. listopadu 2011 

 



Generální sponzor soutěže: 

       

BPP spol. s r.o. Brno 

 

Hlavní mediální partner: 

       

Dřevařský magazín 

 

Pravidla soutěže 

Termín soutěže:  25. 11.2011 

Místo konání: výstavní areál BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno  

Pořadatel: Cech čalouníků a dekoratérů, Výstaviště 405/1, 648 49 Brno  

Technický realizátor: SOŠ a SOU stavební Brno - Bosonohy, Pražská 38b 

Účast na soutěži: Soutěže se zúčastní dvoučlenná družstva žáků oboru 

vzdělávání čalouník s doprovodem pedagogického pracovníka nebo jiné 

dospělé osoby. 

Doprava: Náklady na dopravu soutěžního družstva a pedagogického dozoru si 

hradí vysílající organizace, doprava ze SOŠ a SOU stavebního Brno - Bosonohy 

na výstaviště je zajištěna. 

Termín závazného potvrzení účasti: do 31. 10. 2011, poštou na adresu 

SOŠ a SOU stavební Brno - Bosonohy, Pražská 38b, 642 00 Brno 

 nebo faxem: 547 217 100, e-mailem: sekretariat@soubosonohy.cz 

 

 

mailto:sekretariat@soubosonohy.cz


Pojištění soutěžících: Pojištění soutěžících proti úrazu zabezpečuje vysílající 

organizace. 

Telefonické spojení na SOŠ a SOU stavební Brno Bosonohy, Pražská 38b: 

sekretariát 547 120 661 

Bc. Ivan Halavín 547 120 663, 732 281 432 

 



Zadání 

 

 

 

Úkolem praktické části soutěže bude zhotovit čalounění sedáku podnožky. 

Základem pro čalounění je rám. 

Úkolem soutěžících je upevnit vlnité pružiny a vyvázat je vázacím motouzem. 

Překrýt pružicí celek izolační vrstvou, nalepit desku PUR pěny a překrýt ji 

syntetickým rounem. 

Potáhnout sedák potahovou látkou, prošít plochu sedáku dvěma 

čalouněnými knoflíky. 

 



Spojování čalounických materiálů bude prováděno pouze přibíjením hřebíky. 

Rozměr sedáku:    505 x 310, výška 110 mm. 

Přesný postup výroby bude doložen výkresovou dokumentací. 

 



Časový harmonogram soutěže 

24. 11.2011 – čtvrtek 

 příjezd účastníků do 18 hodin 

 ubytování a večeře na ISŠ spojů Čichnova 23, 624 00 Brno     

 

25. 11.2011 - pátek 

7,00 – 7,55 - přesun na SOŠ a SOU stavební Brno - Bosonohy 

8,00 - 8,15 - slavnostní zahájení soutěže v jídelně školy 

8,20 – 8,45 – vypracování testu 

9,00 – 9,45 – přesun do areálu výstaviště 

10,00 – 16,30 -  soutěž družstev 

12,00 – 13,30 – oběd, každé družstvo bude individuálně vyzváno v tomto 

časovém rozmezí 

16,30 – 17,00 – ukončení soutěže družstev, úklid pracoviště a předání hotového 

díla  

17,00 – slavnostní vyhlášení výsledků, ocenění soutěžících 

 



Bodování 

Teorie – písemný test – výběr z 55 základních znalostních otázek 

Praxe – detaily, na které se zaměří hodnoticí kritéria poroty: 

- Organizace pracovních postupů – logická návaznost prováděných úkonů 

- Rozměření, způsob a kvalita upevnění vlnitých pružin 

- Vazba pružin 

- Upevnění technické textilie a nalepení PUR pěny 

- Kypření tvaru a potažení 

- Výroba knoflíků, prošití vtahy knoflíky 

- Kvalita díla – celkový vzhled, poškození - poškrábání podnože, nekvalitní 

upevnění potahu 

- Dodržení postupu daného výkresovou dokumentací 

- Správnost volby použitého nářadí, zručnost jeho použití  

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

 

Nářadí  

Všichni soutěžící budou v pracovním oděvu – montérky a pevná obuv. Soutěžící 

nastoupí v pracovním oděvu na zahájení soutěže v jídelně školy. 

Povinné vybavení soutěžících 

- Čalounické kladívko 

- Čalounické nůžky 

- Kleště 

- Kozí nožka 

- Napínák vlnitých pružin (není nutný) 

- Metr  

- Tužka 

- Prošívací jehla délky 200 mm 

- Obloučková jehla 

- Špendlíky 

 



Hodnotitelé SOD: Cech čalouníků a dekoratérů – Ing. Helena Prokopová 

                                      cechmistr Cechu čalouníků a dekoratérů 

 

 BPP spol. s r.o. Brno – Ing. Radek Sedlák 

                                      jednatel firmy BPP 

 

   Zástupce SR – Ing. Igor Patráš 

                                     Člen Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie 

 



Vyhodnocení soutěže 

Teoretická část bude ihned po předání organizátorům opravena za dozoru 

vylosovaného pedagoga doprovázejícího některý soutěžní tým. Výsledky budou 

zaneseny do hodnoticích archů. 

Hodnocení praktické části soutěže bude realizováno v průběhu celé soutěže 

tříčlennou hodnoticí porotou. Výsledky budou zaznamenány do hodnoticích 

archů. Za správnost veškerých zaznamenaných dat ručí hlavní rozhodčí z Cechu 

čalouníků a dekoratérů.  

Výsledky soutěže budou vyhlášeny za účasti všech soutěžících, pedagogického 

dozoru, organizátorů, zástupců Cechu čalouníků a dekoratérů a zástupců 

sponzorské organizace. 

 

V Brně 29. 9. 2011 

 



Materiální zabezpečení soutěže 

BPP spol. s.r.o. Brno – generální sponzor soutěže 

 Dodavatel vlnitých pružin a úchytek pro vlnité pružiny 

 PUR pěny 

Firma také zajistí ceny pro nejlepší žáky, včetně věcných cen pro ostatní 

účastníky soutěže.    

Jihlava 

- Dodavatel potahové látky 

 

 

- Výrobce jehel do šicích strojů České Budějovice 

 

 

 

Cíl.: Propagace oboru 

vzdělávání čalouník 

 

 
 


