
 

 

 

MISTŘI VŠEDNÍCH DNŮ – 27. 2. – 1. 3. 2019 

V průběhu středy a čtvrtka proběhly v rámci Stavebního veletrhu v pavilonu Z Brněnského výstaviště 
národní kola soutěží odborných dovedností pod souhrnným názvem „Mistři všedních dnů“. 
V pátek 1. 3. 2019 dopoledne pak proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů.  
 
Prohlédnout si nejlepší kominíky, pokrývače, klempíře, tesaře, čalouníky a instalatéry nejen z celé 
České republiky roku 2019 v akci si přišly tisíce lidí. Žáci základních i středních škol se tu mohli 
inspirovat.  Dospělí odborníci se pak podívali na budoucnost oboru a laici se poučili o nových 
trendech ve stavebnictví. 
 
Kromě šesti soutěží jsme nalákali tisíce diváků také na doprovodný program složený z aktivit Malých 
technických škol, Střední průmyslové školy chemické, Střední pedagogické školy Boskovice, ZUŠ 
Františka Jílka, Integrované střední školy automobilní  a Střední školy stavebních řemesel Brno – 
Bosonohy, Malých technických škol MATES a mnoha dalších institucí.  
Celým programem provedli Michal Chylík a Pavel Horký.  
 
 
Hlavním programem v pavilonu Z byly soutěže odborných dovedností.  
 
Vyhlašovatelem Mistrovství České republiky pro obor vzdělání klempíř, pokrývač a tesař je Cech 
klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky.  
 
 
Generálním sponzorem soutěže oboru KLEMPÍŘ, je firma RHEINZINK ČR s.r.o.  
Vítězným družstvem se stali žáci  
Vítězným družstvem se stali žáci Střední škola stavební Jihlava - Ladislav Bajgl a Petr Havlík.  
 
Generálním sponzorem soutěže oboru POKRÝVAČ, jsou firmy TONDACH ČR, s.r.o. a firma LINDAB.  
Vítězným družstvem se stali Hynek Minář a Roman Sedlák z pořádající  Střední školy stavebních 
řemesel Brno – Bosonohy, p.o. 
 
Generálním sponzorem soutěže oboru TESAŘ, jsou firmy PANAS s.r.o. a firma PERI. 
Vítězným družstvem se stali žáci Zdeněk Linart  a Peter Leoš ze Střední odborné učiliště stavební 
Opava. 
 
Vyhlašovatelem Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěži odborných dovedností 
oboru vzdělání kominík je Moravské kominické společenstvo.  
Generálním sponzorem soutěže oboru KOMINÍK je firma SCHIEDEL, s.r.o.  
Vítězným družstvem se stali žáci Rudolf Puhlovský a Karel Langr ze Střední odborné učiliště 
plynárenské Pardubice, Poděbradská 93.  
 
Vyhlašovatelem soutěže „Učeň instalatér 2019“ je Cech topenářů a instalatérů ČR. Generálními 
partnery jsou Stavební veletrh Brno a firma Ptáček.  
Vítězem této soutěže se stal Matěj Urbášek ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, 
Hradec Králové, Vocelova 1338 
 
Tyto soutěže jsou také součástí Přehlídky České ručičky pro rok 2019. 

 

http://www.ceskerucicky.org/


 

 

 
 
Vyhlašovatelem soutěže odborných dovedností oboru vzdělání čalouník je pod záštitou Asociace 
malých a středních podniků a živnostníků ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Cech 
čalouníků a dekoratérů, z.s.. 
Generálním sponzorem soutěže oboru ČALOUNÍK jsou firmy BPP, s.r.o.  a LD seating. 
Vítězným družstvem se stali žáci ze Střední školy Kateřinky Liberec s.r.o., Jan Rázek a Jan Wagner. 
 
Všechny tyto soutěže jsou zařazeny do Věstníku MŠMT ČR  
 
 
 
Záštita a sociální partneři 

 
Poděkování patří MŠMT ČR, Jihomoravskému kraji za podporu talentované mládeže, 
Veletrhům Brno, a.s. a Stavebního veletrhu a mnoha dalším sponzorům, kteří každoročně 
podporují celý průběh těchto soutěží. 
 
 
Hlavním mediálním partnerem je rádio Petrov.  
 
 
Za pořadatele 
 

Helena Vyvozilová 
+420 725 610 230 

Helena.vyvozilova@gmail.com 
 


