
Truhlář roku 2018 – 10. ročník soutěže pořádaného SOU Lišov a SOŠ a SOU Písek při výstavě 

Vzdělání a řemeslo na výstavišti v Českých Budějovicích – informace. 

Z historie soutěže: 

první ročník se uskutečnil v roce 2009, jako výrobek byl zvolen rám z masivu s příčkou. Po prvním 

ročníku došlo k výrazné změně v zadaném výrobku – na základě požadavku výstaviště ČB byl zvolen 

komplexní výrobek – dětská stolička. Cílem bylo udělat soutěž atraktivní pro diváky. Tímto ročníkem 

však začala i další úroveň soutěže. Zadání jsou volena tak, aby výrobky mohly být předány dětem 

z dětských domovů (po jejich dokončení v SOU Lišov). Soutěž je realizována při výstavě Vzdělání a 

řemeslo a soutěžní pavilon je po dobu konání soutěže přístupný návštěvníkům výstavy. To umožňuje 

jak prezentaci oboru Truhlář široké veřejnosti, tak i prezentaci soutěžících škol. 

Ročník 2009 – 12 škol, 23 soutěžících, soutěžní výrobek dřevěný rámeček 

pořadí škol: 1. místo SOU Liberec, 2. místo SOŠ a SOU Písek, 3. místo SOU Lišov 

Ročník 2010 – rozdělení na kategorii H (Truhlář) a kategorii E (Truhlářské práce), celkem 11 škol 

v oboru H a 5 v oboru E (31 soutěžících), výrobek dětská stolička 

pořadí škol H: 1. místo SOU nábytkářské s.r.o, Liberec, 2. místo SOŠ a SOU Písek, 3. místo Střední 

průmyslová škola Tachov 

pořadí škol E: 1. místo OU Soběslav, 2. místo SOU Lišov, 3. místo Střední odborné učiliště stavební 

Benešov 

Ročník 2011 – celkem 11 soutěžících škol v kategorii H a 6 v kategorii E (40 soutěžících), výrobek 

dětský stolek 

pořadí škol H: 1. místo SOŠ a SOU Písek, 2. místo SOU Lišov, 3. místo SOŠ obchodní a a SOU 

řemesel Moravský Krumlov a SŠ nábytkářská a obchodní, Bystřice pod Hostýnem 

pořadí škol E: 1. místo SŠ stavební a technická - p.o., Ústí nad Labem, 2. místo OU a PŠ Černovice, 

3. místo Střední odborné učiliště stavební Benešov 

Ročník 2012 - celkem 14 soutěžících škol v kategorii H a 5 v kategorii E (38 soutěžících), účast školy 

z Rakouska, výrobek truhlík na květiny 

pořadí škol H: 1. místo Berufsschule Kremsmünster, 2. místo Integrovaná střední škola Rakovník, 

3. místo Střední odborné učiliště Domažlice 

pořadí škol E: 1. místo Střední odborné učiliště Lišov, 2. místo Střední škola stavení a technická 

Ústí nad Labem, 3. místo Odborné učiliště a Praktická škola Černovice 

Ročník 2013 - celkem 13 soutěžících škol v kategorii H a 3 v kategorii E (32 soutěžících), účast školy 

z Rakouska – dvě družstva, výrobek dětská stolička 

pořadí škol H: 1. místo SOŠ a SOU Písek, 2. místo SOU Lišov, 3. místo SOŠ zdravotní a SOU Český 

Krumlov 

pořadí škol E: 1. místo SŠ stavební a technická Ústí nad Labem, 2. místo SOU Lišov, 3. místo 

Odborné učiliště a Praktická škola Černovice 

Ročník 2014 - celkem 13 soutěžících škol v kategorii H a 3 v kategorii E (32 soutěžících), účast školy 

z Rakouska, výrobek dětská stolička 

pořadí škol H: 1. místo Berufsschule Kresmünster - Rakousko, 2. místo SOU nábytkářské a SOŠ 

Liberec, 3. místo SOŠ zdravotní a SOU Český Krumlov a SOŠ a SOU Písek 



pořadí škol E: 1. místo Berufsschule Kresmünster – Rakousko a SOU Lišov, 2. místo SŠ stavební a 

technická Ústí nad Labem, 3. místo SOU stavební Benešov 

Ročník 2015 - celkem 10 soutěžících škol v kategorii H a 4 v kategorii E (28 soutěžících), již bez účasti 

školy z Rakouska, výrobek noční stolek 

pořadí škol H: 1. místo SOU nábytkářské a SOŠ Liberec, 2. místo SOU Lišov, 3. místo SOŠ zdravotní 

a SOU Český Krumlov 

pořadí škol E: 1. místo SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, 2. místo SOU Lišov, 3. 

místo SŠ stavební a technická Ústí nad Labem 

Ročník 2016 - celkem 11 soutěžících škol v kategorii H a 3 v kategorii E (28 soutěžících), výrobek 

kontejner na hračky 

pořadí škol H: 1. místo SPŠ a SOU Pelhřimov, 2. místo SOŠ a SOU Písek, 3. místo SŠ nábytkářská a 

obchodní Bystřice pod Hostýnem 

pořadí škol E: 1. místo SOU Lišov, 2. místo SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, 3. 

místo SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav 

Ročník 2017 - celkem 10 soutěžících škol v kategorii H a 4 v kategorii E (27 soutěžících), výrobek 

dětská stolička 

pořadí škol H: 1. místo SOŠ zdravotnická a SOU Český Krumlov, 2. místo SŠ nábytkářská a 

obchodní Bystřice pod Hostýnem, 3. místo SOŠ a SOU Písek 

pořadí škol E: 1. místo SOU Lišov, 2. místo SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, 3. 

místo SŠ řemeslná a ZŠ Soběslav 

Ročník 2018 - celkem 8 soutěžících škol v kategorii H a 2 v kategorii E (20 soutěžících), výrobek 

zásuvkový kontejner – noční stolek 

pořadí škol H: 1. místo SOŠ zdravotnická a SOU Český Krumlov, 2. místo SŠ Kateřinky – Liberec, 

s.r.o., 3. místo SOŠ a SOU Písek 

pořadí škol E: 1. místo SOU Lišov, 2. místo SOŠ a SOU Třešť 

Mediálním partnerem soutěže je měsíčník Dřevařský magazín, dalšími partnery jsou výrobci 

dřevoobráběcích strojů, dodavatelé potřeb a materiálů pro truhláře. S pomocí partnerů jsou zajištěny 

ceny pro první tři místa v jednotlivých kategoriích, zástupci partnerů tvoří odbornou porotu. Snahou 

organizátorů je vytvořit nezávislou porotu z odborníků, doplněnou účastí zástupců škol. Partneři mají 

možnost využít soutěžní pavilon ke své propagaci. 

V kategorii H – družstva jsou již tradičně jako ceny pro první tři družstva dorty vyrobené žáky oboru 

Cukrář SOŠ a SOU Písek. Dorty jsou vždy s tématem dřeva nebo truhlářské výroby. 

 


