
Ve dnech 14. – 16. května 2014 se v prostorách dílen na Růmech uskutečnilo klání mezi 

nejlepšími obráběči 2. a 3. ročníků oboru Obráběč kovů.  

Učitelé ODV vybrali z každé skupiny 5 žáků a ti kromě vlastního cíle získat titul „OBRÁBĚČ 

ŠIKULA“ a s tím spojenou odměnu pro vítěze - digitální posuvku - měli zájem napomoci 

svými výkony k celkovému vítězství. A tak se rozhořela vášeň mezi soustružníky, brusiči, 

strojními mechaniky a univerzálními obráběči kdo s koho. 

Byť ne za úplně ideálních podmínek, neboť učitelé museli průběžně řešit i výrobní úkoly, 25 

žáků z pěti skupin v pátek soutěž dokončilo. Po hodnocení a sečtení bodů jsme nakonec mohli 

v 12:45 hodin na učebně vyhlásit výsledky. Z polotovaru ø 20 x 50 se nakonec podařilo 

vyrobit matici a šroub M 12 za pomoci frézky, brusky, soustruhu a vrtačky. Nejlepší byl 

výkon žáka Tomáše Polomíka ze skupiny brusičů 3 OM – 11. Jen o bod méně získal loňský 

vítěz - soustružník Pavel Knedla ze skupiny 3 OM – 12, kterého následoval opět o bod strojní 

mechanik Michael Kašpárek ze skupiny 2 OM – 10. 

Mezi skupinami se celkově nejvíce dařilo soustružníkům (3 OM – 12) před strojními 

mechaniky (2 OM – 10) a brusiči (3 OM – 11). 

Hlavním cílem ovšem bylo zopakovat si praxi na jednotlivých strojích a také v duchu 

Komenského aplikovat i v našich podmínkách heslo „škola hrou“. 

Celkové umístění: 

1. Polomík Tomáš 3 OMb 117 bodů 
2. Knedla Pavel 3 OMs 116 bodů 
3. Kašpárek Michael 2 OMsm 115 bodů 
4. Mišurec Jiří 3 OMs 111 bodů 
4. Řezníček Štěpán 2 OK 111 bodů 
 

Nejlepší kolektiv: 

1. Soustružníci 3 OM 460 bodů 
2. Strojní mechanici 2 OM – 10  447 bodů 
3. Brusiči 3 OM 445 bodů 
4. Soustružníci 2 OM – 12  391 bodů 
5. Brusiči 2 OM – 11 381 bodů  
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obr. 1 - 2. místo Pavel Knedla 

 
obr. 2 - 1. místo Tomáš Polomík 

 

obr. 3 - "nejlepší kolektiv" soustružníci 3 OM - ocenění přebírá Radomír Šeďa 


