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Slavnostní předání cen XV. ročníku Vědomostní olympiáda 2019   

Cechu topenářů a instalatérů České republiky    

a 13. ročníku soutěže MĚĎ 2019 

 

Finále XV. ročníku Vědomostní olympiády Cechu topenářů a instalatérů České republiky se 

letos konalo v aule slavnostního historického sálu Vysokého učení technického v Brně s vyhlá-

šením tří nejlepších žáků (soutěžících)  a školy, ze které vzešel vítěz vědomostní soutěže. Sou-

části slavnostního aktu bylo i předání diplomů a cen 13. ročníku soutěže MĚĎ 2019. 

 

 

Foto:Finále vědomostní soutěže zahájil vedoucí ústavu TZB, FAST, Vysokého učení technického, prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. 

 

Slavnostní vyhlášení proběhlo za účasti vedoucího ústavu TZB, FAST, Vysokého učení technic-

kého, prof. Ing. Jiřího Hirše, CSc., doc. Ing. Ladislava Klusáčka, CSc. proděkana pro rozvoj fakul-

ty a marketingu Vysokého učení technického, prezidenta CTI ČR Bohuslava Hamroziho, vice-

prezidentky CTI ČR Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D. ředitelky portálu TZB-Info.cz a ESTAV.CZ, 

předsedy sekce Vzdělávání CTI ČR Ing. Andrzeje Bartośe a doc. Ing. Aleše Rubiny, PhD., vice-

prezidenta  CTI ČR, který celý slavnostní program vedl a moderoval.  
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Foto: zleva předseda sekce Vzdělávání CTI ČR Ing. Andrzej Bartoś, prezident CTI ČR Bohuslav Hamrozi, doc. Ing. 

Ladislav Klusáček,CSc. proděkan pro rozvoj fakulty a marketingu Vysokého učení technického, vedoucí ústavu TZB, 

FAST, Vysokého učení technického, prof. Ing. Jiří Hirš, CSc., viceprezidentka CTI ČR Ing. Dagmar Kopačková,Ph.D. 

ředitelka portálu TZB-Info.cz a ESTAV.CZ. 

 

Po úvodním zahájení, Bohuslav Hamrozi poděkoval za podporu profesního vzdělávání a reali-

zaci XV. ročníku Vědomostní olympiády předáním plakety CTI ČR prof. Ing. Jiřímu Hiršovi, CSc., 

Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D., doc. Ing. Aleši Rubinovi, Ph.D., hlavnímu organizátoru soutěže 

MĚĎ Ing. Andrzeji Bartośovi, generálním partnerům panu Davidu Procházkovi ze spol. Kermi, 

s.r.o., Ing. Vlastimilu Mikešovi zástupci společnosti Korado a.s., Ing. Miroslavu Ptáčkovi zá-

stupci společnosti Ptáček – velkoobchod, a.s. a Janu Hladíkovi jednateli společnosti Městské 

tepelné hospodářství Kolín spol. s r.o.  

 

               

Foto: Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR předává (zleva generálnímu partnerovi Davidu Procházkovi ze společ-

nosti Kermi, s.r.o.,  Ing. Miroslavu Ptáčkovi ze spol. Ptáček–velkoobchod, a.s.. Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D., 

viceprezidentce CTI ČR, ředitelce portálu TZB-Info.cz a doc. Ing. Aleši Rubinovi, Ph.D., plaketu CTI ČR, poděkování 

za podporu profesního vzdělávání.  
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Celostátní soutěž Vědomostní olympiády se již v letošním roce konala patnáctým rokem jejího 

trvání, do základního kola se probojovalo celkem 111 žáků ze středních odborných škol                  

a středních odborných učilišť v rámci 13ti krajů. Soutěž probíhala formou písemných testů na 

jednotlivých vybraných středních školách. Studijní materiál vycházel ze znalostí probraného 

učiva dle osnov, které byly zpracovány ve vydané publikaci CTI ČR pod názvem Souhrn otázek 

a odpovědí pro instalatéry I. II. a částečně III. ročník SOŠ a SOU.  Účelem této soutěže bylo 

podpořit soutěživost mezi žáky, zvyšování a vyrovnání úrovně výuky na jednotlivých školách a 

pomoci školám ve vybavení moderními učebními pomůckami.   

13. ročník internetové soutěže "MĚĎ 2019" Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěv-

ková organizace z pověření Cechu topenářů a instalatérů ČR a Evropského institutu mědi 

v Budapešti každoročně vyhlašuje soutěž pro žáky posledních ročníků SOŠ a SOU. Cílem soutě-

že bylo vytvořit a prohloubit znalosti o mědi a možnosti využití mědi a výrobků z mědi v tech-

nických zařízeních budov (TZB), které mohou žáci využít ve své budoucí praxi. Soutěž proběhla 

prostřednictvím internetu. Do soutěže se mohli přihlásit všichni žáci učebního oboru instalatér 

v kategorií SOU a žáci studijních oborů Technická zařízení budov a Mechanik instalatérských a 

elektrotechnických zařízení v kategorií SOŠ. Soutěžilo 123 žáků z 11 škol v kategorií SOŠ, a 295 

žáků z 23 škol v kategorií SOU.  

Záštitu udělilo: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,                                                                                                   

Hospodářská komora České republiky,                                                                                                           

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

Generální partneři Vědomostní olympiády a soutěže MĚĎ 2019                                                                  

                   

 

                                                                                                         

Generální mediální partner    

                                                                                                                               

Hlavní partneři 

Městské tepelné hospodářství Kolín,  spol. s r.o.                                                                                                          

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB,                                                                        

HAMROZI,s.r.o., Ptáček - velkoobchod, a.s., REMS GmbH & Co KG,  Veletrhy Brno, a.s.,  ESL, a.s., 

FV-Plast, a.s. REHAU s.r.o.,TOPITO s.r.o., GIACOMINI CZECH, s.r.o. 
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Mezi oceněnými byli i žáci středních odborných škol a středních odborných učilišť, kteří se 

umístili v první desítce krajského kola Vědomostní olympiády. Za 1.-10. místo si převzali žáci 

věcné ceny od generálních partnerů spol. Kermi, s.r.o., Korádo a.s., TZB-Info.cz a REMS GmbH 

& Co KG. Křišťál a diplom za 1. - 3. místo předal Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR a Ing. An-

drzej Bartoś předseda sekce vzdělávání CTI ČR. 

 

 

V krajském kole XV. ročníku Vědomostní olympiády se umístili žáci: 

1. místo Pavel Klus ze Střední školy řemesel, Frýdek-Místek p.o. foto: první zprava,                                      

2. místo Karel Sobek ze Střední školy řemesel, Frýdek-Místek p.o. foto: druhý zprava,                  

3. místo Pavel Vrtal ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov foto: třetí 

zprava             

4. místo Radek Krop ze Středního odborného učiliště stavebního, Opava, p.o. foto: čtvrtý zprava,                                                                                                                                                                     

5. místo Radek Steingart ze Střední školy polytechnické Brno, Jílová, p.o. foto: pátý  zprava,               

6. místo Patrik Vašina, ze Střední průmyslové školy Hranice foto: pátý z leva,                                                    

7. místo Ondřej Vlček ze Středního odborného učiliště stavebního, Opava, p.o. foto: čtvrtý zleva,                                                                                                                                                                           

8. místo Lukáš Šaran ze Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební               

a technické Ústí nad Labem, p.o. foto: třetí zleva,                                                                                             

9. místo David Povolný ze Střední odborné školy Nové Město na Moravě foto:druhý zleva,                                                     

10. místo Adam Urban, ze Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební 

a technické Ústí nad Labem, p.o. foto: první zleva. 
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Vítězové XV. ročníku Vědomostní olympiády                                                   

Cechu topenářů a instalatérů České republiky 

 

Tři nejlepší převzali diplom, křišťál CTI ČR z rukou vedoucího ústavu TZB, FAST, Vysokého učení 

technického, prof. Ing. Jiřího Hirše, CSc., prezidenta CTI ČR Bohuslava Hamroziho a věcné ceny 

od viceprezidentky CTI ČR a ředitelky portálu TZB-Info.cz Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D., před-

sedy sekce Vzdělávání CTI ČR Ing. Andrzeje Bartośe a věcné ceny od generálních partnerů 

Kermi s.r.o., KORADO a.s., REMS GmbH & Co KG, Ptáček-velkoobchod a.s. 

 

 

Foto 1(zleva): prof. Ing. Jiří Hirš, CSc., předává křišťál, první cenu převzal Karel Sobek žák Střední školy řemesel 

Frýdek Místek,p.o.  

Foto 2:věcnou cenu vítězi VO 2019 předává generální partner Kermi spol. s r.o. vz. David Procházka 

 

První místo obsadil Karel Sobek ze Střední školy řemesel, Frýdek-Místek p.o. Získal 60 bodů 

z 60 možných bodů v čase 4:38 z  teoretické části v oblasti vytápění, instalace vody a kanaliza-

ce, plynárenství, stavební konstrukce. 
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Foto 1(zleva): Ing. Andrzej Bartoś., předává diplom za druhé místo, diplom převzal Radek Krop žák Středního od-

borného učiliště stavebního, Opava                                                                                                                                                

Foto 2: Radek Krop převzal vězné ceny od generálních partnerů, diplom a křišťál za druhé místo v soutěži VO  

2019 

Druhé místo získal Radek Krop ze Středního odborného učiliště stavebního, Opava se stejným 

počtem bodů 60, jako vítěz této soutěže ale v čase 7:37 min z  teoretické části v oblasti vytá-

pění, instalace vody a kanalizace, plynárenství, stavební konstrukce. 

 

 

 

Foto: věcné ceny, křišťály, pohár Vladimíra Valenty, plakety CTI ČR   
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Foto 1(zleva): prof. Ing. Jiří Hirš, CSc., předává křišťál, cenu CTI ČR předává Bohuslav Hamrozi, třetí cenu převzal 

Pavel Klus žák Střední školy řemesel Frýdek Místek,p.o.                                                                                                          

Foto 2:věcnou cenu za třetí místo ve VO 2019 předává Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. generální partner TZB-

Info.cz  

Třetí místo obsadil Karel Sobek ze Střední školy řemesel, Frýdek-Místek p.o. Získal 59 bodů 

z 60 možných bodů v čase 2:50 z  teoretické části v oblasti vytápění, instalace vody a kanaliza-

ce, plynárenství, stavební konstrukce. 

Po krátké hudební znělce kvarteta pro violoncello Filharmonie Brno byl předán z rukou prof. Ing. 

Jiřího Hirše, CSc., Bohuslava Hamroziho, Ing. Andrzeje Bartośe, Pohár Ing. Vladimíra Valenty 

zakladatele Vědomostní olympiády, diplom CTI ČR a věcné ceny od Ing. Dagmar Kopačkové, 

Ph.D., a od dalších generálních partnerů Kermi s.r.o., KORADO a.s., REMS GmbH & Co KG, Ptá-

ček-velkoobchod a.s.  Pohár pro rok 2019 získala škola, ze které vzešel vítěz XV. ročníku Vě-

domostní olympiády Střední škola řemesel, Frýdek-Místek p.o. Cenu si převzala za školu paní 

Jitka Šenková.  Foto:Jitka Šenková přebírá cenu Pohár Ing. Vladimíra Valenty z rukou Bohuslava Hamroziho 
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Foto: zástupci generálních partnerů předávají krásné, praktické věcné ceny škole, ze které vzešel vítěz 

této vědomostní soutěže pro rok 2019. 
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Foto: Žáci se rozloučili poděkováním všem generálním partnerům za krásné a praktické věcné 

ceny, které věnovali finalistům XV. ročníků Vědomostní olympiády 2019. 
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V druhé části toho slavnostního dne proběhlo předání ocenění těm nej-

lepším 13. ročníku internetové soutěže MĚĎ 2019. 

Nejdříve byly předány diplomy a poukázky Elektro World                                                            

v kategorii  Středních odborných škol jednotlivců 

Na třetím místě se umístil Matěj Škorpík ze VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Matěj Škorpík soutěžil 
ve znalosti o mědi a možnosti využití mědi a výrobků z mědi v technických zařízeních budov 
(TZB), s celkovým počtem získaných bodů 65. 
 

 
Foto:předání ocenění Ing. Andrzejem Bartośem Matěji Škorpíkovi za třetí místo v kategorii SOŠ jednotlivců 

 
 
Druhé místo získal Martin Hala, ze SŠ polytechnická Brno, Jílová, p. o. Martin Hala soutěžil ve 

znalosti o mědi a možnosti využití mědi a výrobků z mědi v technických zařízeních budov 

(TZB), s celkovým počtem získaných bodů 67 se umístil na druhém místě v čase 40:04min. 

 

Foto:předání ocenění prof. Ing. Jiřím Hiršem CSc. Martinu Hálovi  za druhé místo v kategorii SOŠ jednotlivců 
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Na prvním místě se umístil Pavel Rulišek, ze SŠ polytechnická Brno, Jílová, p. o. Pavel Rulišek  

soutěžil ve znalosti o mědi a možnosti využití mědi a výrobků z mědi v technických zařízeních 

budov (TZB), s celkovým počtem získaných bodů 67 se umístil na druhém místě v čase 

36:00min. 

 

 

Foto:vítězové v kategorii SOŠ jednotlivců na prvním místě první zprava Pavel Rulišek  

 

 

Kategorie Středních odborných učilišť (SOU) jednotlivců 

 

Na třetím místě v  kategorii Středních odborných učilišť jednotlivců se umístil Radek Škvor ze 

SOŠ stavební Karlovy Vary, p. o. Radek Škvor soutěžil ve znalosti o mědi a možnosti využití 

mědi a výrobků z mědi v technických zařízeních budov (TZB), s celkovým počtem získaných 

bodů 51.  Cena soutěžícímu bude předána dodatečně. 

 

Druhé místo v  kategorii SOU jednotlivců MĚĎ 2019 získává Denis Závěšický, ze SOU stavební, 

Opava, p. o. Denis Závěšický soutěžil ve znalosti o mědi a možnosti využití mědi a výrobků 

z mědi v technických zařízeních budov (TZB), s celkovým počtem získaných bodů 52 se umístil 

na druhém místě v čase 30:01min. 
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Foto: druhé místo v kategorii jednotlivců Denis Závěšický 

 

Na prvním místě v kategorii SOU jednotlivců MĚĎ 2019 se umístil Adam Zemánek, ze SŠ poly-

technická Brno, Jílová, p. o. Adam Zemánek soutěžil ve znalosti o mědi a možnosti využití mědi 

a výrobků z mědi v technických zařízeních budov (TZB), s celkovým počtem získaných bodů 52 

se umístil na druhém místě v čase 19:26min. 

 

 

Foto:předání ocenění prof. Ing. Jiřím Hiršem CSc. Adamu Zemánkovi  za první místo v kategorii SOU jednotlivců 
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Kategorii Středních odborných učilišť /družstva 

 

Diplomy a poukázky na nákup zařízení sloužícího na instalaci rozvodů TZB z mědi převzali zá-
stupci škol.  
 
Na třetím místě se umístila SOŠ stavební Karlovy Vary, p. o. s celkovým počtem získaných bodů 

229 v kategorii Středních odborných učilišť /družstva v soutěži MĚĎ 2019. 

Na druhém místě se umístila SOU stavební, Opava, p. o. s celkovým počtem získaných bodů 

230 v kategorii Středních odborných učilišť /družstva v soutěži MĚĎ 2019. 

První místo získala SŠ polytechnická Brno, Jílová, p. o. s počtem získaných bodů 253 v kategorii 

Středních odborných učilišť /družstva v soutěži MĚĎ 2019. 

 

 

Foto: vítězové prvního a druhého místa v kategorii Středních odborných učilišť /družstva v soutěži MĚĎ 2019. 
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Kategorii Středních odborných škol /družstva 

Diplom a poukázku na nákup zařízení sloužícího na instalaci rozvodů TZB z mědi převezmou 
zástupci škol. 
 
Na třetím místě se umístila škola VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou s celkovým počtem získaných 

bodů 266 v kategorii Středních odborných škol /družstva v soutěži MĚĎ 2019. 

Na druhém místě SŠ technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, p. o. s celkovým 

počtem získaných bodů 295 v kategorii Středních odborných škol /družstva v soutěži MĚĎ 

2019. 

První místo obhájila SŠ polytechnická Brno, Jílová, p. o. s celkovým počtem získaných bodů 318 

v kategorii Středních odborných škol /družstva v soutěži MĚĎ 2019. 

 

 
 
Foto: zleva třetí místo zástupce školy VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, uprostřed druhé místo zástupkyně SŠ technic-
kých oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, p. o., první místo zástupkyně SŠ polytechnická Brno, Jílová, p. o. v 
kategorii Středních odborných škol /družstva v soutěži MĚĎ 2019. 

 
Moderátor doc. Ing. Aleš Rubina Ph.D. závěrem poděkoval prof. Ing. Jiřímu Hiršovi a Ing. Andr-
zeji Bartośovi za předání ocenění internetové soutěže 13. ročníku MĚĎ 2019  
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Slavnostní ceremoniál dne 16. května v historickém sále Vysokého učení technického                                  

byl zakončen koncertem smyčcového kvarteta pro violoncello Filharmonie Brno. 

Foto: 1 housle Marie Pšenicová, 2 housle Alžběta Stračinová, viola David Šlechta a violoncello Rudolf Mrazík 

 

 


