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Soutěž Tesař 2016 

Začátkem března probíhalo na Střední škole řemeslné v Jaroměři oblastní kolo 14. ročníku soutěže 
odborných dovedností „Tesař 2016“. Vyhlašovatelem soutěže byl tak jako tradičně Cech klempířů, 
pokrývačů a tesařů ČR. 

Pracovní dílny obsadilo 11 dvoučlenných týmů ze 
středních odborných škol a učilišť. Cílem bylo 
prověřit nejenom teoretické znalosti soutěžících, 
kteří odpovídali na 60 otázek. Následně probíhala 
i praktická část, kde bylo vyhodnocení zaměřeno 
na odpovídající zpracování zadané konstrukce jak
po stránce správnosti rozměrů a spojů, tak i 
vzhledu a detailnosti provedení. Přihlíženo bylo 
samozřejmě i na dodržení bezpečnosti práce a 
časového limitu, jež byl pro výrobu konstrukce 
stanoven.

Vyhodnocení měla na starosti odborná porota 
sestávající z tesařů s dlouholetou praxí a členů 
cechu CKPT. Po oba dva dny bylo mimo jiné v

přilehlých prostorách možné shlédnout prezentace firem. SEMA tentokrát se svým stánkem chyběla, neboť 
ve stejném termínu současně probíhalo dvoudenní školení programu SEMA na Střední škole ve Zvolenu. 
Přesto alespoň podpořila vítězné dvojice sponzorskými dary. 

Nejlepší umístnění opět získali studenti Střední školy 
řemeslné v Jaroměři, tentokrát  Nikolas Karmášek a 
Roman Hynek. Druhé místo pak obsadila Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec 
Králové a její studenti Luboš Dohalský a David
Hanák. A konečně na třetím místě  se umístnila 
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová 
škola stavební Náchod a soutěžící Michal Němec a 
Vasyl Hasynets. Všem výhercům gratulujeme! 

Další informace získáte také na
www.facebook.com/semasoft.cz nebo přímo u: 

SEMA Česká republika.
SEMACZ s.r.o.
Větrovy 99 
CZ - 390 01 Tábor
Tel.: +420 381 210 179
Fax: +421 381 210 179
e-Mail: semacz@centrum.cz
Web: www.sema-soft.cz

Firemní skupina SEMA je světový lídr mezi dodavateli softwaru a doplňkových služeb v oblasti dřevotaveb, schodů a 
také v oblasti klempířského softwaru. Naše softwarové řešení je k dispozici v 11 jazykových verzích a je úspěšně 
používáno u více než 8500 zákazníků ve 54 zemích světa již více než 30 let. Abychom mohli plynule budovat naší pozici 
na trhu a zákazníkům nabízet stále inovativnější řešení, investuje firemní skupina SEMA ve svém sídle v Allgäu ročně v 
průměru 15% svého obratu do dalšího vývoje. 

Další Informace získáte na www.sema-soft.cz


