
Pardubický kraj, město Vysoké Mýto, VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto a Erudio CZ, o.s.

Vás zvou k návštěvě 2. ročníku mezinárodní soutěže učňů 
ŘEMESLO / SKILL
Vysoké Mýto, 17. – 21 září 2012, náměstí Přemysla Otakara II.

Soutěž je organizována ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Cechem suché výstavby, 
Cechem malířů a lakýrníků ČR, Hospodářskou komorou a sponzory. 58 soutěžících z 19 škol 
Pardubického kraje a z celé ČR, Slovenska, Polska, Maďarska a Německa budou soutěžit v oborech 
Zedník/Zednické práce, montér suchých staveb, instalatér a malíř/Malířské práce.

STŘEDA 19. září 2012, radnice MÚ ve Vysokém Mýtě
09.30 – 10.30 Vyhlášení výsledků soutěžního oboru Zedník/Zednické práce
10.30 – 13.30  Kulatý stůl / diskusní fórum / témata: spolupráce škol a podnikatelských subjektů
  v zahraničí a ČR, návrhy legislativních úprav

SPONZOŘI SOUTĚŽE
Divize Isover / Divize Weber / Divize Rigips / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. • Hansgrohe CS s.r.o. HELUZ Cihlářský průmysl, v.o.s. 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. • IVECO Czech Republic, a.s. • Knauf Praha, spol. s r.o. • Laufen CZ s.r.o. • M - SILNICE a.s. • Merit Bau CZ a.s. 
PPG Deco Czech a.s. • Schell GmbH a Co. KG. • VAKSTAV spol. s.r.o. Jablonné nad Orlicí • Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. • VTZ Vysoké Mýto 
WAVIN OSMA s.r.o. • Xella CZ, s.r.o. • Xella Trockenbau-Systeme GmbH



PROGRAM SOUTĚŽE
Pondělí 17. září, 10.00 – 18.00 
Zedníci
Stavba fragmentu koupelny z pórobetonových tvárnic, odpoledne 
stavba nosné zdi a příčky z cihelného stavebního systému.

Úterý 18. září, 9.00 – 18.00
Zedníci
Dokončení stavby, instalace tepelné izolace, nanesení venkovní 
omítky.
Montéři suchých staveb
Montáž konstrukce pro předsazenou sádrokartonovou stěnu pro 
umístění toalety, umyvadla a sprchového koutu. Instalace akustické 
předstěny a zvukové izolace.
Instalatéři
Instalace rozvodu vody a odpadu v koupelně.

Středa 19. září, 9.00 – 18.00
Montéři suchých staveb
Montáž podlahových prvků – sádrovláknitých desek.

Instalatéři
Dokončení rozvodů vody a odpadu, instalace nezámrzného ventilu.

Čtvrtek 20. září, 9.00 – 18.00
Montéři suchých staveb
Dokončení předsazené sádrokartonové stěny v koupelně.
Instalatéři
Montáž sanitární keramiky - toalety, umyvadla a sprchovací vaničky 
do sádrokartonové konstrukce, montáž vodovodních baterií
a podmítkových systémů.
Malíři
Interiérové dokončení zděných a sádrokartonových ploch, dekorační 
malba, rýhované omítky, válečkování a linkování.

Pátek 21. září, 9.00 – 12.00
Malíři
Dokončení soutěžního zadání

www.erudiocz.cz


