
Ve Středním odborném učilišti v  Domažlicích pro-
běhla regionální soutěž odborných dovedností
„Junior KOVO 2013“, kterou pořádal Cech KOVO a
organizačně zajistilo SOU Domažlice. Soutěže se
zúčastnilo 5 středních škol Plzeňského kraje s to
SŠ Rokycany, SPŠ Plzeň, SPŠ Klatovy, SPŠ Tachov
a SOU Domažlice. V maturitním oboru mechanik
seřizovač se na všech třech medailových umístili

žáci SOU Domažlice – 1. místo Rostislav Bek, dru-
hé Jakub Pavlíček a třetí Pavel Havlíček. Do národ-
ní soutěže postupuje Rostislav Bek a ze 4. místa Ji-
ří Kuba ze SPŠ strojnické Plzeň. Důvodem jsou
podmínky soutěže, kdy z jedné školy může postou-
pit pouze jeden žák. Ve tříletém oboru strojní me-
chanik vyhrál Pavel Vinklárek ze SOU Domažlice 2.
místo obsadil Petr Jungmann ze SPŠ strojnické
Plzeň a třetí skončil Tomáš Hrdlička ze SPŠ Ta-
chov. Do národního kola postupují první dva. V tří-
letém oboru obráběč kovů se na 1. místě umístil Da-
vid Kovacs ze SPŠ Tachov, druhý skončil Lukáš
Drábek ze SOU Domažlice a třetí byl Patrik Pfeifer
ze SŠ Rokycany. Do národního kola postupují
první dva žáci. 
„Soutěž byla napínavá až do okamžiku vyhlášení, ne-
bo� hodnocení soutěžících probíhalo anonymně pod

čísly a do poslední minuty nikdo netušil, jak se umís-
tí. Velmi se osvědčilo i to, že učitelé jednotlivých škol
si vylosovali v jaké porotě a oboru budou dohlížet a
hodnotit. V soutěži byli velmi úspěšní žáci SOU Do-
mažlice, z každého oboru budeme mít zastoupení v
národním kole. Velmi děkuji žákům, učitelům za vý-
bornou prezentaci školy a organizační zajištění sou-
těže a přeji mnoho úspěchů v celorepublikovém ko-

le,“ řekla nám ředitelka
SOU v Domažlicích Mgr.
Zdeňka Buršíková.

Soutěž zajímala
i firmy
Ne náhodou se na soutě-
žící přišli podívat také zá-
stupci strojírenských firem.
Jak sami přiznali, poci�ují
nedostatek kvalifikovaných
pracovníků. Právě tyto
soutěže jsou příležitostí k
tomu, aby si prohlédli pro-
středí, ve kterém se budou-
cí strojaři připravují do živo-
ta a posoudili jejich zruč-
nost a strojařský cit.
Firma ZF Staňkov, s.r.o.,
přišla dokonce s konkrétní

nabídkou. Více jsme se dozvěděli od personální ře-
ditelky Ing. Bohumily Tolarové a instruktora žáků
Karla Edelmanna.
Co nabízíte žákům SOU Domažlice?
Naše firma se rozhodla sponzorovat vzdělání žáků.
Znamená to, že dvěma v tříletém oboru Strojní me-
chanik  poskytneme od druhého ročníku stipendium
a po ukončení studia s nimi uzavřeme pracovní
smlouvu na dobu neurčitou. V plánu také máme pře-
dat SOU v Domažlicích  funkční exponát, který bude
sloužit pro další praktické zdokonalování žáků.
Proč jste se zaměřili na strojní mechaniky?
Je to právě ten obor, který potřebujeme. Jsme firma,
který se zabývá výrobou a montáží náprav pro sta-
vební stroje, zemědělskou techniku a od roku 2011
se u nás montují pohonné jednotky pro vysokoz-
dvižné vozíky. Potřebujeme kvalifikované ��
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Strojaři z Domažlic využili domácího
prostředí a ovládli regionální soutěž

Zástupci firmy ZF, s.r.o., Staňkov  si prohlédli učebny školy a zavítali mezi
soutěžící. Zleva: Ředitelka SOU v Domažlicích Mgr. Zdeňka Buršíková a
učitel odborných předmětů Ing. Miroslav Šimáček diskutují se zástupci
staňkovské firmy personální ředitelkou Ing. Bohumilou Tolarovou a in-
struktorem žáků Karlem Edelmannem.

Soutěžní zápolení
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�� strojní profese a zde máme velkou
šanci už v průběhu učebního studia je
získat. 
Je to váš první krok?
Vůbec ne.  My jsme oslovili SOU v Do-
mažlicích už dříve, když se na nás obrá-
tili v rámci našeho koncernu firmy z Ra-
kouska a Německa s tím, že by zamě-
stnali absolventy strojařských oborů,
kteří umějí  obrábět na CNC strojích.  Při
Dnu otevřených dveří jsme se s paní ře-
ditelkou dohodli na spolupráci a dnes
absolventi této školy úspěšně pracují v
rakouské firmě, kde už mají trvalý pra-
covní poměr. Jsme rádi, že spolupráce s
paní ředitelkou Zdeňkou Buršíkovou ve-
de k výsledku.
Žáky, ale zejména asi jejich rodiče
bude jistě zajímat jakou mají per-
spektivu ve vaší firmě?
Naše firma je součástí koncernu, který
má po celém světě 126 výrobních firem.
V Německu se společnost ZF řadí k těm
prestižním a nejvýznamnějším firmám.
Má bohatou a zajímavou historii. Zaklá-
dal ji hrabě Ferdinand von Zeppelin –
konstruktér a výrobce vzducholodí.  Ve
Staňkově jsme od roku 2008 a v sou-
časné době se plánuje výstavba další
výrobní haly.  Potřebujeme kvalifikova-
né schopné zaměstnance a netajíme se
tím, že si je chceme vychovávat už od
učňovských let podle svých představ.
Na oplátku u nás najdou jistotu zamě-
stnání, silné sociální zázemí a možnost

dalšího profesního růstu.  V Německu
pracovat u firmy ZF je pro každého za-
městnance prestiží. Věřím, že postu-
pem času se k tomu také ve Staňkově
dostaneme. Stipendium je jednou z
cest, jak motivovat žáky k velmi dobré-
mu prospěchu, k zájmu o profesi a zís-
kání pracovník návyků.
Strojní profese mají zelenou
Karta se obrací ve prospěch strojařů.
Ještě před několika léty byly na okraji
zájmu. Na těch školách, kde tříleté
učební strojírenské obory a čtyřleté s
maturitou dále rozvíjeli mají te� náskok.
Patří k ním i SOU v Domažlicích a není
jistě náhodou, že jejich žáci ovládli re-
gionální soutěž odborných dovedností
Junior KOVO 2013.
„Naši školu navštěvují zástupci čes-
kých, ale i německých a rakouských fi-
rem a projevují zájem o žáky strojních
profesí.  Už v průběhu studia mohou žá-
ci absolvovat  odborný výcvik v bavor-
ských firmám, tak daleko jsme postoupi-
li ve vzájemné spolupráci. V současné
době se devá�áci rozhodují jakou školu
nebo učební obor si zvolit. Na naší ško-
le zaznamenáváme  poměrně dost vel-
ký zájem o strojírenské profese a co je
pozoruhodné, hlásí se žáci s velmi dob-
rým prospěchem. Ovšem koho strojaři-
na neláká najde u nás řadu dalších obo-
rů a zejména děvčata si mají z čeho vy-
bírat,“ dodává ředitelka SOU v Domažli-
cích  Mgr. Zdeňka Buršíková.       (red)


