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Ve dnech 28. 4. – 29. 4. 2011 se uskutečnilo finále 5. ročníku soutěže STUDENTSKÉ PROJEKTY 2010/2011. Hlavním 
organizátorem a zakladatelem soutěže je firma ŠPINAR – software s.r.o. Soutěž je určena pro všechny typy škol, které ve výuce 
používají program TurboCAD. Cílem soutěže je podpora výuky nových technologií a motivace studentů a pedagogů. Soutěž je také 
velmi příjemnou společenskou událostí,  na které studenti mohou nejen porovnat svoje schopnosti, ale navázat zajímavé kontakty.  
K atraktivitě finálového klání přispívá i to, že se každý rok koná v jiném českém nebo slovenském městě. Finále 5. Ročníku 
spoluorganizovala Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové.  
     Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 20 škol. Do finále bylo vybráno 24 projektů zpracovaných v programu TurboCAD 
z těchto škol: SSOŠ Bardejov, SŠNO, Bystřice pod Hostýnem, SOŠ a SOU stavební Brno-Bosonohy, MENDELU v Brně, SUPŠ 
HNN Hradec Králové, SOUT Chotěboř, SOŠD Krásno nad Kysucou, SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov, Gymnázium Nový 
Bydžov, SPŠ Považská Bystrica, SOU a SOŠ, SČMSD, s.r.o., Znojmo, Přímětická ul., SOŠT a SOU Znojmo, Uhelná ul., SOŠD 
Topoľčany, TU Zvolen, SOŠD Zvolen, SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina. 
     Letošní finále 5. ročníku se konalo v Hradci Králové v konferenčních prostorách nové Studijní a vědecké knihovny, která je 
moderní architektonickou ozdobou města. Program prvního soutěžního dne obsahoval obhajoby studentských prací, které bedlivě 
sledovala porota složená z pedagogů z vysokých a středních škol a odborníků z praxe. Cenu každoročně udělují i přítomní zástupci 
mediálních partnerů a pedagogové. Studenti si i v tomto ročníku připravili tematicky rozmanité projekty a jejich obhajoby byly 
mnohdy velmi poutavé a na velmi vysoké úrovni. Soutěžní dopoledne  tak velmi rychle uběhlo a na porotu čekala opět nelehká 
práce vybrat ty nejlepší z nejlepších. V hlavní kategorii získal 1. místo Miroslav Beran z Gymnázia Nový Bydžov, 2. místo získal 
Martin Ďurček ze SOŠD Zvolen, 3. místo získal Libor Šmíd ze SUPŠ HNN, Hradec Králové.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     Další ocenění získali v nábytkářské kategorii Roman Šádek ze SUPŠ HNN Hradec Králové, Petr Klímek z MENDELU 
v Brně, Markéta Bláhová ze SUPŠ HNN Hradec Králové a Jan Votoupal ze SŠNO Bystřice pod Hostýnem. Ve stojařské 
kategorii získali cenu za společný projekt Pavel Hřebíček a Jan Pavliš ze SOUT Chotěboř. Cenu za projekt ve stavařské kategorii 
získal Adam Praslička ze SPŠ Povážská Bystrica. 
    Po slavnostním vyhlášení výsledků prvního dne finále soutěže čekal na všechny účastníky a hosty soutěže doprovodný program. 
Odpoledne byla na programu návštěva Obřího akvária a večer se opět soutěžilo. Společenský večer s rautem byl doplněn 
bowlingovým turnajem. 
     Druhý den finále soutěže byl zahájen v prostorách SUPŠ HNN, kde následně odstartovala soutěž dovedností,  v níž studenti 
zápolí v získaných dovednostech v ovládání programu TurboCAD. Slavnostní vyhlášení výsledků druhého soutěžního dne proběhlo 
v prostorách královéhradeckého Krajského úřadu. Cenu za 1. místo v soutěži dovedností získal Petr Klímek z MENDELU v Brn ě,  
2. místo obsadil Miroslav Beran z Gymnázia Nový Bydžov a na 3. místě se umístil Daniel Jánošík ze SOŠ sv. Jozefa 
Robotníka Žilina. Každoročně se vyhlašuje nejúspěšnější škola  v soutěži STUDENTSKÉ PROJEKTY , kterou v 5. ročníku bylo 
Gymnázium Nový Bydžov. Letošní ročník soutěže byl z pohledu organizátorů, ale i všech zúčastněných velice příjemnou a 
zajímavou akcí, která je každý rok příjemným setkáním  tvořivých mladých lidí. Na závěr celé soutěže předal  Mgr. Václav Kosina 
ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku  putovní valašku soutěže Ing. Karlovi Krontorádovi,CSc., 
proděkanovi Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, která bude spoluorganizátorem 6. ročníku soutěže 
STUDENTSKÉ PROJEKTY 2011/2012. 
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Galerie projektů ve Studijní a vědecké 
knihovně v Hradci Králové. 

Finalisté 5. Ročníku soutěže. Návštěva Obřího akvária. 


