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' 
jehoŽ Íinále proběhIo 19 4 2012

na půdě Mendelovy univerzity v Brně, se vyznačoval několika výrazně pozitivními Íaktory. Prvním
byla Široká tematická pestrost a nápaditost přihláŠených projektů a druhým velmi dobrá úroveň prací
_ hlavně u středoŠkoláků. To ovŠem poněkud komp|ikova|o práci poroty, kteří mě|i při rozhodování
o vÍtězích nezáviděníhodnou pozici.

Altor: Rad0mír Čapka

Kontakt Í Capka@tiscali'cZ

F0t0: autor a ar0hiV ŠP NAR - soflwaÍe

SoutěŽ. určenou studentúm střednich
a Wsokých ško, pořádá společnost
ŠPlNAR - Sofbr'r'are S.r.o' Vždy Ve spc-
lupraci - Wb.a'rou vzdelavd I instilJ'
Nd leloŠni"]'] 6 'očn kL sA o.gan 7dc.e
podílela lýendelova UniverZ ta Brno'
Lesn cká a dřevařská Íakulta' Cílem sou-
téŽe je podpořit WUkU no\ich Sofhruaro-

Wch tpcf rologir ve s<otacn a p.edevsi-n
motivovat StUdenty, aby pornocí těchto
technolog í, swch školnich Znalostíaza-
pojenÍm Vlastnifantazie Vývoři i Vystupy.
které Si Žádá praxe' ZÚóastnit Se ji mo_

hou student ško, které maji zakoupe-
ný program TUrbocAD, a také studentl'
kteří Vlastni osobní licenc programu
TurboCAD.

. :'.

o WSoké Úrovn projektú svědčí fakt'
Že odborná porota Wbrala 25 Í|na]istů
(oproti půVodně plánovaným 2a) Z cel
kového počtU 60 přih ášených studentů
Z 20 škol' Tím s ovšem poněkud zkom-
p] kovala práC ' jeiikoŽ na obhajobu
p'oie{tů b}ly Star oVP_v dvp ' ooiný L \
tého času a student tak měli jen nece.

lých 5 minut nato, aby SVé práce podroí'
ně]i představili, okon']entova i a Zodpo_
Vědéli připadné dotazy' ,,Ve ká rozman
tost flnálovych projektů nám trochu ZtiŽ a
rozhodován i o tom, koho Vybrai na prvf
n,.ld. Oobor-e pJran elryladat "p r
Vš Chni, takze Ws]edne rozhodováni by c
do zt .r-t p rlry 7dvis é 'a sub|e, l'v'l _

hodnoceni porotců. shod| jsme se a e
na tom, Že VítéZoVé jSoU Vš]Chn , proto-

že úroveň Všech f nálowch praci by a
Velrni dobrá' Potěšitelné je ZV|áště tc
Že Wsokou úroveň Zpracováni pro]ek-
IJ -sn-e 1dl1aneTdl| L Žal.J s_iedl l''
škol . l' liil'''řé{'l nam oclplo5ll-o''
po Ukončení obhajob a schůZCe porotc!
ředitel SoutěŽe a člen odborné porot\
lng' M lan Špinar'

Slavnostni Whlášení WSledků a předán
cen proběhlo ješté iéhoŽ dne odpoled-

Do Íinálového kola soutěŽe postoupílo 25 studéntŮ 2e 60
přihlášených

Na obhajobu a detailní představení svého projektu měl každý
student jen necelých 5 minut



odborná porota byla v nezáviděníhodné situaci. Vybratty nej'
lepší práce z pestré škály kvalitnich projektů nebylo snadné

š[cŮi'"

První místo v kategorii Hlavní cena za přojekt zpracovaný
v pÍogramu TurbocAD ziskal Miroslav Bureš z čéske zemédél_
ské univerzity Praha (upÍostřed)

ne V prostorách brněnské HVěZdárny
a planetária' Poté následoval doprovod-
ný program a akci zakončil společenský
Večer s cimbalovou nUzikoU na 7ameč-
kU Ve Křtinách '

V kategorii Hlavní cena za projekt
zpracovaný v programu TurboCAD
se na prvnÍ pozicj umístjl Miroslav
Bureš z České Zemědélské univerzity
Pra'']a za proiekt il7dn ho Áola na baz;
dřevěných materiálů' současné ziskal
také cenu médií. Druhé místo obsadil
Patrik KrasUla z Technické UniVerzity
ve Zvolenu za projekt s na,,vem Ufficio
in stile italiano nebol kancelář V ital-
Ském stylu. Třeti cenu si odnesl lvlarek
Netopil ze SoŠ a SoU stavebni Brno
- Bosonohy Za projekt dřevostavby'
zároveň obdrže| i cenu učitelů'
V kategorii cena za projekt v nábyt_
kářské kateqorii první misto získal
Róbert ozoroczy z Technické Univerzity

Ve zvolenU za projekt interiéru Wbavenď
ho rustikálnim nábvtkem' Na druhe pozici

Se umistilJakub Klouzekze SUPŠ hudetr
rlcn náStroja a nabýku Hradec Kralove
s projektem řešenÍ inter éru existujiciho
rodinného domU' TřetiV nábýkářské ka-
tegorii byl Petr Klimek z LDF l\4endelovy
univerzityV Bmě s projektem rekonstruk-
cp {ucFyně a koupelny StarŠ'ro bltu'
V kategor i Cena za projekt ve sta-
vařské kate9orii prvn' místo vyt]ojoval
Jiři HoráčekZ LDF MendeloW Univerzity
V Brně S projektem pi|a Pernikov. Na
druhé pozici se umístil ondřej Šimko Ze
SteJne školV s projeklem domU z obnovi-
telných zdrojů. TřetÍcenU obdžel Martin
Trnovec ze sos sV' Josefa Robotníka
v Ži|iné za projekt Vodní mlýn.
l\,4lcnal sojka 7e SUPŠ huoeb1icn ná-
StÍojů a nábýku Hradec Králové získal
za náVrh býové jednotky zvláštnÍ cenu
poroty.

PřištÍ roÓník soUtěŽe se Uskutecni
v Bystřtci pod Hostýnem Ve spolJprac
s tamní střední Školou nábýkářskou
a obchodní PutovniValašku pro pořá
dajíci Školu Z rukou proděkana LDF
Mendelovy Univerzity V Brně lng' Kara
Krontorada' CSc' převzal lng Torras
Bilek z bystřické školy'
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Vítězný projekt jizdního kola na bázi dřevěných mateÍiálů (Miroslav Buteš, Česká zemědětská univerzita Praha)
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