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ZASEDAL SNĚM NAŠEHO SVAZU

Zahájení bylo víceméně „klasické“ – 
schválení programu, volba pracovního před-
sednictva, pracovních komisí a skrutátorů. 
Jako host pak vystoupila Marta Brodzian-
ska, předsedkyně IOZ, a podělila se s přítom-
nými o problémy, se kterými se potýká jejich 
odborový svaz,  slovenské odborové hnutí, 
stavebnictví a potažmo i celá slovenská spo-
lečnost, zvláště po posledních dramatických 
událostech u našich sousedů.

Následovala kontrola plnění usnesení 
z předešlého sněmu, zpráva o činnosti Před-
sednictva OS Stavba ČR za období mezi 
sněmy, jejíž písemnou podobu doplnili ak-

tuálními informacemi předseda svazu Mi-
lan Vomela a místopředseda Pavel Zítko, 
a zpráva Komise kolektivního vyjednávání, 
kterou okomentoval její předseda Petr Ja-
noušek, zejména zhodnocením vyjednávání 
již uzavřeného Dodatku č. 2 ke Kolektivní 
smlouvě vyššího stupně (KSVS) a zdůvod-
něním návrhu postupu ve vyjednávání nové 
KSVS, protože té současné skončí platnost 
31. 3. příštího roku. Zdůraznil velmi pravdě-
podobnou značnou náročnost vyjednávání, 
a to i přes objektivně příznivější podmínky, 
ve kterých se národní ekonomika v současné 
době (i přes přetrvávající známé problémy 
stavebnictví) nachází a bude tomu tak zřej-
mě i počátkem roku 2019. Současně zpráva 
zdůrazňuje, že zatím není jasné, jak se bude 
vyvíjet pracovněprávní legislativa, jaké dopa-
dy do ní bude mít pokračující trend Evropské 
unie směřující k oslabení právního postavení 
zaměstnanců a odborových organizací. Bude 
proto velmi důležité, v jakých parametrech se 

podaří novou KSVS sjednat, aby 
mohla stanovit solidní - tzv. ne-
podkročitelné - mantinely a stát 
se dobrým základem a vodítkem 
pro podnikové kolektivní vyjed-
návání. V diskuzi k tomuto bodu 
programu vystoupil mj. i čestný 
předseda svazu Stanislav Anto-
niv a upozornil na negativní dů-
sledky, které může mít neúspěch 
při sestavování nové vlády a pří-
padné předčasné volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR, 
a to zvláště pro zaměstnance a je-
jich zástupce.

Informaci o výrobě a mzdovém 
vývoji ve stavebnictví za loňský 
rok doplnil místopředseda svazu 
Pavel Zítko, přičemž zdůraznil podstatně vyš-
ší úroveň výdělků v těch firmách, ve kterých 
existuje odborová organizace a podniková 
kolektivní smlouva. Následovalo konstato-

vání mandátové komise 
o usnášeníschopnosti jed-
nání sněmu a zhodnocení 
stavu a vývoje bezpečnos-
ti a ochrany zdraví při prá-
ci ve stavebnictví (BOZP) 
za rok 2017 – zjišťova-
né závady a nedostatky 
sice většinou neohrožují 
hrubým způsobem živo-
ty a zdraví zaměstnanců, 
ale přesto bohužel došlo 
v loňském roce ve fir-
mách, ve kterých působí 
naše odborové organiza-
ce, ke dvěma smrtelným 
a dvěma závažným pra-

covním úrazům. Kladně je hodnocena vzá-
jemná spolupráce s orgány státního dozoru 
nad BOZP, tedy se Státní báňskou správou 
a se Státním úřadem inspekce práce, která 
probíhá na základě dohod uzavřených s obě-
ma subjekty. 

Dalším stěžejním bodem jednání byla 
zpráva komise, která připravuje konání VIII. 
sjezdu OS Stavba ČR (1. a 2. února 2019). 
Na jejím základě bylo pak schváleno jak orga-
nizační a obsahové zabezpečení sjezdu, hlav-
ní heslo a pozvání oficiálních hostů, tak (byť 
po rozsáhlé diskuzi) navrhovaná tzv. volební 
matematika a rozpočet.      

Po zprávě Revizní komise OS Stavba ČR 
byla schválena účetní závěrka svazu za loň-
ský rok a také změny Volebního řádu OS, kte-
ré si vynutila dosavadní ne zrovna potřebná 
účast odborových funkcionářů na Regionál-
ních konferencích.

Součástí jednání sněmu bylo i konání Val-
né hromady Podpůrného fondu OS (PF), která 
pod vedením jejího předsedy Lubomíra Dlou-
hého schválila jak zprávu o činnosti Rady PF, 
tak účetní závěrku a změny Statutu PF.

Jednání sněmu tak dospělo - byť s mírným 
zpožděním oproti původnímu předpokladu, 
protože diskuze k některým projednávaným 
bodům byla opravdu rozsáhlá - ke svému zá-
věru, tj. ke schválení usnesení, poděkování 
za dosavadní odvedenou práci a přání poho-
dového načerpání nových sil během léta a do-
volených. Radoslav Vlasák 

Jednání VII. Sněmu OS zahájil předseda svazu Ing. Mi-
lan Vomela. Foto - Zdeněk Švehla

Ve  středu 16. května 2018 proběhlo 
v  Praze v  budově Domu odborových 
svazů jednání VII. Sněmu OS Stav-
ba ČR, i  tentokrát, a  to již tradičně, 
za účasti milých hostů – představitelů 
sesterského Integrovaného odborové-
ho zväzu (IOZ) ze Slovenska.

Dne 16. května 2018 se uskutečnilo první jednání Sněmu OS 
Stavba ČR v tomto roce Foto - Zdeněk Švehla

JEDNALA KOMISE PRO PŘÍPRAVU VIII. SJEZDU OS STAVBA ČR
Dne 4. dubna 2018 se konalo třetí řádné 

jednání komise pro přípravu VIII. sjezdu OS 
Stavba ČR, který se uskuteční ve dnech 1. a 2. 
února příštího roku. Hlavními body programu 
bylo projednání návrhu Organizačního a ob-
sahového zabezpečení konání sjezdu, návrh 
počtu členů sněmu, předsednictva a revizní 
komise svazu. Dalšími projednávanými body 
byly návrh rozpočtu VIII. sjezdu OS a návrh 
zprávy o stavu přípravy konání sjezdu pro 
sněm OS. 

V rámci diskuse k jednotlivým bodům pro-

gramu zaznělo několik námětů pro další smě-
řování svazu, přičemž byli přítomní sezná-
meni s výsledky Ankety do ZO/MO, která se 
mimo jiná týkala i fungování OS do budouc-
na. Členové komise dále dostali informaci 
o zatím obdržených připomínkách k návrhům 
hlavních svazových dokumentů, přičemž bylo 
zdůrazněno, že připomínkové období ještě 
stále trvá. V této souvislosti je potřeba zdůraz-
nit, že uzávěrka pro podávání návrhů, námětů 
a připomínek k předloženým dokumentům je 
31. 5. 2018. (red)
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SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ - VII. SJEZD ČMKOS

ČMKOS bude pokračovat i ve své kampani 
„Konec levné práce“. Přípravou na vyjedná-
vání o růstu mezd pro příští rok bude 11. září 
setkání odborářů z celé republiky – s cílem 
motivovat odborové předáky před začátkem 
kolektivního vyjednávání. Hlavní důvod? 
Zřejmý - pracovníci, které chránila kolektivní 
smlouva, si vydělali mezi lety 2014 až 2017 
v průměru o 137.347 korun víc než ostatní. 
Měli také celkově v průměru o 166 hodin 
kratší pracovní dobu, tedy o jeden měsíc. 
Pokud jde o zaměstnávání zahraničních pra-
covníků v České republice, což v současné 
době vzhledem k nedostatku pracovní síly 
vehementně požadují zaměstnavatelé, odbory 
jednoznačně požadují, aby zahraniční pracov-
níci dostávali za stejnou práci stejné odměny 
jako čeští zaměstnanci a měli k výkonu práce 
i stejné podmínky.

Druhý den sjezdového jednání začal piet-
ním aktem. Již tradičně si právě 28. dubna 
odbory na celém světě připomínají památku 
obětí pracovních úrazů, nemocí z povolání 

a zraněných při práci. Meziná-
rodní vzpomínkový den vyhlá-
sila Mezinárodní organizace 
práce (ILO). V loňském roce 
sice u nás přišlo o život v práci 
„pouze“ 95 lidí, což je dosud 
nejnižší počet, z mezinárodní-
ho pohledu je však statistika 
mnohem tragičtější. Každý rok 
v Evropské unii přijde o život 
v práci cca 100 000 lidí. Naše 
odbory proto žádají, aby znovu 
měly možnost při ohrožení ži-
vota či zdraví lidí zastavit prá-
ci závazným pokynem, jako 
tomu bylo v ne až tak dávné 
minulosti. 

Sjezd ČMKOS 
zvolil nové vede-
ní na další čtyřleté 
volební období – 
předsedou byl opět 
zvolen Josef Stře-
dula, místopředse-

dy pak, stejně jako pro minulé období, Rad-
ka Sokolová a Vít Samek. Přijaty byly také 
programové cíle do roku 2022. V odpoledním 
programu prvního dne jednání sjezdu ve zprá-
vě o činnosti o minulého VI. sjezdu zazněly 
mj. další požadavky odborářů na zlepšení pra-
covních a sociálních podmínek zaměstnanců:

-  nastolení otázky zkrácení pracovní doby 
o 2,5 hodiny týdně, to je ze 40 hodin 
na 37,5 hodiny, 

-  uzákonění pěti týdnů dovolené pro všech-
ny zaměstnance,

-  zrušení karenční doby v případě pracovní 
neschopnosti, 

-  dřívější odchod do penze pro pracovníky 
v náročných profesích.

V další části sjezdu ČMKOS proběhla pa-
nelová diskuse na téma: „Perspektivy zkraco-
vání pracovní doby v ČR“. V závěru druhého 
dne jednání sjezdu delegáti přijali usnesení 
VII. Sjezdu ČMKOS.

Podrobnější informace o sjezdu a rozsáh-
lou video a fotogalerii lze nalézt na webu 
ČMKOS. (red)

Delegáti OS Stavba ČR na jednání  
VII. Sjezdu ČMKOS Foto – Petr Kolev

Představitelé ČMKOS, kteří dostali důvěru na další čtyři 
roky Foto – Petr Kolev

Zástupci sesterských odborových svazů před 
jednáním Sněmu OS Foto – Zdeněk Švehla

Generální inspektor SÚIP Mgr. Ing. Rudolf 
Hahn a předseda OS Stavba ČR Ing. Milan 
Vomela  Foto – Pavel Zítko

„Společně silnější“ – to bylo ústředním mottem VII. Sjezdu 
Českomoravské konfederace odborových svazů, který 
proběhl 27. a 28. dubna 2018 v Praze v Hotelu Olšanka, a to 
za účasti významných českých politických představitelů 
a dalších našich a zahraničních osobností.  

SPOLUPRÁCE SE SESTERSKÝM 
ODBOROVÝM SVAZEM

SPOLUPRÁCE SE 
STÁTNÍM ÚŘADEM 
INSPEKCE PRÁCE
Dne 27. dubna 2018 proběhlo v hote-
lu Olšanka v Praze vyhodnocení spo-
lupráce se Státním úřadem inspekce 
práce za  rok 2017. Jednání se zú-
častnili za  SÚIP generální inspektor 
Mgr. Ing. Rudolf Hahn a za OS Stavba 
ČR předseda Ing. Milan Vomela a mís-
topředseda Ing. Pavel Zítko. 

Při jednání bylo konstatováno, že vzájemná 
spolupráce obou subjektů, jež vyplývá z Do-
hody o vzájemné spolupráci mezi Odborovým 
svazem Stavba České republiky a Státním 
úřadem inspekce práce, která byla uzavřena 
dne 7. ledna 2013, je účinná a prospěšná pro 
obě strany. 

V průběhu jednání bylo projednáno plnění 
jednotlivých bodů dohody. Bylo konstatová-
no, že dohoda je plněna v plném rozsahu obě-
ma stranami. Obě strany si vzájemně poskytly 
informace a předaly materiály v návaznosti 
na text dohody. Státnímu úřadu inspekce prá-
ce byl předán aktuální seznam zaměstnavatel-
ských subjektů, ve kterých působí organizační 
jednotky OS Stavba ČR, dokument o rozšíře-
ní závaznosti KSVS a zpráva o stavu a vývoji 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS 
Stavba ČR za rok 2017. (red)

Ve  dnech 15. a  16. 
května 2018 proběh-
lo v Praze další jed-
nání mezi vedeními 
slovenského IOZ 
a našeho svazu. 

Probírány byly zejména otázky současné 
společensko-politické situace v obou zemích, 
uvažované změny v důchodových systémech, 
dopady nedostatku kvalifikované pracovní 
síly, zaměstnávání cizinců a problematika ko-
lektivního vyjednávání na odvětvové i podni-
kové úrovni. 

Byly projednány zbývající společné akce 
v letošním roce a předpokládaný výhled pro 
rok příští, a také aktivity obou odborových 
svazů v zahraniční spolupráci, např. stran 
uvažovaného sloučení světové a evropské fe-
derace stavbařů apod.

Představitelé IOZ se také aktivně zúčastnili 
jednání VII. Sněmu OS Stavba ČR.   (red)
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Dohoda o  spolupráci mezi Českým 
báňským úřadem (ČBÚ) a Odborovým 
svazem Stavba České republiky (OS 
Stavba ČR), která byla uzavřena 15. 
října 2007, byla i v loňském roce plněna 
a  všechna ustanovení v  ní obsažená 
byla beze zbytku naplněna. 

Slavnostní jednání k vyhodnocení plnění 
dohody za rok 2017 se uskutečnilo v prosto-
rách Hotelu Olšanka v Praze. Samotné vy-
hodnocení podepsali za ČBÚ jeho předseda 
Ing. Martin Štemberka a za OS Stavba ČR 
předseda Ing. Milan Vomela. Jednání se dále 
zúčastnili za ČBÚ ředitel odboru hornictví 
Ing. Radim Mžyk a ředitel kanceláře předse-
dy JUDr. Ing. Ladislav Svoboda, za OS Stav-
ba ČR byli podpisu přítomni místopředseda 
Ing. Pavel Zítko a svazový inspektor bezpeč-
nosti práce (SIBP) Zdeněk Švehla.

Po podpisu plnění dohody za rok 2017 nám 
bylo ze strany ČBÚ předáno Memorandum, 
ve kterém je mimo jiné uvedeno, že je dohoda 
plněna v celém rozsahu, úroveň spolupráce 
ve všech bodech dohody se hodnotí jako vel-
mi dobrá, a také to, že obě strany vyjádřily 
do budoucna vůli pokračovat v dosavadní 
úspěšné spolupráci.

Z úkolů, realizovaných v roce 2017 v rámci 
plnění dohody, uvádíme např. účast SIBP na:
●  generální prověrce ČBÚ ve společnosti Kr-

konošské vápenky Kunčice, a.s.
●  komplexní prověrce OBÚ Liberec ve spo-

lečnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s.
●  komplexní prověrce OBÚ Most ve spo-

lečnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. – 
lomy Libochovany a Dolánky

●  komplexní prověrce OBÚ Plzeň ve společ-
nosti EUROVIA Kamenolomy, a.s. – lom 
Litice

●  komplexní prověrce OBÚ Ostrava ve spo-
lečnosti Gypstrend, s.r.o.

●  komplexní prověrce OBÚ Ostrava ve spo-
lečnosti Kámen Zbraslav, a.s. – dobývací 
prostor Mohelnice

●  komplexní prověrce OBÚ Plzeň ve společ-
nosti LB MINERALS, s.r.o. VJ Plzeňsko

●  komplexní prověrce OBÚ Praha ve společ-
nosti CEMEX Sand, k.s.

●  komplexní prověrce OBÚ Sokolov ve spo-
lečnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s.

SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍ BÁŇSKOU SPRÁVOU

Celkovému podpisu plnění dohody za rok 
2017 předcházelo uzavření dílčích plnění, 
kdy SIBP v průběhu měsíce ledna a počát-
kem února 2018 navštívil jednotlivé Obvod-
ní báňské úřady, kde podepsal spolu s před-

Zástupci smluvních stran (zleva) - JUDr. Ing. Ladislav 
Svoboda, Ing. Radim Mžyk, Ing. Martin Štemberka 
(ČBÚ) a Ing. Milan Vomela a Ing. Pavel Zítko

Foto – Zdeněk Švehla

ZÁPOLILO SE VE FLORBALU

sedy těchto úřadů vyhodnocení 
dílčí, která byla základem pro 
tvorbu vyhodnocení celkové-
ho. Na závěr jednání byla pro-
konzultována současná situace 
v rámci České republiky jak 
ve stavebnictví, tak i v ostat-
ních odvětvích spadajících pod 
dozor Státní báňské správy. 
Byla projednána situace v le-
gislativě a zástupci OS Stavba 
ČR byli upozorněni mimo jiné 
i na nadcházející úkoly, které 
nás budou zřejmě čekat v ná-
vaznosti na požadavky EU, tý-
kající se radikálního snižování 
SiO2. Rovněž tak byla projed-
nána situace ohledně soutě-
že v bezpečnosti práce Zlatý 

Permon, kdy bylo konstatováno, že do bu-
doucna budou přepracovány kategorie pro 
zařazování jednotlivých zaměstnavatelských 
subjektů do této soutěže. 

 Zdeněk Švehla - SIBP

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE „ZLATÝ PERMON“
Zasedání hodnotící komise zřizovatelů 
cen za  bezpečnost v  hornictví „Zlatý 
Permon“ se uskutečnilo v  kanceláři 
ředitele kanceláře úřadu na  Českém 
báňském úřadu dne 22. března 2018. 

Jednání se zúčastnili JUDr. Ing. Ladislav 
Svoboda – ředitel kanceláře úřadu a předseda 
komise, Ing. Radim Mžyk – ředitel odboru 
hornictví ČBÚ, Bc. Jan Sábel – předseda OS 
PHGN a Ing. Milan Vomela – předseda OS 
Stavba ČR.

Ceny se udělují celkem v 5 kategoriích. 
Zaměstnavatelské subjekty, ve kterých pů-
sobí odborové organizace OS Stavba ČR, se 
zúčastňují soutěže pouze v kategoriích III. 
- hornická činnost prováděná povrchovým 
způsobem – lom, těžba písku nebo štěrko-
písku (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci) a V. 
- hornická činnost nebo činnost prováděná 
hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 
zaměstnanci). Ostatní kategorie jsou mimo 
obor činnosti těchto subjektů.

V roce 2017 zvítězila v kategorii III. orga-
nizace EUROVIA Kamenolomy, a.s., v kate-

gorii V. zvítězila zaměstnavatelská organiza-
ce, ve které nepůsobí OS Stavba ČR.

Vzhledem k tomu, že se v posledních le-
tech trvale snižuje počet organizací přihlá-
šených do soutěže, uskutečnilo se dne 25. 4. 
2018 na Českém báňském úřadu jednání, je-
hož předmětem byla změna v organizaci této 
soutěže tak, aby se soutěž stala atraktivnější 
a zapojilo se do ní co nejvíce zaměstnavatel-
ských subjektů. Tohoto jednání se zúčastnili 
nejvyšší představitelé zřizovatelů soutěže, 
tj. předseda ČBÚ Ing. Martin Štemberka, 
předseda OS Stavba ČR Ing. Milan Vomela 
a předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel. Jednání 
se dále zúčastnili za ČBÚ ředitel kanceláře 
úřadu JUDr. Ing. Ladislav Svoboda a ředitel 
odboru hornictví ČBÚ Ing. Radim Mžyk, 
za OS Stavba ČR svazový inspektor bezpeč-
nosti práce Zdeněk Švehla.

Výsledkem jednání byla dohoda, která by 
měla soutěž rozšířit na řadu dalších subjektů. 
Konkrétní výstupy zatím nebudeme zveřej-
ňovat, neboť musí být nejdříve projednány 
v orgánech výše uvedených zřizovatelů.

Zdeněk Švehla

Dne 12. 4. 2018 se konal Přebor České 
republiky stavebních škol ve florbalu. 
Z pověření Odborového svazu Stavba 
ČR byla pořadatelem akce STŘEDNÍ 
ŠKOLA TECHNICKÁ, DĚLNICKÁ 
21, MOST. Ředitelem přeboru byl 
PaedDr. Karel Vokáč, ředitel SŠT Most. 

Přeboru se zúčastnilo celkem 8 družstev. 
Všechna utkání měla vysokou sportovní 
úroveň a bylo vidět mnoho pohledných akcí 
a krásných branek. V prostorách sportov-
ní haly SŠT Most tak proběhla mimořádně 
zdařilá sportovní akce, která nebyla narušena 
žádnými projevy nesportovního chování hrá-
čů ani diváků. Během akce nedošlo k žádným 
zraněním. Na závěr turnaje proběhlo slav-
nostní vyhodnocení, předání cen a diplomů. 
Všichni účastníci byli, dle vlastních slov, 

spokojeni, a už se těší na další ročník tohoto 
velmi oblíbeného turnaje. Zcela po právu zví-
tězili borci ze Střední školy stavební a strojní 
Teplice. Na akci se finančně podílela Oborová 
zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, po-
jišťoven a stavebnictví. 
Konečné pořadí a nejlepší hráči přeboru: 
1.  SŠS a S Teplice, 1. hvězda turnaje - Filip 

Kopecký (Teplice) 
2.  SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem, 2. hvězda 

turnaje - Libor Dvořák (Ústí nad Labem) 
3. SŠP, H a S Litoměřice 
4.  SŠT Most, nejlepší brankář - Jiří Vybíral 

(Most) 
5. SOŠE a S, OA a SZŠ Chomutov  
6. SPŠ Tachov 
7. AŘ, SŠT Praha - Zelený pruh  
8. SŠS a Ř Stochov

(red)

V dubnu proběhl v Mostě přebor ČR sta-
vebních škol ve florbalu, pořádaný Střední 
školou technickou   
 Foto – archív pořadatelů přeboru



PŘEBOR V NOHEJBALU

Přebor byl oficiálně zahájen už v úterý 24. 
4. 2018 poradou vedoucích zúčastněných 
družstev a organizátorů akce v salonku jídel-
ny SPŠ Otrokovice. Zde bylo usneseno, že 
všechna družstva se spolu utkají dvoukolově 
v základní skupině systémem každý s kaž- 
dým. Do akce se zapojilo široké spektrum 
středních škol z celé republiky, přičemž nej-
větší zastoupení měl vzdálený Ústecký kraj. 

Ve středu ráno začal náročný program prv-
ního hracího dne přeboru nástupem zúčastně-
ných družstev. Slavnostní zahájení přeboru 
provedli ředitel SPŠ Otrokovice Mgr. Libor 
Basel a místopředseda OS Stavba Ing. Pavel 
Zítko. Ihned po slavnostním úvodu se roz-
běhla jednotlivá utkání plná vzruchu a na-
pětí. Reprezentanti všech zúčastněných škol 
podávali kvalitní sportovní výkony a bojovali 
o co nejlepší umístění. V prvním hracím dnu 
se odehrála většina utkání, na druhý hrací den 
zůstala dohrávka několika zápasů.

Ve čtvrtek se uskutečnila poslední utkání, 
přičemž v každém z nich šlo o celkové koneč-
né umístění. Po vyrovnaném zápase se na po-

myslný zlatý stupeň 
zcela zaslouženě vy-
šplhali hoši z Prahy, 
kteří prohráli za už 
rozhodnutého stavu 
pořadí jen poslední 
zápas, jako druhé 
skončilo družstvo 
z Ústí nad Labem 
a třetí domácí Otro-
kovice. V prostorách 
sportovní haly SPŠ 
Otrokovice proběhla 
mimořádně zdařilá 
sportovní akce, která nebyla narušena žádný-
mi projevy nesportovního chování hráčů ani 
diváků. Během akce nedošlo k žádným zra-
něním.

Na závěr turnaje proběhlo slavnostní vy-
hodnocení, předání cen a diplomů delegátem 
OS Stavba panem Vítězslavem Vaverkou. 
Všichni účastníci byli, dle vlastních slov, 
spokojeni, a už se těší na další ročník tohoto 
populárního turnaje.

Ve dnech 24.- 26. 4. 2018 proběhl ve sportovní hale Střední 
průmyslové školy Otrokovice pod patronací ředitele 
školy Mgr. Libora Basela, Odborového svazu STAVBA ČR 
a města Otrokovice Přebor ČR středních škol se stavebním 
zaměřením v nohejbalu. 
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LETNÍ SPORTOVNÍ HRY 
OS STAVBA ČR

Jako každý rok se i letos uskuteční 
Letní sportovní hry OS Stavba ČR, orga-
nizované zejména Střední průmyslovou 
školou stavební Pardubice, a to tradič-
ně v areálu v Rybitví ve dnech 29. a 30. 
června 2018. Pro ženy jsou připravovány 
soutěže v bowlingu, stolním tenisu, mini-
golfu a šipkách, muži se budou moci utkat 
v malé kopané, nohejbalu trojic, stolním 
tenisu, minigolfu, bowlingu a šipkách. 
Volejbalové zápolení pak má podmínku – 
v každém družstvu musí být alespoň dvě 
ženy.

Propozice jsou uvedeny na webu svazu 
v kolonce „akce“. (red)

Na akci se finančně podílela Oborová zdra-
votní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťo-
ven a stavebnictví.

Pořadí družstev:  
1. AŘ-SŠT Praha – Zelený pruh
2. SPŠS a SOŠST Ústí n. L.
3. SPŠ Otrokovice
4. SŠSaS Teplice
5. SŠEaS, OAaSZŠ Chomutov  (red)

Nohejbalový přebor hostily opět Otrokovice. Pořadatelem byla 
Střední průmyslová škola   Foto – archív pořadatelů přeboru

DĚVČATA ZE VZDÁLENÝCH OTROKOVIC A CHLAPCI Z PRAHY 
SE BLÝSKLI NA KOLEČKÁCH
V úterý 15. května hostila Střední škola služeb a řemesel ve Stochově závodníky 
z mnoha koutů republiky při již 9. ročníku Přeboru ČR středních škol se 
stavebním zaměřením v in-line bruslení.

Na stochovskou dráhu se sjelo 5 chlapec-
kých a 5 dívčích družstev, která přijela pomě-
řit své síly se svými vrstevníky. Závodilo se 
na různě dlouhých tratích, každému závod-
níkovi byla svěřena ta vzdálenost, při které 
mohl prokázat své rychlostní či vytrvalostní 
schopnosti. Dávku soutěživosti závodníci 
rovněž prokazovali ve štafetovém závodě či 

letmé čtyřstovce. Mezi chlapci zvítězili borci 
z Prahy, konkrétně z Akademie řemesel Praha 
- SŠ technická, kteří tím přerušili sérii borců 
z Berouna. Ti vyhráli předchozí tři ročníky. 
Soutěž dívek pak ovládla děvčata ze SPŠ Ot-
rokovice. I v rámci tohoto ročníku byly pře-
konány některé traťové rekordy, a celá soutěž 
měla opět velmi kvalitní úroveň.

Je na místě poděkovat všem závodníkům 
za vzornou reprezentaci a všem sponzorům, 
kteří pomohli závod podporující řemeslné 
obory zorganizovat. Díky patří i všem, kteří 
přiložili ruku k dílu, a pomohli tak uspořádat 
kvalitní závod. Na akci se finančně podílela 
také Oborová zdravotní pojišťovna zaměst-
nanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

Celkové výsledky:
Chlapci
1.  Akademie řemesel Praha - Střední škola 

technická
2.  Střední odborná škola a střední odborné 

učiliště Beroun
3. SŠSaŘ Stochov
4. SŠSaS Teplice
5. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem
Dívky
1. SPŠ Otrokovice
2. SZŠ a VOŠZ Kladno
3. ZŠ Jince
4. ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nové Strašecí
5. SŠSaŘ Stochov

  Mgr. Bohuslav Dytko

Nejlepší družstva chlapců přeboru v in-line 
bruslení na stupních vítězů

 Foto – archív pořadatelů přeboru

Děvčata po startu jedné z disciplín přeboru 
 Foto – archív pořadatelů přeboru


