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Knauf Junior TROPHY 2018  
 
 Tuto mezinárodní dovednostní soutěž každoročně pořádá společnost 
Knauf pro učně oboru Montér suchých staveb. Národní kolo probíhá 
tradičně v areálu Knauf Praha, Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9-
Kbely.  Zúčastnit se mohou učňové a žáci odborných stavebních škol a 
učilišť, kteří se vzdělávají v oblasti suché výstavby. Přihlásit se mohou 
dvoučlenné týmy z oboru, hoši i dívky, základní podmínkou účasti je věk 
do 21 let. Výherci českého národního kola pak reprezentují Českou 
Republiku na mezinárodním finále soutěže, které pořádá vždy jedna ze 
zúčastněných zemí, většinou vítěz minulého ročníku. Česká republika byla 
pořadatelem mezinárodního finále v roce 2014. 
 
Základní pravidla soutěže Knauf Junior TROPHY  
 
 Každé kolo se skládá se z krátkého teoretického testu, po kterém následuje  
praktická část v délce 4 hodiny. Za tento časový úsek mají soutěžící za úkol 
postavit konstrukci, se kterou se mohou teoreticky seznámit z technické 
dokumentace, která je jim zaslána cca 1 měsíc před datem konání národního 
kola. Pro následné mezinárodní finále je test i zadání stejné, jen v angličtině. 
 V praktické části se hodnotí celkový vizuální dojem, kvalita tmelení, rovinnost 
ploch, provedení ochrany hran, přesnost vodorovných a svislých rozměrů a 
úhly. Součástí hodnocení je ale i čistota pracoviště. Výsledky hodnotí odborná 
porota složená ze zástupců pedagogického doprovodu a technického oddělení 
společnosti Knauf Praha. 
 
Knauf Junior TROPHY 2018 
 
 V letošním roce se konal  9.ročník českého národního kola soutěže Knauf 
Junior TROPHY 2018 tradičně v areálu společnosti Knauf Praha Kbely 26. 
dubna 2018. Stejně jako loni, vyhráli české kolo Knauf Junior TROPHY zástupci 
SPŠ stavební z Valašského Meziříčí. První místo obhájil Marek Kokeš ve dvojici 
s novým parťákem Davidem Šejnohou. Společně se svým mistrem odborného 
výcviku panem Stanislavem Mrázkem a zástupcem společnost Knauf Praha, 
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panem Hubertem Sieglem, se zúčastnili mezinárodního finále soutěže, které se 
konalo 5.- 8. června 2018 ve Slovinsku. V konkurenci 15 družstev Knauf 
z Evropy i Asie umístili na 10. místě. 
 
 
 
Mgr. Jana Tulachová 
Vedoucí marketingu  
Knauf Praha spol. s r.o.  
 
 

Knauf Praha, spol. s r. o., (www.knauf.cz)  
 
Knauf Praha, spol. s r. o., se specializuje zejména na výrobu a prodej sádrokartonových 
stavebních systémů a materiálů včetně veškerého příslušenství. Značka Knauf se tak od roku 
1992, kdy vstoupila na český stavební trh, stala synonymem pro celou oblast suché výstavby. 
Společnost Knauf je rovněž významným producentem materiálů v oblasti  výstavby podlah, 
protipožárních příček a podhledů, sádrových omítek, fasádních systémů, revitalizace 
železobetonových konstrukcí  apod. V portfoliu výrobků nechybí velmi široká oblast stavební 
chemie a suchých maltových směsí. Značka Knauf byla vždy spojována s vysokou kvalitou 
produktů a nadstandardním odborným servisem včetně poradenství a odborného zaškolování 
svých partnerů. 
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