
Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, 
 
dovolujeme si Vás oslovit a zaslat přihlášku do soutěže XVIII. ročníku Vědomostní olympiády, 
kde si Vaši žáci porovnají svoje vědomosti s jinými soutěžícími SOŠ a SOU.  
 

Cílem XVIII. ročníku soutěže Vědomostní olympiády je podpořit soutěživost a zvyšování odbor-
ných znalostí učňovského dorostu, opakování učiva před závěrečními zkouškami třetích roční-
ků a také užší spolupráce členských firem.  
 
Pořadatelem a organizátorem Vědomostní olympiády 2023 je Cech topenářů a instalatérů Čes-
ké republiky a oborový portál TZB-info zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související 
obory technická zařízení budov. 

Soutěž je určena žákům třetích ročníků SOU a SOŠ v oboru instalatér. Soutěže se může zú-
častnit pouze žák, který nemá ukončené žádné jiné středoškolské vzdělání a soutěže se může 
zúčastnit pouze jedenkrát. Soutěžní otázky (studijní materiál) vychází ze znalostí probraného 
učiva dle osnov a další doplňující odborné otázky z oboru instalatérství a topenářství, které 
jsou zpracovány ve spolupráci s partnery soutěže a odbornými garanty. 
 
XVIII. ročník soutěže „Vědomostní olympiády“ se koná za odborné garance Bohuslava Hamro-
ziho, prezidenta CTI ČR, doc. Ing. Aleše Rubiny Ph.D.,  Ing. Jakuba Vrány, Ph.D., zástupců Vyso-
kého učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB. 
 
Pod záštitou: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Asociace malých a středních podni-
ků a živnostníků ČR, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB. 
 
Generální partneři: KORADO, a.s., Kermi, s.r.o.,  
 

Hlavní partneři jsou: Hansgrohe Česká republika, Delmax s.r.o., Bosch Termotechnika s.r.o., 
Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. 
 
Generálním mediálním partnerem této vědomostní soutěže: 
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., viceprezidentka CTI ČR a ředitelka portálu TZB-info, mediálním 
partnerem je i ČT,  www.estav.tv  Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO. 
 
Základní kola se uskuteční v rámci jednotlivých, přihlášených SOU a SOŠ.  Zástupci škol do 28. 
února 2023 doplní dva postupující nejúspěšnější žáky z přihlášeného učiliště včetně jednoho 
náhradníka. (Prosím do přiloženého formuláře Výsledky základního kola uvádějte i náhradní-
ka).  
 

Otázky a odpovědi pro základní a krajské kolo :  
VYTÁPĚNÍ Databáze otázek v5.71 (cechtop.cz) 
IVK Databáze otázek v5.71 (cechtop.cz) 
 
Krajská kola se neuskuteční elektronicky jako v minulých letech ale formou písemných testů v 

centrech krajských škol za účasti partnerů - členů CTI ČR. Plánovaný termín krajských kol od 

http://www.estav.tv/
https://cechtop.cz/sites/default/files/2022-03/VYT-2022.pdf
https://cechtop.cz/sites/default/files/2022-03/IVK-2022.pdf


30. března do 28. dubna 2023, podrobné instrukce-propozice budou zveřejněny na stránkách 

www.cechtop.cz až po uzavření základního kola VO 2023. 

Celorepublikové kolo, vlastní finále soutěže se uskuteční v Praze. O místě konání budete 
v předstihu informováni. Slavnostní předání cen vítězům soutěže XVIII. ročníku Vědomostní 
olympiády 2023 se bude konat dne 11. května 2023 za přítomnosti představitelů MŠMT ČR, 
HK ČR, AMSP ČR, VUT v Brně, prezidenta CTI ČR, předsedy sekce Vzdělávání CTI ČR, generál-
ních partnerů a hlavních partnerů, zástupců škol a rodičů. 
 

Nedílnou součástí této zprávy jsou přílohy: 
 

Přihláška školy do soutěže  VXIII. ročníku VO  2023. Vyplněnou Přihlášku školy zašlete nejpoz-
ději do 27. ledna 2023 na cti@cechtop.cz 
 
Druhá příloha je Formulář výsledků základního kola soutěže. Vyplněný formulář výsledků zá-
kladního kola zašlete do 28.února 2023 na  cti@cechtop.cz 

 
Těšíme se na setkání a na spolupráci s Vámi!  
 

 
 

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. 
autorizované společenstvo 
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno 
tel. +420 541 120 565., mobil:+420 730 190 840 
cti@cechtop.cz., www.cechtop.cz 
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