
PROČ JÍT PRÁVĚ SEM

1. SŠ automobilní Ústí nad Orlicí je nejmoderněji 
vybavenou školou s automobilním zaměřením 
v Pardubickém kraji.

2. Během studia získají žáci zdarma podle zvole-
ného oboru v rámci výuky řidičské oprávnění na 
osobní a nákladní automobil a ve vlastní autoškole 
mohou absolvovat kurz pro řidičské oprávnění na 
motocykl, traktor, přívěs či autobus.

3. Studenti 
maturitní-
ho oboru 
autotronik
mohou po 
třech letech 
složit závěreč-
nou zkoušku 
a získat výuční 
list v oboru 
autoelektri-
kář?

HVĚZDA (ZE) ŠKOLY

Když si Miloš 
Palla v deváté 
třídě vybíral střední 
školu, dostal od 
svého známého tip 
na SŠ automobilní 
Ústí nad Orlicí. 
A protože ho hned 
při první návštěvě 
zaujala, podal si 
přihlášku právě sem – a vůbec mu nevadilo, že z rod-
né Olomouce se ocitl devadesát kilometrů daleko. 
Zvolil si maturitní obor autotronik a v průběhu studia 
mnohokrát prokázal talent a šikovnost. Vrchol 
svých schopností předvedl v závěrečném ročníku na 
jaře 2022 ve fi nále tradiční prestižní soutěže Auto-
opravář Junior v Mladé Boleslavi. V silné konku-
renci soupeřů z celé České republiky obsadil ve své 
kategorii vynikající druhé místo. Za jeho nadání, 
píli a vzornou reprezentaci školy i Pardubického kraje 
tomuto čerstvému absolventovi TECHNOhrátky 
právem udělují symbolický titul Hvězda (ze) školy.
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DÍVKA Z KRÁLOVSTVÍ BAREV

VÍTE, ŽE ŽÁCI...

• ...  dosahují výborných výsledků na regionál-
ní i celostátní úrovni v soutěžích odborných 
dovedností a jejich uplatnění na pracovním trhu 
je bezproblémové?

• ...  cestují během studia do partnerských škol 
v Polsku a na Slovensku a v rámci programu 
Erasmus+ absolvují stáže v zahraničních fi rmách 
(Itálie, Maďarsko, Rakousko)?

• ...  získají v některých učebních oborech svářeč-
ský průkaz zdarma v rámci výuky?

• ...  absolvují 
zájezdy na 
autosalon 
v Ženevě, 
do továrny 
BMW 
v Mnichově, 
do Londýna 
nebo Paříže?
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S P E C I Á L N Í  V Y D Á N Í  P R O  S T Ř E D N Í  Š K O L U  A U T O M O B I L N Í  Ú S T Í  N A D  O R L I C Í

ZE ŠKOLNÍ NÁSTĚNKY 

Vztah k barvám, výtvarničení a kreativitě je 
na Anetě Vaňkové patrný už na první pohled. 

Pravou paži jí totiž zdobí tetování lví hlavy, 
zatímco levé předloktí „obsadil“ její pes, labra-
dorský retrívr. O tom, že si na SŠ automobilní Ústí 
nad Orlicí vybrala obor autolakýrnice, tak vlastně 
ani není třeba dlouho přemýšlet. V červnu 2022 
se stala osmnáctiletá dívka z Chocně také jeho 
absolventkou.

Vzpomenete si, co vás inspirovalo k volbě 
tohoto oboru?
Odmalička mě přitahovala auta, navíc jsem 
v tomhle prostředí i vyrůstala. Maminka pracovala 
v Autoneonu jako hlavní mistrová a také doma jsme 
měli autoopravnu. 

Takže jste měla na konci základní 
školy jasno, kam povedou 
další kroky?
No, auta mě bavila, ale při-
znám se, že v deváté třídě 
jsem úplně nevěděla, na 
jaký obor jít. Přestože jed-
nu chvíli jsem uvažovala 
o opraváři motocyklů, tak 
mě nakonec nejvíc zaujal 
autolakýrník. 

Co rozhodlo?
Asi, že mě to vždy táhlo ke 
kreativním činnostem. Chodila jsem 

třeba na výtvarnou výchovu a mám také ráda pečli-
vou práci s barvami. Myslím, že jsem udělala dobře, 
protože mě obor opravdu chytil.

Autolakýrníci v kombinéze a s nasazeným 
respirátorem vypadají jako zakuklenci – to vám 
nevadí?
Občas vypadáme jako marťani, ale ochranné 
pomůcky jsou důležité. Ze začátku je samozřejmě 
poněkud obtížnější se v nich pohybovat. 
Člověk se musí vyrovnat třeba s velkým 

teplem a přes brýle také 
není pokaždé dobrý 

výhled. Je však nut-
né si co nejdříve na 
tahle omezení zvyknout 
a pak už to jde.

Jak jste zvládala nástup 
do středoškolského 

prostředí?

Překvapilo 
mě, že v prvním 
ročníku jsme 
se až tolik 
nezasvěcovali 
do samotného 

oboru, ale čekalo nás hlavně pilování a broušení. 
Bylo to však důležité, neboť autolakýrník musí 
zvládnout i opravy karoserie. Zacházet s pistolí 
a správně stříkat barvy jsme se učili až od druhého 
ročníku. Výhodou je, že ve škole jsou skvělí učitelé 
odborného výcviku, kteří vše perfektně vysvětlí 
a naučí. 

Byla mezi vašimi 
spolužáky také 
jiná děvčata?
Ve třídě jsem 

byla úplně sama. 
Že bych se však cíti-

la jako v bavlnce, tak to 
ne. Kluci občas mluvili sprostě, 

ale to já taky dokážu a nenechala jsem 
si od nich nic líbit. 

Není vám líto, že nevidíte motor pod 
kapotou a nemůžete auta opravovat?

Ani s opravou motoru bych problém neměla, 
protože ve školních dílnách jsme byli zvyklí 

opravovat si vše sami. Navíc jsem absolvovala 
ještě rekvalifi kační kurz na obor karosář, což je 

ve spojení s autolakýrníkem výborná kombina-
ce, protože si teď můžu opravovat vše sama. 

Jaké předpoklady by měl mít autolakýrník?
Základem je určitě pečlivost a také vytrvalost, pro-
tože musí být připravený na různé dílčí problémy 
a kvalitní práce se bez těchto vlastností neobe-
jde. Stačí jedna chyba a celý díl se může pokazit. 
Kdo má vztah k barvám a kreslení, je to pro něj 
dobrá volba.

DOTAZNA

„Kdo má vztah 

k barvám a kreslení, 

je to pro něj dobrá 

volba.“
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Přehled učebních a studijních oborů na 
Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí pro 

školní rok 2023/2024, kdy sem nastoupí součas-
ní žáci z devátých tříd, je následující:

TŘÍLETÉ UČEBNÍ 
OBORY

Mechanik opravář 
motorových vozidel
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel (automecha-
nik) je kvalifi kovaný pracovník schopný samostatné 
údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na 
silničních motorových vozidlech. Získané doved-
nosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, 
opravárenských provozech, servisech, stanicích 
technické kontroly, měření emisí apod., při provádě-
ní montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, 
seřízení a výměny dílů a funkčních částí (případně 
s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené 
opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení 
pro zjišťování závad a kontroly technického stavu 
vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti 
evidence prováděných servisních a opravárenských 
opatření, zajištění potřebného materiálu a náhrad-
ních dílů apod. Součástí vzdělání je i příprava 
k získání řidičského oprávnění skupiny B a C. 

Autoelektrikář
26-57-H/01
Autoelektrikář je kvalifi kovaný pracovník schopný 
samostatné údržbářské, opravárenské a seřizovací 
práce na silničních motorových vozidlech, pře-
devším na jejich elektroinstalaci a elektronickém 
vybavení. Získané dovednosti umožní absolventům 
uplatnit se v různých opravárenských provozech, 
autoservisech, při opravách a údržbě elektrických 
a elektronických částí motorových vozidel, při 
obsluze diagnostických zařízení pro zjišťování závad 
a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování 
technické dokumentace z oblasti evidence provádě-
ných servisních a opravárenských opatření, zajištění 
potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Ab-
solventi mají možnost získat odbornou elektrotech-
nickou způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičské-
ho oprávnění skupiny B a C. 

Karosář
23-55-H/02
Karosář je kvalifi kovaný pracovník schopný 
samostatné opravárenské a seřizovací karosářské 
práce na silničních motorových vozidlech. Získané 
dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve 
výrobě, opravárenských provozech, servisech, ka-
rosárnách a lakovnách apod., při provádění montáže 
a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení 
a výměny dílů karoserií a funkčních částí (případně 
s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené 
opravě a seřízení, drobných oprav laků a přípravy 
pro lakování, obsluhy zařízení pro měření a opravy 
karoserií a rámů vozidel, spojování součástí karoserií 
svařováním, pájením nebo lepením, vyplňování 
technické dokumentace z oblasti evidence provádě-
ných servisních a opravárenských opatření, zajištění 
potřebného materiálu a náhradních dílů apod. 
Součástí vzdělání je absolvování svářečského 
kurzu ZK 135 1.1 a příprava k získání řidičského 
oprávnění skupiny B. 

Autolakýrník
23-61-H/01
Autolakýrník-karosář je kvalifi kovaný pracovník 
schopný samostatné opravárenské lakýrnické i ka-
rosářské práce na silničních motorových vozidlech. 
Vedle klasických znalostí karosáře (četba technické 
dokumentace vozidel, dílenské náčrty částí karosérií 
a skříní, volba druhů materiálů, opravy karosérií 
a skříní, zpracování dílů a jejich spojování – okna, 
doplňková výbava) je schopný samostatně se 
orientovat ve všech lakýrnických postupech 
a samostatně volit správný pracovní postup 
i při použití nejmodernějších technik 
povrchových úprav. Umí upravovat části 
povrchů karosérií a skříní vozidel a opatřo-
vat je základními i speciálními nátěry nebo 
nátěrovými systémy. Součástí vzdělání je 
příprava k získání řidičského oprávnění 
skupiny B.

ČTYŘLETÉ 
MATURITNÍ 
OBORY

Silniční doprava – 
Dopravní prostředky
23-45-M/01
Obor vhodný pro chlapce i děvčata je 
zaměřený na dopravu a logistiku. Absolven-
ti pracují ve státní správě, u přepravců, jako 
technici v automobilovém průmyslu, při prodeji 
automobilů a příslušenství, i ve strojních fi rmách. 
Samostatně podnikají. V průběhu studia je 
absolvent seznámen s konstrukcí silničních vo-
zidel, s provozem a údržbou vozidel. Studium je 
zaměřeno na všeobecný přehled o technologiích 
oprav a diagnostiky silničních vozidel, na kontro-
lu a hodnocení technického stavu, na údržbu a na 
systém řízení opravářské činnosti. Oblast dopravy 
se soustřeďuje na znalosti jednotlivých druhů 
doprav, manipulaci s přepravovaným zbožím 
a materiálem, znalost problematiky logistiky, 
mezinárodních dohod a úmluv při přepravách. 

Studium vytváří u absolventů předpoklady pro 
úspěšné zvládání středních technickohospodářských 
funkcí včetně živnostenského podnikání. Součástí 
vzdělávání je i příprava k získání řidičského 
oprávnění skupiny B a C. 

Autotronik + autoelektrikář
39-41-L/01 + 26-57-H/01
Studenti tohoto oboru mohou po třech letech 
složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list 
také v oboru autoelektrikář. Jedná se o studijní 
obor s rozsáhlejším odborným výcvikem, který je 
více zaměřen na praktické zvládnutí oprav silničních 
vozidel včetně diagnostiky. Absolvent se seznámí 
s konstrukcí silničních vozidel, činností jednotlivých 
skupin a podskupin včetně elektronických systé-
mů. Oblast údržby a oprav vozidel je zaměřena na 
technologie oprav, údržby, kontroly a hodnocení 
technického stavu vozidel, stejně jako základní na 
opravy silničních vozidel včetně elektronických 
systémů řízení s využitím diagnostiky. Absolventi 
mají možnost získat odbornou elektrotechnickou 
způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Součástí 
vzdělávání je i příprava k získání řidičského 
oprávnění skupiny B a C.

Průmyslová ekologie 
16-02-M/01
Maturitní obor pro chlapce i děvčata je zaměřený na 
ochranu životního prostředí. Absolventi se uplatní 
jako technici bezpečnosti práce, ekologové v průmy-

slových podnicích i podnikatelském sektoru, ve 
státní správě a samosprávě jako pracovníci na 

odborech a referátech životního prostředí nebo 
na odborech územního plánování a stavebního 

řízení. Mohou také pracovat ve fi rmách, které 
se zabývají hospodařením s odpady, energie-

mi, ve společnostech poskytujících služby 
v oblasti vodního hospodářství 

a v zařízeních pečujících o čistotu 
ovzduší. V neposlední řadě se 
absolventi mohou uplatnit při 
osvětové a vzdělávací činnosti 
v environmentální oblasti 
vzdělávání k udržitelnému 
rozvoji. Uplatnění naleznou 
i ve státní správě (Policie ČR, 
celní správa) či v samostat-
ném podnikání. Mohou 
rovněž zkrácenou formou 
získat výuční list v automo-
bilních 

oborech. 

Přehled učebních a studijních oborů 2023/2024

CO SI VYBRAT 

3 LETÉ 

OBORY

4 LETÉ 

OBORY
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Z „DŘEVÁKU“ CHLOUBA AREÁLU
Na jaře 2021 se musela 
defi nitivně poroučet 
k zemi hala D zvaná 
familiérně „dřevák“, která 
stála od roku 1948 v areálu 
SŠ automobilní Ústí nad 
Orlicí školy v Hylvátech. 

Bylo totiž nezbytné uvolnit místo nově rostoucí-
mu objektu, který byl fi nancován nákladem 26 
milionů korun z fondů Evropské unie a s podílem 
Pardubického kraje. Vzhledem k neustále rostoucímu 
segmentu hybridních a elektro automobilů zde od 1. 
září 2022 našlo své místo speciální pracoviště vě-
nované elektromobilům, ale rovněž jednostopým 
vozidlům na elektrický pohon. Ve zbylých prostorách 
budovy se nachází také moderní svářečská škola, 
která se dočkala významného rozšíření.

NA SOUTĚŽÍCH SBÍRAJÍ ÚSPĚCHY
Žáci SŠ automobilní 
Ústí nad Orlicí dosahují 
výborných výsledků na 
soutěžích odborných 
dovedností v regionálním 
i celostátním měřítku. O stří-
brné pozici Miloše Pally ve 
fi nále soutěže Autoopravář 
Junior 2022 informujeme na 

titulní straně. V Mladé Boleslavi se dařilo také Lukáši 
Víchovi, jenž mezi automechaniky obsadil pátou 
příčku, a Petru Vídenskému, který skončil mezi ka-
rosáři sedmý. V regionální soutěži automechaniků
z automobilních škol Pardubického kraje ve Vysokém 
Mýtě se umístil Dominik Žid druhý. Dařilo se rovněž 
Magdaleně Kolářové z oboru průmyslová ekologie, 
která se stala jednou z deseti vítězek soutěže Chrá-
něná území Pardubického kraje.

PRŮKAZY ZDARMA TAHÁKEM
V SŠ automobilní Ústí nad 
Orlicí je samozřejmostí spojení 
teorie s praxí. S výjimkou oboru 
průmyslová ekologie je zde 
součástí vzdělání také bezplatná 
příprava k získání řidičského 
oprávnění skupin B (osob-
ní automobil) a C (nákladní 
automobil). Karosáři absolvují 
v rámci výuky svářečský kurz
pro svařování v ochranné atmosféře. Škola se věnuje 
i doplňkové hospodářské činnosti, která žákům 
pomáhá snadněji vstoupit do profesního života. 
V areálu školních dílen provádějí například diagnos-
tiku a běžné opravy vozidel, klempířské a lakýrnické 
práce, zajišťují služby stanice technické kontroly, 
měření emisí, čerpací stanice, školení řidičů a svářečů 
– a veřejnost má o tyto služby velký zájem.

„Baví mě auta i elektřina, a tak 
jsem v tomto oboru obojí spojil. 
Navíc táta má autoservis, takže 
jsem v něm odmalička vyrůstal, 
tátu sledoval při práci a snažil se 
mu pomáhat při opravách moto-
cyklů a automobilů. Tahle práce 
se mi líbí a ve škole jsem se naučil 
hodně nových věcí. S příchodem 

elektroaut význam autoelektrikářů a autotroniků ještě 
stoupne, o budoucnost se nebojím.“ 
Jan Fajt, 18 let, absolvent oboru autoelektrikář

„Už v dětství jsem byl technický 
typ. Hodně jsem se zajímal o moto-
cykly, měl jsem i pionýra, a postup-
ně jsem si troufl  na opravy všeho 
druhu. Odtud vedla cesta k autům, 
chodil jsem i na brigády do auto-
servisů. To mě začalo hodně bavit, 
proto jsem se rozhodl pro studium 
na automobilní škole v Ústí nad 
Orlicí. Hned při první návštěvě se mi zde moc líbilo, 
zejména perfektní vybavení dílen. Po maturitě už asi 
nastoupím do nějakého autoservisu.“
Václav Toman, 18 let, 4. ročník oboru autotronik

„S motorismem jsem začínal velice 
brzy. Už od osmi let jsem třeba 
jezdil za vesnicí na malé motorové 
čtyřkolce. V patnácti jsem si koupil 
i první auto, které jsem si sám 
začal opravovat, ale zatím je řídí 
táta. Bylo jasné, že po ´základce´ 
nastoupím do této střední školy, 
i když jednu chvíli byla ve hře také 

informatika na VDA v České Třebové. Ústí však nakonec 
jasně vyhrálo, už jsem školu znal z návštěvy TECHNO-
hrátek. Uvažuji o tom, že po maturitě půjdu studovat 
vysokou školu. Mým snem je jednou prodávat auta.“
Daniel Veselík, 16 let, 3. ročník oboru autotronik

„Obor mi doporučili známí, kteří 
tuto školu navštěvovali. Navíc bratr 
se věnuje autům, takže jsem dala 
na tato doporučení. Při TECHNO-
hrátkách jsem si automobilní školu 
v Ústí nad Orlicí prohlédla a moc 
se mi líbila – technika, vybavení 
dílem i další zázemí. To rozhodlo, že 
jsem jí dala přednost před policejní 
školou. Ve třídě jsem sama holka, ale kluci o mě pečují 
a jsou milí. Po maturitě bych ráda absolvovala ještě 
Dopravní fakultu Jana Pernera na Univerzitě Pardubice 
se specializací údržba a oprava vozidel.“
Markéta Doležalová, 18 let, 4. ročník oboru 
dopravní prostředky

AUTA JE OKOUZLILA V DĚTSTVÍ

Proč jste si vybrali svůj obor?

ANKETA

Ukazují cestu k modernímu automobilismu
Dlouhá tradice, nabídka oborů se stopro-

centním zajištěním na pracovním trhu 
a k tomu nejmodernější vybavení v Pardubic-
kém kraji, ne-li dokonce v celé České repub-
lice. To už jsou dost pádné argumenty pro 
všechny, kdo uvažují o technickém oboru, aby 
se blíže podívali na nabídku SŠ automobilní 
Ústí nad Orlicí. Ředitel Ing. Petr Vojtěch je na 
tuto charakteristiku právem hrdý, vždyť zdejší 
absolventi excelují nejen na soutěžích odbor-
ných dovedností, ale především si je pochvalu-
jí jejich zaměstnavatelé.

Jak byste co nejvý stiž ně ji charakterizoval 
vaš i š kolu?
Jsme škola, která za více než sedm desetiletí své 
existence opakovaně dokazuje vysokou kvalitu. Těší 
nás, že se k nám hlásí hodně zájemců a my mezi 
nimi můžeme vybírat ty nejlepší. Našim žákům 
poskytujeme potřebné zázemí k růstu. Ti, kteří mají 
technické nadání a jsou zapálení pro věc, u nás 
najdou ideální podmínky, aby prohloubili znalosti 
a dovednosti a navýšili tak své šance, najít si jednou 
dobře ohodnocené zaměstnání podle svých před-
stav. Kromě kvalitní  vý uky se vě nujeme také  
rozsá hlé  doplň kové  hospodá ř ské  č innosti, 
která  ž á ků m pomá há  vstoupit do pro-
fesní ho ž ivota. Velký m př í nosem je 
i vlastní  autoš kola a vlastní  akredi-
tované  š kolicí  stř edisko ř idič ů . 

Co podle vašeho názoru jsou 
největší přednosti vaší školy?
To je ideální příležitost trochu se 
pochlubit! Rozhodně jsme špič-
ka co do vybavení. V minu-
lém období u nás 
probíhala 
investič-
ní 

výstavba a jejím výsledkem jsou nové prostory, 
které od 1. září letošního roku umožnily rozšíření 
svářečské školy a poskytly místo pro dílny speciali-
zované na elektromobilitu. To je pole, na němž jsme 
velmi aktivní. Jako jediná škola máme třeba ve svém 
vozovém parku nejmodernější SUV Škoda Enyaq iV. 
Věnujeme se ale i elektrokolům a elektromotocykům 
a bedlivě sledujeme vývoj v segmentu hybridních 
vozů, který má velký potenciál do budoucna. A po-
tom je tu samozřejmě možnost pro naše žáky udělat 
si zdarma řidičský průkaz na skupinu B – s výjimkou 
oboru průmyslová ekologie.

Jak je u vás zajištěna praxe?
Nabí zí me moderní  prostř edí , š pič kově  vybavené  
dí lny i odborné  uč ebny s mladý m pedagogický m 
sborem. Udrž ujeme rozsá hlou a ú zkou spoluprá ci 
– vč etně  mnoha exkurzí  – s př ední mi regioná lní mi 
a celostá tní mi fi rmami. Vý robní  praxe ž á ků  probí há  
v zá vodech Š koda Auto Kvasiny a Mladá Boleslav, 
odkud se nám díky úzkým stykům právě podařilo 
získat Enyaq iV, v SOR Libchavy i v dalš í ch, ví ce než  
padesá ti smluvní ch autoservisech. Jako start do 
ž ivota si ž á ci nemohou př á t nic lepš í ho. 

Proč by si měli žáci vybrat právě vaši školu?
Budoucnost automobilismu rozhodně nevidím 
černě, naopak – má stále velkou perspektivu. Naše 

obory jsou zaměřené na opravy automobilů 
a ty se budou opravovat stále. Dů-

ležité je, že jsme schopni 
naučit každého 

zájemce – pokud 
sám chce – zvlád-
nout potřebné 
dovednosti a při-
pravit ho kvalitně 

na profesní 
sféru.

PTÁME SE

VIZITKA ŠKOLY 

Adresa: 
Střední škola automobilní 
Ústí nad Orlicí
Dukelská 313
562 01 Ústí nad Orlicí

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 468 002 500
E-mail: 
skola@skola-auto.cz
Web: www.skola-auto.cz

Facebook: facebook.com/skolaauto/

Ředitel: Ing. Petr Vojtěch

OPSÁNO Z TABULE

„Jsme škola, která 

více než sedm desetiletí 

opakovaně dokazuje 

vysokou kvalitu.“
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Jako kluk měl rád stavebnice a často si 
hrál třeba se sevou nebo legem. V sedmé 

třídě však Lukáše Vícha začala zajímat auta 
a v následujících letech tenhle koníček zesílil 
natolik, že se rozhodl v SŠ automobilní Ústí 
nad Orlicí pro obor mechanik opravář motoro-
vých vozidel, který také v tomto roce úspěšně 
absolvoval. Dnes si už plní svůj sen – pracovat 
v autoservisu.

„Ještě 
na zá-

kladní 
škole jsem 

se naučil 
opravovat kola a také 

jsem se šťoural v motocyklech, které jsem různě 
upravoval. Nejvíc mě však brala auta a chtěl jsem 
vědět, jak fungují. To už jsem věděl, že půjdu na 
automechanika,“ vzpomíná na své motoristické 
začátky.

V deváté třídě se podávají dvě přihlášky na střední 
školu a on si v obou případech zvolil obor mecha-
nik opravář motorových vozidel – jednou v Ústí nad 
Orlicí, podruhé v Holicích. Tam však pro něj bylo 
z Chocně, kde bydlel, komplikovanější dojíždění, 
proto si nakonec vybral orlickoústeckou automo-
bilní školu.  

„Vůbec toho nelituji, bylo to dobré řešení. Nastou-
pil jsem sem ještě s několika kamarády. Zpočátku 
mě trochu zaskočilo, že jsme se k autům moc ne-
dostali, ale věnovali jsme se hodně spíše základům 
řemesla – pilování, broušení, řezání. Postupně jsme 
však začali pracovat i na autech, což mě samozřej-
mě bavilo ze všeho nejvíc,“ přiznává osmnáctiletý 
mladík.

První ročník se ještě obešel bez covidové pande-
mie. Ta udeřila plnou silou až v tom druhém. Když 
se musela nadlouho přerušit výuka, věděl si rady. 

Chodil totiž pomáhat do autodílny k sousedovi, 
takže měl dostatek praxe – dělal tam vše, co 

bylo třeba. 

„Při hodinách teorie jsem měl nasa-
zené sluchátko, mobil položený na 
kapotě, poslouchal jsem a přitom 
opravoval. Po návratu do školy 
jsme všechno rychle dohnali. Líbil 
se mi přístup učitelů odborného 

výcviku i některých učitelů teorie. 
Byl fakt suprový. Proti základní 

škole to znamenalo velký posun – 
tam bylo důležité odříkat text zpaměti. 

Tady tomu je naopak a zejména v odbor-
ných předmětech se zde také žáci hodně naučí. 
A samozřejmě oceňuji celkové moderní technické 
vybavení školy,“ pochvaluje si prostředí, učitele 
i atmosféru.

Protože patřil k nejlepším žákům, dočkal se na jaře 
2022 dokonce nominace na celostátní soutěž Auto-
opravář junior v Mladé Boleslavi. Skončil tam pátý 
z šestadvaceti účastníků, což představovalo velice 
solidní umístění.

„Absolvovali jsme tam prověrky ze znalostí teorie 
i praxe a poznávali jsme třeba různé autodíly 
a součástky. Byla to určitě dobrá zkušenost. Na 
mé profesi se mi líbí hlavně to, že dokáži najít 
a odstranit poruchu a pomoct tak lidem. I když 
na druhou stranu jsou některá auta už fakt šunky, 
které se ani opravit nedají. To je lepší zákazní-
kům říct, ať si je raději odvezou a dají do šrotu. 
Budoucnosti se nebojím, auta budou jezdit pořád 
a práce bude dost,“ dívá se s optimismem do 
budoucna.

ČASTO MÍŘÍ ZA HRANICE
Už léta udržuje SŠ auto-
mobilní Ústí nad Orlicí 
družební styky s polskou 
střední odbornou 
školou v Bystrzycy Klod-
zkiej a slovenskou SOŠ 
technickou v Prešově. 

Covidová pandemie znamenala určité omezení, ale 
vzájemné kontakty se nyní opět zaměřují na exkurze 
a výměnné pobyty žáků nebo na pravidelná setkání 
se sportovním programem. Kromě toho studenti 
využívají program Erasmus+, který je přivedl napří-
klad na dvoutýdenní stáže do fi rem v Barceloně, 
Miláně nebo Budapešti. Další skupina se vydala do 
Vídně. Tím však zahraniční pobyty nekončí – žáci 
každoročně jezdí také na mezinárodní autosalon 
do Ženevy, do továrny BMW v Mnichově nebo na 
poznávací zájezdy do Londýna a Paříže.

SPORT STÁLÝM PRŮVODCEM
Všechny žáky, kteří nastoupí do prvního ročníku na 
SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, čeká třídenní adap-
tační kurz ve středisku Ráj Kunčice v Letohradu. 
Jeho náplní jsou sportovní, turistické a společenské 
aktivity podporující vytvoření přátelského třídní-
ho kolektivu. Ve druhém ročníku je na programu
lyžařský a snowboardový kurz v Čenkovicích. Ani 
ve třetích ročnících není osazenstvo školy ochuzeno 

o pohybové aktivity, neboť 
žáky čeká sportovní-turis-
tický kurz. V jeho průběhu 
přijdou na řadu třeba kola, 
pěší výlety, sportovní hry 
nebo motokáry. Bohaté 
jsou i další sportovní činnosti ve venkovním areálu 
školy nebo moderní sportovní hale s horolezeckou 
stěnou, gymnastickým sálem a posilovnou.

AUTOSALON OVLÁDLA AMERIKA
Motorová vozidla nejsou jen jejich profesí, ale 
především velkou vášní. To je důvod, proč se v SŠ 
automobilní Ústí nad Orlicí pravidelně koná Ústecký 
autosalon, který každoročně přiláká do areálu škol-
ních dílen v Hylvátech přes šest tisíc návštěvníků. 
K vidění jsou historické i moderní vozy známých 
značek, ale také motocykly, autobusy, traktory či 
vojenská technika. Součástí bývají ukázky diagnos-
tické techniky a prezentace složek integrovaného 
záchranného systému. V roce 2021 se autosalon 
nesl ve znamení skandinávské provenience, ale 

letošní program byl ještě 
atraktivnější – chevrolety, 
cadillaky, chryslery, fordy, 
pontiaky, buicky, dodge 
a další historické i sou-
časné americké vozy, 
například tesly.

FOTOALBUM

Moderní technika a suproví učitelé

Populární vodácký kurz třetích ročníků se naposledy 
uskutečnil na řece Otavě.

K nejúspěšnějším sportovním reprezentantům školy 
patří už tradičně florbalisté.

V rámci dvoutýdenní stáže žáků v Barceloně se podařilo 
navštívit i slavný stadion Nou Camp a zápas FC Barcelona

V areálu školních dílen v Hylvátech je dostatečný prostor 
pro atraktivního koníčka – jízdu na motokárách.

Do národního registru dárců kostní dřeně se už 
zaregistrovalo téměř 1 500 současných nebo bývalých 
žáků, což je opravdový unikát v rámci České republiky.

PŘÍBĚH

„Budoucnosti 

se nebojím, auta budou 

jezdit pořád a práce 

bude dost.“
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