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23. a 24. dubna proběhl v Brně další ročník soutěže budoucích chlaďařů. V následujícím článku na-
jdete kompletní zprávu o průběhu soutěže s fotografiemi a výsledky. Na úvod bych rád poděkoval 
Ing. Špačkovi, který je hlavním organizátorem soutěže, zkušebním komisařům v čele s Lubošem Čele-
dou a pořadatelům soutěže z Brna, kteří se o nás opět perfektně postarali. 

Poděkování patří též členským firmám Svazu CHKT, které věnovaly do soutěže ceny pro účastníky.
Příští ročník soutěže se uskuteční v březnu 2016 během veletrhu Aquatherm Praha 2016. 

Soutěž učňů 2015
Lubomír Čeleda, ředitel soutěže učňů Brno 2015

Zpráva o průběhu Soutěže dovednosti učňů v oboru elektrotechnických 
zařízení se zaměřením na chladicí a klimatizační zařízení – BRNO 2015

Tradiční soutěž dovednosti učňů v oboru elektrotechnických zařízení se zaměřením na chladicí zaříze-
ní proběhla v termínu 23.–24. dubna 2015 v prostorách učeben učiliště SŠP Brno, Jílová 36g a v areálu 
BVV Brno.

Za Svaz chladicí techniky byla jmenována hodnotitelská komise ve složení:
Lubomír Čeleda – ředitel soutěže, člen komise pro vzdělávání Svazu CHKT, člen servisní sekce
Jan Juránek – odborný inspektor HK ČR a zkušební komisař CHKT
Josef Černý – člen komise Svazu CHKT pro vzdělávání a zkušební komisař CHKT

Soutěž proběhla ve třech kategoriích:
Test odborných vědomostí, který obsahoval celkem 40 otázek z oboru chladicí techniky, příslušné le-
gislativy a základů elektrotechniky. Test byl realizován prostřednictvím elektronického výukového sys-
tému SCHKT, který provedl též jeho vyhodnocení. Maximální počet získaných bodů byl stanoven na 10.

Ústní zkouška, popis chladicích okruhů dle příslušného zadání, maximální počet získaných bodů 10.

Praktická zkouška byla rozdělena na dvě části. První část sestávala ze samostatné práce při propoje-
ní a zprovoznění splitové klimatizační jednotky včetně provedení provozní a tlakové zkoušky, naplnění 
chladivem a uvedení do provozu. Maximální počet získaných bodů 10.

Ve druhé části měli soutěžící za úkol provést propojení a zprovoznění elektrotechnických prvků jed-
noduchého elektrického okruhu včetně jistících a regulačních přístrojů. Maximální počet získaných 
bodů 10. 

Sponzoři soutěže učňů 2015
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Soutěže se zúčastnili dva vybraní zástupci třetích ročníků odborných škol vyučujících „chlaďařský“ 
obor. Soutěžící žáky doprovázeli jejich vyučující a mistři odborného výcviku. Každý soutěžící obdržel 
startovní číslo. 

Písemná část soutěže probíhala na internetu za využití 
e-learningové aplikace SCHKT

Průběh ústní zkoušky

Elektrotechnická část praktické zkoušky

Chlaďařská část praktické zkoušky

Zkušební komisaři p. Černý a p. Juránek hodnotí práci 
kosteleckého soutěžícího
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Do soutěže byli přihlášeni: 
č. 1 Dominik Varga, Střední škola technická a dopravní Ostrava – Vítkovice
č. 2 David Kaňa, Střední škola technická a dopravní Ostrava – Vítkovice
č. 3 Tomáš Fajmon, SOU Kostelec nad Orlicí
č. 4 Daniel Žižka, SOU Kostelec nad Orlicí
č. 5 David Sedlák, SŠP Jílová Brno
č. 6 Jaroslav Novotný, SŠP Jílová Brno.

Šestice statečných soutěžících

Soutěžící s komisaři
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Soutěž zahájil dle předem stanoveného programu v 16 hod. ředitel učiliště SŠP Jílová, Brno, pan 
Ing. Andrzej Bartosz. Účastníci soutěže se představili a uvedli název učiliště, které přijeli reprezentovat. 
Ředitel soutěže představil hodnotitelskou komisi. Za odborného dozoru Ing. Petra Veselého byli soutě-
žící uvedeni do počítačové učebny a byla jim přidělena jednotlivá počítačová pracoviště. Na tuto část 
soutěže byl určen čas v délce 60 minut.

Kontrolu zkušebních testů a vyhodnocení v tištěné verzi předal hodnotící komisi Ing. Petr Veselý.
Následovala ústní část soutěže. Soutěžící měli za úkol popsat funkci jednotlivých chladicích okruhů. 

Výsledky odborných testů a ústní zkoušky byly zaznamenány do hodnotících listů. Ústní zkouškou byl 
program prvního dne ukončen.

Druhý den soutěže začínal odjezdem do prostor výstavního pavilonu na Výstavišti Brno. Plocha urče-
ná k soutěži byla označena billboardem s logem SCHKT a s logy sponzorů soutěže. 

Soutěžící byli rozděleni do dvou skupin. První skupina měla za úkol instalovat klimatizační jednotku 
na montážní panel s konečným uvedením do provozu včetně tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti chladi-
cího okruhu a provozní zkoušky. Čas 180 minut.

Druhá skupina realizovala na zkušebním panelu zapojení elektrického okruhu s jističi, presostaty, 
hlavním spínačem, elektromagnetickým ventilem, termostatem a panelem s kontrolkami. 

Také na tuto část soutěže byl vyčleněn čas v délce 180 minut. Každá z těchto částí byla bodována in-
dividuálně. Praktická část soutěže pak byla bodově ohodnocena součtem bodů z obou činností. Komi-
se, ke které se pro praktickou část přidal pan Jan Juránek, posuzovala manuální dovednost soutěžících, 
pracovní postup, pořádek na pracovišti i odbornou stránku komentáře k prováděným úkonům. To zna-
mená, že každý soutěžící musel popsat význam jednotlivých pracovních úkonů. Z těchto pomocných 
bodů pak komise provedla závěrečné hodnocení.

V průběhu praktické části soutěže se hodnotící komise dohodla zřídit samostatné hodnocení soutě-
žícího s nejvyšším počtem bodů v praktické části soutěže. 

Hodnocení jednotlivců

Vítězem soutěže za rok 2015 se stal pan Fajmon Tomáš, zástupce SOU Kostelec nad Orlicí, který zís-
kal celkem 32 bodů.

II. místo Varga Dominik, 31 bodů, Střední škola technická a dopravní Ostrava – Vítkovice
III. místo Sedlák David, 30 bodů, SŠP Jílová Brno.
Na dalších místech se umístili:
IV. místo Novotný Jaroslav, 29 bodů, SŠP Jílová Brno
V. místo Žižka Daniel, 28 bodů, SOU Kostelec nad Orlicí
VI. místo Káňa David, 21 bodů, Střední škola technická a dopravní Ostrava – Vítkovice.

Nejlepším účastníkem v praktické části soutěže byl vyhodnocen Novotný Jaroslav, 19 bodů 
z 20 možných, SŠP Jílová Brno.

Hodnocení škol

V hodnocení učilišť rozhodoval celkový počet bodů získaných reprezentanty jednotlivých škol. Věcné 
ceny obdržely též jednotlivé školy, které je pak použijí pro praktickou výuku svých žáků.

I. místo SOU Kostelec nad Orlicí, celkem 60 bodů
II. místo SŠP Jílová Brno, 59 bodů
III. místo Střední škola technická a dopravní Ostrava – Vítkovice, 52 bodů.
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Dle výsledků soutěže lze konstatovat, že odborná úroveň soutěžících oproti ročníku 2014 
klesla.

Na závěr soutěže poděkoval ředitel učiliště Ing. Andrzej Bartoš všem soutěžícím za zodpovědný pří-
stup a popřál jim hodně úspěchů ve zvolené profesi. Za hodnotící komisi vyhlásil výsledky soutěže ředi-
tel soutěže – Lubomír Čeleda. Ceny vítězům předal tajemník SCHKT Mgr. Štěpán Stojanov.

Komise vyjadřuje uznání pracovníkům SŠP Jílová Brno za velmi dobré organizační zajištění soutěže 
a sponzorům soutěže za jejich podporu začínajícím mechanikům.

Vítězný tým z Kostelce (zleva Pavel Hejčl, vítěz soutěže 
Tomáš Fajmon, Daniel Žižka a Václav Chaloupka)

Zástupci Brněnských chlaďařů (zleva David Sedlák, 
Jaroslav Novotný, Jiří Sláma a Jiří Mikuš)

Soutěžící a jejich doprovod z Ostravy (zleva Jiří Venglář, 
David Káňa, Dominik Varga, Jiří Balhar)

Ředitel soutěže Lubomír Čeleda s Janem Juránkem během 
závěrečného hodnocení


