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Soutěž, kterou za podpory komise pro vzdě-
lávání Svazu CHKT organizovala SŠP Jílová 36g, 
Brno, se uskutečnila ve dnech 24. a 25. dubna. 
Úvodní teoretická část soutěže proběhla v pro-
storách školy. Soutěžící poprvé vypracovávali tes-
ty online na internetové aplikaci školicího stře-

Soutěž žáků středních 
odborných škol vyhrál 
podruhé za sebou zástupce 
Kosteleckého SOU CHKT
Mgr. Štěpán Stojanov

Podruhé za sebou triumfoval v soutěži těch nejlepších budoucích chlaďařů žák 3. ročníku 
SOU CHKT v Kostelci nad Orlicí. Tentokrát to byl pan David Chaloupka, který předvedl 
opravdu profesionální výkon a předčil tak ostatních pět soutěžících. Ani ostatní se ale 
nemají za co stydět, protože v soutěži určitě svých školám ostudu neudělali. 

diska CHKT, což umožnilo kvalitnější a rychlejší 
zpracování výsledků a poskytlo více času na pří-
pravu praktické části soutěže. Ta se uskutečni-
la v jednom z pavilonů Brněnského výstaviště při 
probíhajícím mezinárodním stavebním veletrhu 
IBF. 

Ceny čekající na vítěze
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Šestice soutěžících

Vítěz soutěže David Chaloupka v akci

Praktická část soutěže měla dvě části, každou 
po 180 minutách. První úkol bylo zapojení elek-
trického okruhu s jističi, presostaty, hlavním spí-
načem, ventilátorem a motorkompresorem. 
V druhé části prováděli soutěžící montáž splitové 
klimatizační jednotky s upevněním na montážní 
panel, a uvedením do provozu včetně provede-
ní tlakových zkoušek, zkoušky těsnosti a provozní 

zkoušky. Každá z těchto částí byla hodnocena in-
dividuálně. Praktická část soutěže pak byla bodo-
vě ohodnocena součtem bodů z obou činností. 
Komise posuzovala manuální dovednost soutěží-
cích, pracovní postup, pořádek na pracovišti i od-
bornou stránku komentáře k prováděným úko-
nům. To znamená, že každý soutěžící musel 
popsat význam jednotlivých pracovních úkonů. 



40 ZPRAVODAJ SVAZU CHKT 5/2014

SVAZ INFORMUJE

I. místo David Chaloupka 38 bodů SOU Kostelec nad Orlicí

II. místo Jiří Tomec 35 bodů SŠTaD Ostrava Vítkovice

III. místo Vojtěch Froněk 34 bodů SŠP Jílová 36g Brno

na dalších místech se umístili:

IV. místo Vojtěch Drábek 33 bodů SOU Kostelec nd Orlicí 

V. místo Jan Bartoněk 32 bodů SŠP Jílová 36g Brno

VI. místo Petr Majer 29 bodů SŠTaD Ostrava Vítkovice

Soutěž měla také týmovou část, kde se sčítaly body získané zástupci škol. V tomto hodnocení skon-

čilo následovně: 

I. místo SOU Kostelec nad Orlicí celkem 71 bodů

II. místo SŠP Jílová 36g Brno 66 bodů

III. místo SŠTaD Ostrava Vítkovice 64 bodů

Vítězný tým z Kostelce (z leva) J. Chaloupka, V. Drábek, D. Chaloupka a P. Hejčl

Z těchto pomocných bodů pak komise ve složení: Lubomír Čeleda (předseda), Jiří Skarupský, Jan Jurá-
nek a Marek Procházka provedla závěrečné hodnocení. 
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Všichni soutěžící, a také všechny školy, které 
na soutěž své zástupce vyslaly, obdrželi hodnot-
né ceny od sponzorů soutěže, kterými byly firmy 
(řazené abecedně): Ekotez a.s., Kovoslužba OTS, 
Linde Gas a.s., Schiessl a.s., Sinop CB a.s. a Testo. 
Klimatizační jednotky pro praktickou část soutě-
že poskytla firma Sinclair, která dlouhodobě spo-
lupracuje s odbornou školou v Brně. 

Sponzorům soutěže děkujeme za podporu, 
protože se nám tentokrát podařilo shromáždit 
užitečné ceny, které byly patřičnou odměnou za 
předvedené výkony. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastní-
kům soutěže a jejich doprovodu za účast, zástup-
cům SŠP Jílová 36g, Brno za jako vždy perfektní 
organizaci a komisařům za jejich čas, který soutě-
ži věnovali. Celou závěrečnou zprávu a fotogalerii 
ze soutěže si můžete prohlédnout na stránkách 
www.chlazeni.cz.Závěrečné sčítání bodů

Zástupci sponzorů a porota soutěže


