
Soutěž odborných dovedností 2016 

v oboru chladicí a klimatizační techniky 

 

 

 

Ve dnech 21. až 22. dubna 2016 se v Brně konala Soutěž odborných dovedností (SOD 2016) oboru 

Mechanik pro chladicí a klimatizační zařízení, kterou vyhlásil Svaz chladicí a klimatizační techniky 

s organizační a technickou podporou SŠP Jílová, Brno. 

Soutěžící žáci postupně absolvovali písemnou, ústní a praktickou část této profesní soutěže. Písemná 

část soutěže měla formu testových otázek na PC a následující ústní část byla formou prezentace žáka na 

odborné téma z oboru chladicí techniky. První dvě části odborné soutěže se podle časového plánu 

uskutečnily v prostorách SŠP Jílová ve čtvrtek dne 21. dubna 2016. 

Praktická část soutěže se konala v pátek dne 22. dubna 2015 ve veletržních prostorách BVV a byla 

rozložena na dvě profesní činnosti. Část „chladírenská“ spočívala v montáži klimatizačního zařízení 

a provedení předepsaných servisních úkonů na sestaveném zařízení. Část „elektrikářská“ měla formu 

panelového zapojení elektrické instalace silového a ovládacího obvodu jednofázového chladicího 

zařízení s ověřením jejich funkčnosti. Obě části rámcově vycházely z již schváleného zadání 2. tématu 

praktické JZZZ. 

Z celkového počtu šesti soutěžících žáků, kteří reprezentovali tři střední školy v rámci ČR, se náš žák 

Vojtěch STEFFEK (ELA3) umístil v soutěži jednotlivců na vynikajícím prvním místě. Tento pěkný 

úspěch podtrhla skutečnost, že po součtu bodů s druhým soutěžícím, kterým byl Redjep MUSTAFI 

(ELA3), obsadila naše škola rovněž první místo v soutěži zúčastněných středních škol. Podle umístění 

obdrželi soutěžící žáci při vyhlášení výsledků soutěže hodnotné ceny od sponzorů soutěže a všichni 

soutěžící obdrželi od Svazu CHKT nově vydanou technickou literaturu – Chladicí a klimatizační 

technika II. 

Poděkování patří oběma soutěžícím žákům za příkladnou reprezentaci naší školy na této technické 

vědomostní a dovednostní oborové soutěži. Pedagogický doprovod žákům na soutěži zajišťovali 

Ing. Jiří BALHAR (učitel odborných předmětů) a Jiří VENGLÁŘ (učitel odborného výcviku). 

 

 

 

V Ostravě dne 22. dubna 2016     Ing. Jiří BALHAR, Jiří VENGLÁŘ 

 



 
  

 

 

 

  

  



 

 

 



 

 

 

 


