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Řešení nedostatku mechaniků chlazení
a klimatizace v Praze a okolí
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Podobně, jako je tomu v ostatních řeme-
siných oborech, panuje v současné době
akutní nedostatek odborně kvalifikova-
ných pracovníků i v oblasti montáže
a servisu chladicích a klimatizačních zaříze-
ní. Nyní se naskytla šance s tím něco udělat.
Chlazení a klimatizace jsou pro chod moder-
ní lidské společnosti nezbytnou podmínkou.
Potravinářství, medicína, datová centra
a průmysl jsou z velké části na tomto obo-
ru závislé. Bez chlazení by se zkazilo 90
% potravin, internet by vůbec nefungoval
a nastal by akutní nedostatek léčiv. Se stále

častějšími vlnami veder se i ve střední Evro-
pě stává klimatizace nezbytnou součástí
komfortního bydlení. Mechanici chlazení
a klimatizací rovněž instalují tepelná čerpa-
dla, ekologický zdroj vytápění budov, čímž
přispívají ke snižování emisí skleníkových
plynů. Kvalifikovaní technici chlazení nema-
jí o práci nouzi, navíc výhledově je zřejmé,
že počty instalovaných zařízení porostou
geometrickou řadou. V současné situaci na
trhu práce, kdy je velmi nízká nezaměstna-
nost, je pro firmy v oboru velice obtížné
sehnat kvalifikované zaměstnance. V České
republice existují pouze čtyři odborná uči-
liště, která připravují mladé chlaďaře, což
je žalostně málo. Oborová organizace Svaz
chladicí a klimatizační techniky a Střední
škola elektrotechniky a strojírenství Praha 10
zastoupená ředitelkou školy paní Ing. Bc.
Simonou Nesvadbovou, Ph.D. se dohodly
na spolupráci při zahájení ročního zkrá-
ceného studia „Elektromechanik pro zaří-
zení a přístroje se zaměřením na chladicí
a klimatizační techniku". V tomto školním

roce bylo toto studium na Střední škole elek-
trotechniky a strojírenství poprvé otevřeno
a brzy budeme mít první absolventy tohoto
studia. Na střední škole v areálu v Průho-
nické ulici bylo v loňském roce vybudováno
moderně vybavené odborné pracoviště pro
praktickou i teoretickou výuku. Absolventům
středních škol nabídneme možnost získání
odborné kvalifikace ve velice progresivním
a perspektivním oboru. Úspěšní účastní-
či studia získají výuční list, pájecí průkaz
a certifikát pro práci s chladivý a budou
tedy plně připraveni pro vykonávání samo-
statné činnosti. Samozřejmostí bude praxe
účastníků ve firmách už během studia. Ná-
stupni plat mechanika chlazení se v Praze
a okolí pohybuje mezi 35 a 40 tisíci korun
a nabídka pracovních míst je obrovská. Po-
kud máte zájem zvýšit své šance na trhu
práce, podejte přihlášku ke studiu co nejdří-
ve. Více informací včetně přihlášek a podmí-
nek ke studiu najdete na stránkách školy
www.ssesp10.cz, nebo kontaktujte pracovní-
ka náboru Be. Jana Valvodu tel.: 736 201 515.
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