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Firmy se připravují na
nástup takzvaného prů-
myslu 4.0, vědomosti o
něm získávají také stu-
denti. Nový vzdělávací
projekt Talentcentrum
průmyslu 4.0 se nedáv-
no představil veřejnosti.
Nachází se v areálu fir-
my JHV-ENGINEERING
v Pardubicích.
Zuzana Zlinská
spolupracovnice MF DNES

N ovinku, která může přispět ke
vzdělávání studentů, vyzdvihuje
také pardubický radní. „Těší

mne, že soukromý subjekt podporuje
šikovné žáky, kteří mají zájem o tech-
niku a přírodní vědy. Vybavení Talent-
centra je na vysoké úrovni a mladí zá-
jemci mají navíc možnost konzultovat
své poznatky s odborníky. Teorie a
praxe je zde v úzkém vztahu a ve fi-
remním prostředí jsou žáci a studenti
dobřemotivováni k dalšímu osobnost-
nímu rozvoji,“ sdělil Bohumil Berná-
šek, radní odpovědný za školství.
Pro žáky a studenty jsou v Talentcen-

tru připraveny prostory vybavené pro
obory, jakými jsou: fyzika, matemati-
ka, elektrotechnika, robotika. Samo-
zřejmostí jsou 3D tiskárny a k dispozi-
ci je například i gravírovací laser. Mla-
dí lidé se zde setkávají se špičkovými
technologiemi.
Mezi úspěšné žákovské projekty pat-

ří například dálkově řízená ponorka
nebo stratosférická sonda, která se
vznesla do výšky 33 kilometrů.
Projekt provozuje uskupení TESLA

z. s., která má podporu firmy JHV-EN-
GINEERING, v jejímž areálu se Talent-
centrum nachází. Mohou se zde usku-
tečňovat exkurze s tvůrčími aktivitami
nebo projektové dny, kterémohou po-
kračovat v průběhu celého školního
roku. Promladé nadšence jsou připra-
vené také terénní exkurze a expedice.
Ty nejlepší projektymají podporu aka-

demických i vědeckých institucí v Čes-
ku i na mezinárodní úrovni.
Přes tisíc studentů navštěvuje Střed-

ní průmyslovou školu elektrotechnic-
kou a Vyšší odbornou školu v Pardubi-
cích, které ve městě neřekne nikdo ji-
nak než „elektrotechna.“ Škola se
díky investici Pardubického kraje, spo-
lufinancované z Integrovaného regio-
nálního operačního programu, stala
jedinou v republice, která vlastní mo-
derní výrobní linku pro takzvané In-
dustry 4.0. Celková investice dosahu-
je částky 14 milionů korun. V rámci
spolupráce s partnerskou střední ško-
lou z Prešova byl uskutečněn také tele-
mostmezi hejtmanemMartinemNeto-
lickým a jeho slovenským protějškem
MilanemMajerským.
„Chceme, aby naše školy měly vyba-

vení, které odpovídá současným pod-
mínkám výrobního procesu včetně
takzvaného průmyslu 4.0. Proto využí-
váme maximální možnou měrou fi-
nanční prostředky z fondů Evropské
unie. Tento typ automatizované linky
je na středních školách zcela unikátní
a vlastní jej pouze některé vysoké ško-
ly. To dodává celé investici za 14milio-
nů korun punc výjimečnosti,“ uvedl
hejtman Martin Netolický. „Instalova-
né technologie skrývají velký potenci-
ál do budoucna jak v oblasti konstrukč-
ní činnosti, tak v oblasti medicíny. Ško-
la díky tomuto projektu bude moci na
trh práce dodávat potřebné odborní-

ky v oblasti 3D programování, vývoje,
pneumatiky a hydrauliky,“ sdělil
hejtman Netolický. Ten se zároveň
díky moderní technice propojil se
svýmprotějškem z Prešovského samo-
správného kraje Milanem Majerským.
Vzájemná komunikace se slovenský-
mi partnery pak byla korunována in-
terakcí robotů.
Díky těmto krajským investicím se

jednoznačně zlepší připravenost stu-
dentů na následné povolání. „Nejen v
Pardubicích funguje celá řada pracov-
ních příležitostí pro absolventy elek-
trotechnické školy a jsem přesvědče-
ný, že tato investice opět o něco zvýší
připravenost studentů na zaměstnání.
Chceme vychovávat dobře zaměstna-
telné a šikovné absolventy, což nelze
na zařízeních, která mají svá nejlepší
léta za sebou,“ uvedl Bohumil Berná-
šek.
Investice do škol jsou podle krajské

radní pro oblast evropských fondů
Hany Štěpánové jasným příkladem, že
prostředky z Evropské unie reálně po-
máhají. „Nedávno jsme si připomněli
15 let od vstupu České republiky do Ev-
ropské unie a dalších 14 milionů ko-
run pro jednu z našich škol dokazuje,
jak je pro nás toto členství stále velmi
přínosné,“ řekla Hana Štěpánová.
Předmětem investice je dodávka vy-

bavení učeben pro průmyslovou auto-
matizaci, komunikační a síťové techno-
logie.

SVAZ NÁSTROJAREN se sídlem v Ústí nad Orlicí organizuje
ve dnech 2. a 3. dubna 2020 v Praze pracovní setkání zástupců národních

asociací nástrojařů sdružených v evropské platformě ISTMA Europe.

Zapojení Svazu nástrojáren do mezinárodní asociace ISTMA Europe
umožňuje svým členům aktuálně sledovat celosvětový vývoj oboru

výroby nástrojů, a průběžně se připravovat na budoucí výzvy stávajících
i nových trhů prostřednictvím ISTMA World (International Tooling and Special

Machining Association). Tato světová asociace je globální platformou
pro kooperaci, která sdružuje 21 zemí a reprezentuje 8000 firem

s ročním objemem produkce 120 mld. USD.

https://www.svaz-nastrojaren.eu/cs/

Průmysl 4.0 je budoucnost.

INZERCE
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Část učeben bude sloužit pro výuku
moderního řízení výrobního procesu
– automatizované řízení, které v sobě
obsahuje průmyslovou automatizaci
spojenou s programováním, roboti-
kou, moderní senzorikou a chytrými
technologiemi. Zbývající učebny
umožní výuku vizualizace technologic-
kých procesů.
Firmy v České republice se aktivně

zabývají digitální transformací a zavá-
děním prvků Průmyslu 4.0. Polovina
firem chce v příštích pěti letech do
této oblasti investovat více peněz.
Firmy už samy na nástup digitaliza-

ce připravují také své zaměstnance.
Aktivnější a připravenější na zavádění
prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy.
Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a
dopravy České republiky, který mapo-
val, jak firmy v Česku zavádějí prvky
Průmyslu 4.0 a jak jsou na digitální
transformaci připravené.
Více než třetina ze 105 firem, které

se zúčastnily průzkumu, s pojmem
Průmysl 4.0 pracuje ve svých firem-
ních strategiích. U velkých firem je to
dokonce polovina. Dalších 38 procent
firem sice tento pojem oficiálně nepo-
užívá, ale ví, že jejich projekty do kon-
ceptu Průmysl 4.0 zapadají. To je pří-
pad především malých a středních fi-
rem. Jen 12 procent podniků do prvků
Průmyslu 4.0 neinvestuje.
Hlavní motivací pro zavádění prvků

Průmyslu 4.0 je uspět do budoucna, a
to i ve vztahu ke konkurenci. Získat
náskok před konkurenty chce díky
Průmyslu 4.0 více než polovina firem.
Udržet krok s konkurencí a zachovat
si tak současnou pozici na trhu chce
28,6 procenta oslovených firem.
Firmy v Česku si jsou vědomy vý-

hod, které jim digitalizace, komunika-
ce mezi systémy a zařízeními a tok dat
firmou v reálném čase přináší. „Dvě
třetiny respondentů uvedly, že se do
investic do prvků Průmyslu 4.0 pusti-
ly, protože je to pro jejich budoucnost
důležité. Je poměrně překvapivé, že
jen 8,6 procenta firem pociťuje vnější
tlak na zavádění aplikací Průmyslu
4.0, ať už je to od mateřských společ-
ností, nebo od odběratelů,“ řekl Jiří
Holoubek, člen představenstva Svazu
průmyslu.
Obecně se uvádí, že právě velké fir-

my, především z automobilového prů-
myslu, byměly své dodavatele do digi-
tální transformace tlačit.
Průzkum ukázal, že implementaci

principů konceptu Průmysl 4.0 zatím
chybí strategický přístup.
„Digitální strategii má zpracovanou

pouze 36 procent firem a ve většině re-
alizovaných projektů se tak zřejmě jed-

ná spíše o nesystematickou implemen-
taci izolovaných dílčích řešení. Nadále
se potvrzuje, že větší podporu pro po-
chopení přínosů digitálních technolo-
gií a pro jejich následné zavádění po-
třebují především malé a střední fir-
my. Ty mohou získat více informací,
čerpat inspiraci anebo přímo testovat
své digitální koncepty například v
Testbedu pro Průmysl 4.0 fungujícím
v rámci Národního centra Průmyslu
4.0, jehož je Svaz průmyslu národním
partnerem,“ dodal Eduard Palíšek,
člen představenstva SP ČR a generální
ředitel Siemens ČR.
Nejčastěji firmy investují do prvků

Průmyslu 4.0 kvůli zvýšení produktivi-
ty na zaměstnance, snižování jednot-
kových nákladů a optimalizaci využití
výrobních kapacit. U velkých firem
převládá motiv snižování nákladů.
Malé a střední firmy se snaží investice-
mi do digitální transformace hlavně
zvyšovat produktivitu. Dosavadní zku-
šenosti firem ukazují, že se většinou je-
jich očekávání spojená s těmito investi-
cemi úplně nebo alespoň částečně spl-
nila.
Firmy vidí v technologiích Průmyslu

4.0 šanci, jak zvýšit přidanou hodnotu
své výroby. Přes 35 procent firem do
prvků Průmyslu 4.0 investuje, aby
mohly poskytovat ke stávajícím pro-
duktům nové služby. Více než čtvrtina
podniků tyto technologie používá k
větší individualizaci výrobků a k rych-

lejšímu uvádění nových výrobků na
trh.
Firmy se při zavádění prvků Průmys-

lu 4.0 neobejdou bez vzdělaných za-
městnanců. Uvědomuje si to přes 40
procent podniků. Ty už buď investují
do vzdělávání zaměstnanců v oblasti
digitalizace, nebo připravují koncepci
rozvoje zaměstnanců. Aktivnější jsou
velké firmy, z nichž 54 procent už za-
městnance školí, nebo vzdělávání při-
pravují. Téměř polovina malých a
středních firem naopak digitální do-

vednosti pracovníků zatím neřeší. „Je
potěšitelné, že firmy investují do roz-
voje vlastních zaměstnanců a nespolé-
hají na pomoc zvenčí,“ dodal Jiří Ho-
loubek.
Aktivnější a připravenější na zavádě-

ní prvků Průmyslu 4.0 jsou podle prů-
zkumu velké firmy. Více než dvě třeti-
ny respondentů z řad velkých firem
chtějí v příštích pěti letech zvýšit inves-
tice do nástrojů a opatření Průmyslu
4.0. V celém vzorku bylo takových fi-
rem 47,6 procenta.

tříleté učební obory
23-55-H/02 karosář (autoklempíř)
23-51-H/01 strojní mechanik (zámečník)
23-61-H/01 autolakýrník
33-59-H/01 čalouník, dekoratér
23-52-H/01 nástrojař
23-68-H/01 automechanik
41-55-H/01 opravář zemědělských strojů

www.technickavm.cz * www.facebook.com/isstvm
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Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto, Mládežnická 380 * Tel.: 465 420 405, 604 801 100

VÝUČNÍ LIST MATURITA

čtyřleté studijní obory
23-44-L/01 mechanik strojů a zařízení pro CNC
23-41-M/01 počítačová grafika ve strojírenství

dvouleté nástavbové studium
23-43-L/51 provozní technika

70 let

Seznamují se s ním i studenti
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Firmy z Pardubického
kraje, které se zabývají
strojírenstvím, jsou zná-
mé nejen ve svém bez-
prostředním okolí jako
velcí a kvalitní zaměstna-
vatelé. Jejich výrobky se
často využívají jak v Čes-
ké republice, tak i v za-
hraničí.

Zuzana Zlinská
spolupracovnice MF DNES

N apříklad firma PHATECmá za se-
bou desetiletou historii. Zabývá
se vývojem, konstrukcí a výro-

bou jednoúčelových strojů pro úpravá-

renský průmysl. Konstrukční řešení
zařízení přizpůsobuje požadavkům zá-
kazníka. Při konstrukci respektuje po-
žadovanou míru sofistikovanosti stro-
jů. Provádí také modernizace a opti-
malizace stávajících zařízení. Zajišťuje
záruční i pozáruční servis. Tým tvoří
pracovníci s dlouholetými zkušenost-
mi v oboru úpravárenských a dokon-
čovacích technologií.
Rodinná firma Alupa působí na trhu

více než 25 let a je významným doda-
vatelem produktů z hliníku pro malé i
velké odběratele. Nyní nabízí možnost
vybrat si a nakoupit hliník přes inter-
net. Stačí navštívit webové stránky
www.ehlinik.cz a vybrat produkt, kte-
rý je právě potřeba. „Velkou výhodou
je to, že naši zákazníci mohou vybírat
online – odkudkoli a kdykoli. A to jak ti
velcí, tak ti malí, například modeláři,“
uvedla Eva Goode z firmy Alupa.
Pardubická firma K2 Machine, která

se zaměřuje na vývoj, konstrukci a vý-
robu jednoúčelových strojů, výrob-
ních linek a manipulačních systémů
podle potřeb zákazníků, stále roste.
Její tržby v roce 2019 poprvé přesáhly
sto milionů korun. A má velké plány.
Jedním z nich je projekt Inovačního a
podnikatelského centra K2, které má
vzniknout v pardubickém Semtíně v
jednom z brownfield objektů. Cen-
trummá nabízet mimo jiné celou řadu
technických a technologických slu-
žeb.
Zajímavou společností je i firma Ku-

bový jeřáby. Ta se specializuje na pro-
nájem jeřábů. Autojeřáby oceňují její
zákazníci při nakládce atypických bře-
men a různých pracích na stavbách,
na které nestačí běžné vysokozdvižné
vozíky. Součástí pronájmu je i zkuše-
ná obsluha. Společnost má dlouholeté
zkušenosti v oblasti autojeřábnických
prací, a pokud je to v jejích silách, ne-
odmítne žádnou zakázku. „Klienti se
na nás obrací znovu, protože problé-
my řešíme ihned. Můžete se na nás
spolehnout, stavíme se ke všemu
čelem. Jsme největší jeřábnickou fir-
mou v Pardubickém kraji,“ sděluje fir-
ma.
Engel-Gematex pro své klienty vyvíjí

a navrhuje špičkové produkty, jako
jsou sušičky a dopravní systémy, které
nabízejí plně automatizovanou mani-
pulaci s textilem. Firma Engel-Gema-
tex je vedoucím hráčem na trhu v této
oblasti. Společně se svými klienty při-
náší společnost Engel-Gematex nápa-
dy, které umí přesunout do praxe.
Společnost poskytuje řešení, která
jsou ekologicky i technologicky šetrná
a současně zajišťují úspornost a uživa-
telskou přívětivost.
GMS velkoobchod je specialistou na

hadice všech typů a rozměrů, pryží,
gumových podlahovin, příslušenství k
hadicím a současně disponuje vlastní

výrobou hydraulických hadic. Na čes-
kém a slovenském trhu působí od
roku 1995. Její sortiment obsahuje
přes 35 tisíc položek, a proto je její na-
bídka naprosto nejširší v celé střední
Evropě. Objem centrálního skladu v
Lanškrouně přesahuje 16 tisíc metrů
čtverečních.
Konstrukce a výroba jednoúčelo-

vých strojů patří mezi základní zamě-
ření strojírenské výroby firmy VÚB a.
s., Ústí nad Orlicí. Jednoúčelové stroje
nejen vyrábí a konstruuje, ale také na-
vrhuje. Výrobu jednoúčelových stro-
jů, stejně jako i další zakázky z oblasti
obecné kovovýroby, zajišťuje na mo-
derním strojním vybavení. Klientům
se snaží poskytovat komplexní služby.
Nezaměřuje se pouze na textilní stro-
je, ale provádí zakázkový vývoj, kon-
strukci a výrobu strojů pro nové tech-
nologie pro různá odvětví průmyslu.
MECHANUS s. r. o. je firmou zabýva-

jící se kompletními dodávkami a řeše-
ními svařovacích přípravků, jednoúče-
lových zařízení zejména pro automoti-
ve. Více než desetileté zkušenosti smě-
řuje k ověřeným řešením od návrhu
přes samotnou konstrukci, výrobu, za-
pojení až po kompletní dodání finální-
ho přípravku.
Firma ve sdružení Milan Štejdíř –

PROFI.MK podniká od roku 2007.
Vznikla na základě zkušeností ve sta-
vební a střechařské branži. Vzhledem
k dlouholeté praxi také ve strojíren-
ství se firma orientuje nejen na dodáv-
ky potřeb pro klempíře a pokrývače,
ale nabízí také strojní zařízení pro zá-
mečníky a ostatní obory zabývající se
především zpracováním plechu.
Svaz nástrojáren je dobrovolné zá-

jmové sdružení členských organizací
respektující jejich právní subjektivitu.
Předmětem činnosti Svazu nástrojá-
ren je podílet se na vytváření optimál-
ních podmínek pro dynamický rozvoj
českých nástrojáren.
Výjimečných firem je v Pardubic-

kém kraji celá řada a působí v různých
odvětvích. Některé z nich přicházejí s
novými nápady a inovacemi, jiné jsou
mezi svými zákazníky známé skvělým
přístupem a širokou nabídkou služeb.
Mnoho z nich v současné době hledá
nové zaměstnance a nabízí dobré pra-
covní podmínky i ocenění, jinémoder-
nizují svoje provozy a chystají se inves-
tovat do nových pracovišť. Společnos-
ti v Pardubickém kraji mají úspěch ne-
jen na domácím trhu, ale často úspěš-
ně expandují také do zahraničí. Řada
z nich získala v nedávné době certifiká-
ty kvality či ocenění nejen za odvede-
nou práci, ale také za společenský pří-
nos lokalitě, ve které působí.

INZERCE

VODAFONE
FIRMA ROKU 2019

Úspěchy doma i v zahraničí
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Pardubická firma K2Ma-
chine, která se zaměřuje
na vývoj, konstrukci a
výrobu jednoúčelových
strojů, výrobních linek a
manipulačních systémů
podle potřeb zákazníků,
stále roste. Její tržby v
roce 2019 poprvé pře-
sáhly stomilionů korun.
Amá velké plány.

J edním z nich je projekt Inovační-
ho a podnikatelského centra K2,
které má vzniknout v pardubic-

kém Semtíně v jednom z brownfield
objektů.
Centrum má nabízet mimo jiné ce-

lou řadu technických a technologic-
kých služeb. V rámci centra bude k dis-
pozici mnoho inovačních technologií
umožňujících uživatelům komfortní
podmínky pro vytváření nových tech-
nických řešení v oblasti vývoje speciál-
ních strojů a především uvádění těch-
to řešení do reálné praxe.
Technické vybavení vývojového cen-

tra bude na velmi vysoké úrovni, HW
vybavení, vysokorychlostní internet,
zasíťování, wifi technologie a jiné bu-
dou naprostým standardem nezbyt-
ným k vytváření kvalitní práce špičko-
vých odborníků zaměstnaných v tom-
to centru. Inovační centrum bude dis-

ponovat potřebným technologickým
a technickým zázemím k zajištění po-
třeb vývojových projektů s vysokou
přidanou hodnotou a velkým potenci-
álem pro jejich další využití.
Silné zázemí bude v softwarovém vy-

bavení, SW Mechatronics Concept
Designer umožní vytvářet a simulovat
modelové situace s reálnými fyzikální-
mi vlastnostmi objektů, vytváření vir-
tuálních dvojčat projektovaných stro-
jů (koncept virtuálního stroje a virtuál-
ního zprovoznění). SW Siemens 6ES
bude umožňovat projektovou přípra-
vu strojních řídicích systémů.
Strojní projektové práce bude mož-

né vytvářet v SW Solid Edge 2019 (zá-
kladní koncepty, konstrukční sestavy,
technické dokumentace ve 2D i 3D),
elektro projektové práce pak v SW
EPLAN Electric.
Inovační centrum bude nabízet ne-

jen zasídleným subjektům speciální
technologické poradenství, provádět
školení nových aplikovaných inovací

a standardů, ale i zvyšovat technické
povědomí u mladé generace technic-
kých pracovníků a studentů technic-
kých oborů.
Díky spolupráci s předními partnery

z oblasti informatiky a robotiky bude
možné poskytovat odborné konzulta-
ce k projektování, výrobě a testování
robotických výrobních nebo montáž-
ních systémů. Bude umožněn transfer
technologických řešenímezi organiza-
cí pro výzkum a šíření znalostí, která
rozvíjí koncept Průmysl 4.0 a MSP.
Mezi zákazníky firmy K2Machine pa-

tří velké množství různých firem z
mnoha oborů. „Donedávna jsme vyrá-
běli v drtivé většině pro automobilový
a elektrotechnický průmysl, nicméně
vzhledem k současné situaci na trhu
jsou zajímavé projekty automatizace v
oblasti spotřebního průmyslu, a to jak
z pohledu technického řešení, tak
rychlosti návratu investice,“ sdělil jed-
natel firmy Michal Kot.
Společnost od svého vzniku neustále

roste a v minulém roce její tržby po-
prvé překročily sto milionů korun. I v
letošním roce bude dělat celou řadu
zajímavých projektů.
A jak vlastně vypadá spolupráce zá-

kazníka s firmou? „Seznámíme se se
specifiky výrobků zákazníka, známe
osobně produkt, hledáme optimální
individuální řešení, která jsou prezen-
tována a konfrontována s požadavky a
podmínkami jejich odborníků. Cílem
naší společnosti je dlouhodobá a opa-
kovaná spolupráce. Většina podkladů
se předá jen jednou, poté se informa-
ce jen zpřesňují, sledujeme výrobek v
jeho životním cyklu, modifikace a je-
jich vliv na naše stroje,“ vysvětlil Mi-
chal Kot.
K2 Machine se také podílí na výcho-

vě nové generace technicky vzděla-
ných odborníků a spolupracuje se
středními a vysokými školami. „Trh
práce se nyní naplňuje, ale některé
profese stále chybí. Jsou to například
strojní konstruktéři. Atraktivita větši-
ny technických oborů a profesí od uč-
ňovského po vysokoškolské byla po-
dle mého názoru dlouhodobě srážena
nízkým platovým ohodnocením a níz-
kou provázaností podniků a škol. Je na
čase změnit přístup. Spolupracovat s
vybranými středními školami, odbor-
nými učilišti a také vysokými školami.
Nabídnout luxusní podmínky pro lidi
pracující v ne vždy příjemnémprostře-
dí výrobních hal a kanceláří a zvyšo-
vat prestiž těchto oborů. Věřím, že se
to i díky společnostem, jako je ta naše,
začíná dít,“ dodal Michal Kot.

Hledáš zajímavou a tvůrčí práci v oboru?

rozšiřujeme tým o programátory a strojní konstruktéry jsme technologická firma
z Pardubic vyvíjíme, konstruujeme a vyrábíme jednoúčelové stroje a montážní linky
pro české i zahraniční klienty hledáme šikovné absolventy a i zkušené odborníky

PLC PROGRAMÁTOR
STROJNÍ KONSTRUKTÉR

Požadujeme:
VŠ/SŠ vzdělání v oboru
komunikační znalost AJ
dobré komunikační a organizační schopnosti
samostatnost a odpovědný přístup k práci

Nabízíme:
zázemí stabilní společnosti
nadstandardní platové ohodnocení
další odborný rozvoj

V případě zájmu o práci u nás pošli životopis na email nemcovam@k2machine.cz

PARdUbiCe PROFeSNÍ RŮST

NAdSTANdARdNÍ
PLAT

K2 Machine stále roste. Nyní
plánuje inovační centrum

INZERCE
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Strojírenství

Firmámna Pardubicku
vládne výroba jednoúče-
lových strojů. V Pardu-
bickém kraji získala titul
Firma roku 2019 společ-
nost JHV-ENGINEE-
RING, která se věnuje
návrhu a výrobě jedno-
účelových strojů, auto-
matických výrobních li-
nek a robotických praco-
višť.

Zuzana Zlinská
spolupracovnice MF DNES

V ítězná společnost JHV-ENGINEE-
RING využívá vlastní know-how
a zkušenosti získané na více než

500 projektech z celého světa. V pra-
xi může pomoci téměř každému vý-
robci, ať už se jedná o obří automobil-
ku, výrobu zdravotnických materiálů
či menší výrobnu součástek nebo tře-
ba jen velký sklad. Vytvořila univerzál-
ní nástroje, které umějí retrospektiv-
ně odhalit příčinu chyby ve výrobě.
„Nově už velmi brzy spustíme i rozší-

řenou realitu ke strojům. S tabletem
jen přijdete ke stroji, stroj sám pozná,
kde stojíte, a okamžitě se v nákresu
rozloží na jednotlivé díly. Vy tak snad-
no zjistíte, který díl potřebujete vymě-
nit, a jednoduše ho pár kliknutími ob-
jednáte,“ uvedl jednatel společnosti
Jaromír Hvížďala. V České republice
se firma řadí ke špičce, stává se vý-
znamným hráčem i na globálním
trhu.
„Silná, stabilní, rodinná a velmi

úspěšná firma s regionálními kořeny.
Vyrostla do celosvětového formátu.
Určitě velká pochvala za to, že pracu-
je s inovacemi a nápady svých zaměst-
nanců a dává jim možnost podílet se
na chodu firmy,“ zhodnotil volbu
člen poroty Pavel Janák z Vodafone
Czech Republic.
Stříbro získala společnost GMS vel-

koobchod, výrobce hadic a gumo-
vých podlahovin. Třetici nejúspěšněj-
ších uzavírá ADA International, která
vyrábí a distribuuje hotelovou kosme-
tiku do celého světa.
V každémkraji je také vyhlašován ví-

těz kategorie Odpovědná firma roku

2019. Tuto cenu uděluje společnost
Vodafone Czech Republic ve spolu-
práci s Nadací Vodafone. V Pardubic-
kém kraji tak společně vyhlásily jako
nejodpovědnější společnost eBRÁNA
s. r. o. „Porota Nadace Vodafone oce-
nila firemní kulturu a nadstandardní
množství zaměstnaneckých benefitů.
Společnost patří mezi významné pod-
porovatele sociálních, sportovních a
vzdělávacích projektů v regionu. V ob-
lasti snižování uhlíkové stopy a zlepše-
ní životního prostředí se zaměstnanci
společnosti aktivně zapojují do řady
aktivit,“ okomentovala volbu Adriana
Dergam, ředitelka korporátní komuni-
kace a společenské odpovědnosti, Vo-
dafone Czech Republic.

„Těší nás, že malé a střední podni-
kání v českých regionech se rozvíjí, a
rádi se podílíme na zviditelnění těch
nejlepších podnikatelů i živnostníků.
Imy se snažíme podnikatelskému pro-
středí pomáhat, nejen svou činností,
když realizujeme ročně stovky vel-
kých i malých projektů na dálnicích,
silnicích, železnicích, tramvajích, ná-
městích, mostech, které tak obchodní
partnery spojují, ale také spoluprací s
malými a středními podniky,“ říká
Iveta Štočková, tisková mluvčí společ-
nosti EUROVIA CS, hlavního partnera
podnikatelských soutěží.
Vítězové krajského kola se stali záro-

veň celorepublikovými finalisty. Slav-
nostní vyhlášení celostátních výsled-
ků soutěží Firma roku 2019, Živnost-
ník roku 2019 i Odpovědná firma
roku 2019 se uskutečnilo 12. prosince
na pražském Žofíně.

V sousedním kraji uspěl výrobce
elektromotorů
Odbornou porotu v Hradci Králové
nejvíce zaujala a titul Firma roku 2019
Královéhradeckého kraje získala spo-
lečnost ATAS elektromotory Náchod,
která vyrábí špičkové elektromotory.
Motory prodává vítězná společnost

ATAS elektromotory Náchod do šede-
sáti zemí světa. Zhruba 80 % výroby
jde na vývoz, a to převážně na nejná-
ročnější trhy západní Evropy.
„Naši zákazníci jsou převážně z Ně-

mecka, získáváme je zbožím, které na-
bízí nejvyšší kvalitu za přijatelnou
cenu, ale hlavně nabízíme pomoc už
v předvýrobních etapách, záručním i
pozáručním servisem a pravidelně s
nimi komunikujeme na více úrov-
ních,“ řekl předseda představenstva
Otto Daněk.
Cílem společnosti je postupně navy-

šovat tržní podíl v České republice, za-
měřit se na výrobu motorů s nejvyšší
technickou přidanou hodnotou a roz-
šiřovat prodej výrobkůmimo Evropu.
Firmamá 750 zaměstnanců.

„Vybrali jsme ATAS z důvodu dlou-
hé tradice a unikátního know-how, na
kterém se ukázala skvělá řemeslná tra-
dice našeho národa,“ zhodnotil volbu
člen poroty Jaromír Badura z Vodafo-
ne Czech Republic.
Druhé místo obsadila společnost

ATELIÉRY BÁRTA restaurující kultur-
ní památky. Třetí místo ve volbě poro-
ty získala firma IDC - FOOD, která vy-
rábí kořenící směsi, marinády a přísa-
dy pro potravinářský průmysl.
Také v Královéhradeckém kraji byl

vyhlášen vítěz kategorie Odpovědná
firma roku 2019. Společnost Vodafo-
ne Czech Republic ve spolupráci s Na-
dací Vodafone v Královéhradeckém
kraji společně vyhlásily jako nejodpo-
vědnější společnost ATAS elektromo-
tory Náchod a. s.
„Společnost patří k významným za-

městnavatelům a jako první v regionu
zavedla vlastní etický kodex a nechala
provést nezávislou genderovou analý-
zu odměňování. Významně podporu-
je kulturu i sport a přispívá na chari-
tu. Společnost postupně odstranila
všechny technologie, které by mohly
být považovány za environmentálně
problematické,“ okomentovala volbu
Adriana Dergam, ředitelka korporát-
ní komunikace a společenské odpo-
vědnosti ve společnosti Vodafone
Czech Republic.

Klikující double deckerHit české olympijské účasti v Londýně vyrobili podle návr-
hu výtvarníka Černého v pardubické firmě. Foto: JHV - Engineering

Kraj poznal firmu roku. Jejím
oborem je strojírenství

Firma roku 2019
Pardubického kraje

1. JHV-ENGINEERING s. r. o. – výro-
ba jednoúčelových strojů (Pardubice)
2. GMS velkoobchod, s. r. o. – výroba
hadic a gumových podlahovin (Lan-
škroun)
3. ADA International s. r. o. – výroba
hotelové kosmetiky (Holice)

Živnostník roku 2019 Pardubické-
ho kraje
1. Edita Bízová – portrétní fotografová-
ní (Černá u Bohdanče)
2. Helena Bilerová – bylinková kavár-
na, výroba sirupů a džemů (Lan-
škroun)
3. Naďa Gocmanová – výroba módní-
ho outdoorového oblečení pro ženy
(Pardubice)

Odpovědná firma roku 2019 Pardu-
bického kraje
eBRÁNA s. r. o. – digitální agentura
(Pardubice)
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Nikdy to nebylo jedno-
dušší. Hliníkové jekly,
trubky, plechy i další sor-
timent. Pardubická fir-
ma Alupa s. r. o. nabízí
svým zákazníkůmmož-
nost nakoupit produkty
z hliníku nejenom v ka-
menné prodejně, ale i
online. Zákazníci mají
ihned přehled o celém
sortimentu včetně infor-
mace o ceně a dostup-
nosti.

R odinná firma Alupa působí na
trhu více než 25 let a je význam-
nýmdodavatelemproduktů z hli-

níku pro malé i velké odběratele. Nyní
nabízí možnost vybrat si a nakoupit
hliník přes internet. Stačí navštívit
webové stránky www.ehlinik.cz a vy-
brat produkt, který je právě potřeba.
„„Velkou výhodou je to, že naši zákaz-
níci mohou vybírat online – odkudkoli
a kdykoli. A to jak ti velcí, tak ti malí,
například modeláři,“ uvedla Eva Goo-
de z firmy Alupa.
Pokud si zákazníci nejsou jistí, co

přesně potřebují, mohou využít kon-
takty firmy. „Naši zákazníci mohou vy-
užít e-mail nebo nás kontaktovat tele-

fonicky. Jsme připraveni jim pomoci,“
sdělila Eva Goode. Firma má širokou
nabídku produktů, jako jsou napří-
klad ploché nebo čtvercové hliníkové
tyče, hliníkové trubky, hliníkové L, U,
T, C a F profily, ale také hliníkové kry-
cí lišty, pravítka, chladiče, dráty a dal-
ší výrobky. Materiál navíc firma řeže
podle požadavků svých zákazníků, a
to už od 50 milimetrů délky. Zboží je
možné nechat si zaslat po celé České
republice a na Slovensko.
A jak objednávat na www.ehli-

nik.cz? Nabídku celého sortimentu na-
leznete na úvodní straně. Vyberete si
rozměr a e-shop vám hned spočítá
cenu. Po zadání kontaktních údajů se
můžete zaregistrovat, nebo pokračo-
vat bez registrace. E-shop vás pak in-
formuje o přijetí objednávky a odeslá-
ní zboží. Funguje to jako v jakémkoli ji-
ném internetovém obchodě.
„Cílem e-shopu je nabídnout našim

zákazníkům jednoduchou a přede-

vším časově nenáročnou cestu k hliní-
kovým výrobkům. Veškeré hliníkové
profily a plechy nabízené k přímému
prodeji držíme skladem, nebo máme
k dispozici v krátkém termínu,“ řekla
Eva Goode.
„Externě také zajišťujeme přířezy z

desek nebo výpalky vodním pa-
prskem, a to i z duralových slitin“.
Hliník je velmi lehký kov, velmi dob-

rý vodič elektrického proudu a ve for-
mě slitin se používá nejenom v letec-
kém a automobilovém průmyslu.
Mezi další významné vlastnosti hliní-
ku patří pevnost, tvárnost, dobrá svaři-
telnost, vysoká odolnost vůči korozi,
velmi dobrá tepelná vodivost. Vý-
znamné jsou jeho vlastnosti antistatic-
ké. Jedná se o nemagnetický materiál
a je možné ho velmi dobře recyklovat.
Hliníkové profily se uplatňují zejmé-

na v oborech, kde je vyžadována odol-
nost materiálu vůči korozi, nízká
hmotnost, možnost povrchové úpra-

vy a dobrá svařitelnost.Firma vedle
svých produktů také nabízí možnost
povrchové úpravy - tzv. eloxu nebo
barvení práškovou barvou RAL. Hliní-
kové produkty tak získají luxusní
vzhled, proto se hliník stále více použí-
vá v interiérech. Významnými zákazní-
ky se tak stávají nejenom stavební fir-
my a architekti, ale také firmy vyrábějí-
cí např. vagony pro vlakové soupravy.
Jedním z posledních projektů, kde

byly hliníkové profily firmyAlupa pou-
žity, byla rekonstrukce budov Národ-
ní opery v Praze. Firma dodala profily
speciálního tvaru a v barvě přímo dle
požadavku zákazníka. Zakázková výro-
ba je jednou z hlavních služeb, kterou
firma Alupa nabízí.
Firma spolupracuje s předními ev-

ropskými výrobci hliníkových profilů,
a je tak schopna nabídnout vždy jen
nejlepší kvalitu dle evropských no-
rem.
Z nabízených produktů stojí za zmín-

ku „Systém kombi“, což je unikátní
systém složený z několika hliníkových
profilů a doplňků umožňující velmi
rychle a jednoduše sestavit konstruk-
ce, jako jsou například výstavnický stá-
nek, reklamní stojan nebo jednodu-
chý přístřešek. Jednotlivé hliníkové
profily se dají spolu kombinovat nebo
použít zvlášť.
Systém zámků umožňuje konstruk-

ce opětovně skládat a rozkládat. Mezi
velmi oblíbené využití tohoto systému
patří stavba rámů pro dnes tak oblíbe-
né 3D tiskárny. Použití je opravdu širo-
ké.

Prodej hliníkových profilů a plechů

Kamenná prodejna
Velko i maloobchod
Dělení na míru

Alupa s.r.o.
Chrudimská 146
530 02 Pardubice

Rychlý nákup hliníkových
profilů a plechů

Internetový obchod

tel.: 777 489 773
e-mail: info@alupa.cz
www.alupa.cz

tel.: 777 489 777
e-mail: info@ehlinik.cz
www.ehlinik.cz

Hliníkové profily a plechy
skladem i online? Alupa má vše

INZERCE
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Téměř po celý rok 2019
se Pardubický kraj pre-
zentoval vůbec nejnižší
nezaměstnaností mezi
všemi kraji. V prosinci
tomu tak nebylo a opro-
ti předchozímuměsíci
se zvýšil počet uchazečů
o zaměstnání v kraji o
více než tisíc osob.

Zuzana Zlinská
spolupracovnice MF DNES

P řesto byla situace na trhu práce v
kraji ke konci roku 2019 příznivá,
na jednoho uchazeče o zaměstná-

ní připadala více než tři volná pracov-

ní místa. Podíl nezaměstnaných osob
byl ke konci roku 2019 v Pardubickém
kraji 2,2 procenta, na území celé Čes-
ké republiky pak 2,87 procenta. „Ve
srovnání s minulým měsícem se podíl
nezaměstnaných osob v kraji zvýšil o
0,36 procentního bodu, oproti stavu z
konce prosince 2018 se nezaměstna-
nost v kraji téměř nezměnila,“ uvedl
Aleš Trpík z Českého statistického úřa-
du Pardubice.
V průběhu celého roku 2019 patřil

Pardubický kraj mezi kraje s nejnižším
podílem nezaměstnaných osob. V led-
nu, únoru a březnu 2019 se mohl kraj
v mezikrajském srovnání prezentovat
třetím nejnižším podílem nezaměstna-
ných osob, v dubnu až srpnu měl do-
konce celorepublikově nejnižší podíl
nezaměstnaných osob, v září druhý
nejnižší podíl a za říjen a listopad 2019
vykazoval opět nejnižší míru neza-
městnanosti. Ta se ovšem v kraji až do
konce roku 2019 neudržela. Ke konci
prosince měl kraj druhý nejnižší podíl
nezaměstnaných osob za Prahou.
V meziokresním srovnání měl ke

konci roku 2019 nejnižší podíl neza-
městnaných osob okres Ústí nad Orlicí
s 1,84 procenty nezaměstnaných, nej-
vyšší pak okres Svitavy s 2,67 procen-
ty nezaměstnaných.
Ke konci prosince 2019 bylo na úřa-

dech práce v Pardubickém kraji evido-
váno 7 930 nezaměstnaných osob, z
toho 49,1 procenta uchazečů pobíralo
podporu v nezaměstnanosti a 2,8 pro-
centa uchazečů mělo nekolidující za-
městnání.
Průměrný věk uchazeče o zaměstná-

ní v kraji byl 42,3 roku, v celé České re-
publice pak 42,9 roku. Na úřadech prá-

ce v Pardubickém kraji bylo nově hlá-
šeno 2 229 osob, z jejich evidence na-
opak odešlo 1 058 uchazečů. Oproti
předchozímu měsíci se počet uchaze-
čů o zaměstnání v kraji zvýšil o 1 171.
Mezi dosažitelné uchazeče ve věku 15
až 64 let, kteří by mohli bezprostřed-
ně nastoupit do zaměstnání při nabíd-
ce vhodného pracovního místa, patři-
lo 7 317 osob.
Počet pracovních míst v evidenci

úřadů práce se v kraji oproti předcho-
zímuměsíci zvýšil o 663 míst. Celkově
bylo v kraji ke konci roku 2019 evido-
váno 24 582 pracovních míst, což bylo
7,2 procenta ze všech pracovních
míst, která evidovaly úřady práce v
celé České republice.

V nejlepší pozici je okres
Pardubice
Na jednoho uchazeče o zaměstnání v
kraji připadala ke konci prosince 2019
více než tři volná pracovní místa. Nej-
příznivější poměrmezi uchazeči a pra-
covními místy najdeme v okrese Par-
dubice, kde byl počet volných pracov-
ních míst 5,6krát vyšší oproti počtu
uchazečů. V okrese Ústí nad Orlicí byl
třikrát vyšší, v okrese Svitavy 1,5krát
vyšší a v okrese Chrudim 1,4krát vyšší.
Na trhu práce se uplatní zejména

technicky vzdělaní absolventi, se shá-
něním pracovního místa ale obvykle
nemají práci žádní zájemci.
„Na trhu práce se v současné době

dobře uplatní absolventi všech oborů
vzdělání. Největší poptávka je po ab-
solventech technických, zdravotnic-
kých a zemědělských oborů vzdělá-
ní,“ uvedl tiskový mluvčí kraje Tomáš
Drechsler.

MECHANUS
konstrukce - zakázková výroba přípravků

Jsme mladou firmou působící v Pardubicích a zabývající se kom-
pletními dodávkami jednoúčelových zařízení –montážních, sva-
řovacích, třídících, nýtovacích dále svařovacích přípravků, kont-
rolních přípravků,manipulátorů, produktových speciálů a to jak
ručních i plně automatických.

Získané zkušenosti směřujeme k ověřeným řešením od návrhu,
samotnou konstrukci, výrobu, montáž, zapojení, programování
až po kompletní dodání finálního přípravku. To s sebou přináší
i nové trendy, které zapracováváme ve funkční celek. Inovativními
řešeními jako např. použití kompozitních materiálů pro aplikace,
které si to vyžadují.

S ohledem na neustále se zvyšující požadavky na různorodá
řešení hledáme konstruktéra do našeho týmu na vývoj
a konstrukci s možností osobního rozvoje a tvůrčí činnosti.

Spojit se s námi můžete přes níže uvedené kontakty.

meChanus s.r.o., tel.: 777 579 445, info@mechanus.cz

Volnýchmíst je stále dost. Na
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Absolventi škol jsou v evidenci úřa-
du práce v současné době v minimál-
ním počtu. „O absolventy škol je mezi
zaměstnavateli velká poptávka, zvláš-
tě po těch, kteří mají technické vzdělá-
ní. Pokud nemá absolvent školy něja-
kou vážnou osobní překážku, třeba
zdravotní stav, tak maximálně do tří
měsíců je zaměstnán,“ sdělil ředitel
krajské pobočky Úřadu práce v Pardu-
bicích Petr Klimpl.
V některých případech firmy samy

iniciují vznik nových studijních obo-
rů. Takto vznikl před časemobor stro-
jírenský technik na střední průmyslo-
vé škole v Letohradě. Během let, kdy
se schází konsorcium významných fi-
rem, přibyli na letohradském učilišti
učni.
Požadavek na zřízení nového oboru

vzešel od zástupců výrobních společ-
ností OEZ Letohrad, Forez Ostrov,
Formplast Purkert Bystřec, Isolit - Bra-
vo Jablonné nad Orlicí, Rieter CZ Ústí
nad Orlicí, ZEZ SILKO Žamberk,
Bühler CZ Žamberk či Autoneum CZ
Hnátnice.
Zástupci firem se shodli, že takto

vzdělaný pracovník na trhu práce jed-
noznačně chybí. Své představy formu-
lovali na pracovním workshopu. Vy-
plynulo z něho, že by ročně zaměstna-
li zhruba třicet absolventů nového
oboru. Ten je zaměřen zejména na
čtení technických výkresů, měření a
metrologii, automatizaci/CNC,materi-
ály, strojírenskou technologii, CAD
systémy, nástroje kvality a technolo-
gie zpracování plastů.
Absolventi tohoto oboru, vhodného

pro chlapce i dívky, mají možnost
uplatnění na pozicích středního tech-
nického kádru, například na pozici
technik přípravy výroby, technik vý-
roby, kvalitář, konstruktér, technický
nákupčí, programátor CNC strojů.
Na potřeby firem reaguje i úřad prá-

ce. „Úřad práce zajišťuje podle potřeb
trhu práce pro uchazeče o zaměstná-
ní rekvalifikace. Požadavky jsou vel-
mi různorodé, hodně uchazečů bylo
rekvalifikováno v technických oblas-
tech – svářečský průkaz, manipulace
s vysokozdvižným vozíkem, velkou
část tvoří rekvalifikace na počítačo-
vou gramotnost a v poslední době se
snažíme přivést na trh práce lidi re-
kvalifikované na řidiče nákladních vo-
zidel popřípadě autobusů,“ řekl Petr
Klimpl.
Rekvalifikací se rozumí získání nové

kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo
prohloubení dosavadní kvalifikace,
včetně jejího udržování nebo obnovo-
vání. „Za rekvalifikaci se považuje i
získání kvalifikace pro pracovní uplat-

nění fyzické osoby, která dosud žád-
nou kvalifikaci nezískala,“ informuje
úřad práce.
A jaké jsou podmínky pro rekvalifi-

kaci od úřadu práce? Zájemce musí
být v evidenci úřadu práce jako ucha-
zeč nebo zájemce o zaměstnání, musí
mít odpovídající vstupní kvalifikační
předpoklady pro daný rekvalifikační
kurz a pro výkon profese, na kterou
se rekvalifikuje - například příslušný
stupeň vzdělání, některé znalosti a do-
vednosti – záleží na typu rekvalifika-
ce, musí být zdravotně způsobilý pro
absolvování rekvalifikačního kurzu a
pro výkon nové profese, rekvalifikace
musí být potřebná – dosavadní kvalifi-
kace uchazeče nebo zájemce o za-
městnání neumožňuje získání vhod-
ného pracovního místa, a rekvalifika-
ce musí být účelná - po ukončení re-
kvalifikace je reálná šance získat za-
městnání.
Základní informaci omožnostech re-

kvalifikace obdrží zájemci od svého re-
ferenta útvaru zaměstnanosti - zpro-
středkovatele, který jim rovněž může
rekvalifikaci navrhnout, pokud snaha
o zprostředkování zaměstnání s dosa-
vadní kvalifikací nemá naději na
úspěch a lidé splňují podmínky pro
absolvování rekvalifikace. Zařazení
uchazeče nebo zájemce o zaměstnání
do rekvalifikace schvaluje vedoucí
pracovník.
Úřad práce potom hradí náklady re-

kvalifikace – kurzovné - za uchazeče
nebo zájemce o zaměstnání, pokud
ho na rekvalifikaci doporučí a uzavře
s ním, ještě před zahájením rekvalifi-
kačního kurzu, písemnou dohodu o
rekvalifikaci.

VÚB a.s. Ústí nad Orlicí
DIVIZE STROJÍRENSKÉ VÝROBY

Nabízí
• komplexní dodávky jednoúčelových strojů
a zařízení včetně zakázkové konstrukce

• realizaci a dodávky pracovních stanic a výrobních
linek dle požadavků zákazníků z nejrůznějších
oblastí průmyslu

• realizaci obnovy a modernizace starších strojů
a zařízení včetně výroby ND

• výrobní kapacitu v oblasti CNC obrábění složitých
a náročných dílů včetne 3D měření a kontroly

Hledá nové pracovníky na pozice
• konstruktér jednoúčelových strojů
• programátor, seřizovač a obsluha CNC strojů
• montážní pracovník

tel: 603 527 134
machinery@vubas.cz
www.vubas.cz

jednoho uchazeče připadají tři
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Strojírenství

Pod střechou Integrované střední
školy ve Vysokém Mýtě se už sedm-
desát let vzdělávají v praktické i teo-
retické výuce desítky dětí. Nabídka
učebních oborů je pestrá, studenti si
mohou vybírat jak z učebních, tak ze
studijních oborů. Studovat mohou
na automechanika, provozního tech-
nika, počítačového grafika, ale také
na opraváře, nástrojaře či čalouníka.
„Tento obor je prestižní, protože

se vyučuje pouze na osmi českých
školách, naše škola je jediná v kraji.
Žáci tak mají možnost naučit se ře-
meslu, které již v dnešní době mno-

ho lidí neovládá, a proto je i velmi
dobře honorováno,“ uvedla ředitel-
ka školy Jitka Jiskrová.
Spolu s poptávkou po technicky

vzdělaných absolventech na trhu prá-
ce se rozvíjejí také technické obory
na školách. Ty mají za cíl připravit
perfektně vzdělané odborníky, kteří
znají nejen teorii, ale také praxi. Ta-
kovým oborem je třeba mechanik
strojů a zařízení se zaměřením na
CNC stroje.
„Žáci k němu navíc získají svářeč-

ský průkaz, naučí se základy kon-
venčního obrábění a osvojí si progra-

mování CNC strojů. S tímto oborem
se naši absolventi uplatní nejen u
nás, ale i v zahraničí a mohou očeká-
vat vysoké mzdové ohodnocení. Na
praxi kladememaximální důraz, tak-
že naši žáci chodí na několikaměsíč-
ní praxe do vybraných firem, kde zís-
kávají řadu cenných zkušeností,“ vy-
světlila přístup školy Jiskrová.
Nejdéle vyučovaným oborem na

škole je obor karosář, s jehož výukou
začal ve Vysokém Mýtě Josef Sodom-
ka, kterému škola vděčí za mnohé.
Absolventi vysokomýtské střední

školy nemusejí mít strach, že by se

po ukončení studia neuplatnili. Prá-
vě naopak. O technicky vzdělané od-
borníky je na trhu práce velký zájem
a firmy jich mají nedostatek. S tím
souvisí také vysoké finanční ohodno-
cení, které jim společnosti nabízejí.
Podle ředitelky Jiskrové dostávají
žáci pracovní nabídky od zaměstna-
vatelů už v průběhu studia. „Velká
část žáků je rozebraná dokonce už
před koncem školního roku,“ dodala
Jiskrová.
Motivací ke studiu mohou pro žáky

být také prospěchová a firemní sti-
pendia. (zuz)

A bsolventi některých studijních
oborů na trhu práce stále chybě-
jí. Aby Pardubický kraj motivo-

val deváťáky k výběru těchto chybějí-
cích zaměření, podpořil jejich stu-
denty stipendii. Ty je možné čerpat
už od prvního ročníku.
Pardubický kraj vybral celou řadu

oborů, jejichž studenty finančně mo-
tivuje. „Pardubický kraj podporuje
prospěchovým stipendiem žáky obo-
rů vzdělání s výučním listem Obrá-
běč kovů, Strojní mechanik, Strojí-
renské práce, Kominík, Zedník, Zed-
nické práce, Tesař, Tesařské práce,
Vodař, Montér vodovodů a kanaliza-
cí a obsluha vodárenských zařízení,
Řezník – uzenář, Potravinářská výro-
ba, Chemik, Knihař, Opravář země-
dělských strojů, Opravářské práce,

Zemědělec – farmář, Zemědělské prá-
ce, Nástrojař, Autolakýrník, Výrobce
potravin a oboru vzdělání s maturit-
ní zkouškouMechanik strojů a zaříze-
ní,“ sdělil Tomáš Drechsler.
Výše přiznaného stipendia je od-

stupňována podle oboru vzdělání,
ročníku a hodnocení stupněm pro-
spěchu v odborném výcviku a pohy-
buje se v rozmezí 300 až 700 korun
měsíčně.
Cílem zavedení stipendií ve střed-

ních školách zřizovaných Pardubic-
kým krajem bylo zvýšit zájem mla-
dých lidí o obory vzdělání, po jejichž
absolventech je poptávka na trhu
práce. Peněžní podpora motivuje
žáky k zodpovědnějšímu přístupu ke
studiu, pravidelné docházce do ško-
ly a dobrému chování.

Rada Pardubického kraje schválila
usnesením v roce 2010, aby ředitelé
středních škol zřizovaných Pardubic-
kým krajem vydali dle závazných po-
kynů odboru školství Krajského úřa-
du Pardubického kraje stipendijní
řád, podle něhož budou žákům v
podporovaných oborech vzdělání
poskytovat prospěchové stipendi-
um.
Firmy v Pardubickémkraji stále hle-

dají nové zaměstnance, největší zá-
jem je o technicky vzdělané odborní-
ky. „Na trhu práce se v současné
době dobře uplatní absolventi všech
oborů vzdělání. Největší poptávka je
po absolventech technických, zdra-
votnických a zemědělských oborů
vzdělání,“ uvedl tiskovýmluvčí kraje
Tomáš Drechsler.

Zájem o technické obory sice zvol-
na roste, ovšem například nyní se na
zedníka v Pardubickém kraji učí 45
učňů. Obor malíř pokojů se v regio-
nu už druhý rok neotevřel. „Situace
je vážná, vidíme kolem sebe, že se
všude staví, firmy řeší tuto situaci do-
vozem pracovníků. Snažíme se na to
reagovat. Nyní jsme například navýši-
li stipendiumpro zedníky. Od tohoto
školního roku dostávají od 400 do
700 korun měsíčně v závislosti na
prospěchu z praxe, ročníku a docház-
ce, ostatní oborymají 300 až 600 ko-
run. Pořádáme různé propagační
akce, žádné zázraky ale nelze očeká-
vat,“ řekl krajský radní pro školství
Bohumil Bernášek. Celkem dá kraj v
kalendářním roce na stipendia 2,5
milionu korun. (zuz)

PROFESIONÁLNÍ STROJE a NÁŘADÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLECHU.
PROFESIONÁLNÍ VÝROBA PLECHOVÝCH PROFILŮ - KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ.

PRODÁVÁME VÁM
STROJE JIŽ 15 LET

BIEGEMASTER
Silné, přesné, rychlé a dokonalé
ohýbání plechu.

SCHLEBACH
Kompaktní profilovací stroj

www.profimk.eu
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Absolventi technické školy se neztratí

Studenty kraj podpořil stipendii
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Strojírenským firmám v
Českumají letos stoup-
nout tržby z exportume-
ziročně v průměru o 0,7
procenta, v roce 2021 po-
tommají růst o 1,7 pro-
centa. Vyplývá to z vý-
sledků průzkumu společ-
nosti CEEC Research,
které zveřejnila na Setká-
ní lídrů průmyslu a ex-
portu.

Zuzana Zlinská
spolupracovnice MF DNES

R ůst exportních tržeb v letošním
roce očekávají tři pětiny firem,
zhruba třetina předpokládá po-

kles, desetina počítá se stagnací.
„Předpokládám, že pokles exportu au-
tomobilových komponentů bude po-
stupně nahrazován jinými komodita-
mi. Je před námi rozvoj železniční do-
pravy a s tím související výroba kolejo-
vých vozidel. Dále restrukturalizace
energetického a chemického průmys-
lu. To bude vytvářet nové exportní pří-
ležitosti,“ uvedl generální ředitel spo-
lečnosti ZKL Jiří Prášil.
České firmy musí podle generálního

ředitele Wikov Industry Antonína Rů-
žičky zajistit růst produktivity práce.

„To je pro většinu firem zásadní pro-
blém, protože tempo růstumezd je ab-
normální. To by si měla naše socialis-
ticky smýšlející část politiků uvědo-
mit,“ řekl.
Firmy odhadují, že české strojíren-

ství letos meziročně klesne o dvě pro-
centa, v roce 2021 se pokles zpomalí
na 0,7 procenta. Tržby se v letošním
roce sníží o procento.
Podle společných statistik minister-

stva průmyslu a obchodu a Českého
statistického úřadu vzrostl loni vývoz
strojů a zařízení z České republikyme-
ziročně o 4,2 procenta na 517,8 miliar-
dy korun. Třetina exportu šla do Ně-
mecka, s odstupem následovaly Fran-
cie a Slovensko. Dovoz se zvýšil o 6,1
procenta na 368,8miliardy korun. Do-
minantní bylo opět Německo, následu-
jí Itálie a Čína.
Zahraniční obchod Česka v říjnu

2019 podle údajů Českého statistické-
ho úřadu vykázal přebytek 7,2 miliar-
dy korun, zatímco rok předtím byl
645 milionů ve schodku.
Průzkum byl uskutečněn na konci

září roku 2019mezi zhruba stovkou ře-
ditelů strojírenských firem v Česku.
Platy ve strojírenství stále rostou,

zvýšení mezd naplánovala pro letošní
rok většina firem nejen v regionu, ale
v celé zemi. Podle personalistů mo-
hou lidé, kteří vystudovali technické
obory, počítat s vyšší nástupní
mzdou.
„Kdo má technické vzdělání a navíc

hovoří anglicky či dalším světovým ja-
zykem, si může z pracovních nabídek

vybírat. Vydělá si až 40 tisíc měsíčně,“
uvedla Jitka Součková z personální
agentury Grafton Recruitment.
Generace, která nyní nastupuje do

svého prvního zaměstnání, je sebevě-
domější a v jednání se zaměstnavateli
průraznější. „Souvisí to i s tím, že v po-
sledních dvou letech firmy výrazně
změnily postoj k přijímání absolventů.
Zatímco dříve lidé bez praxe jen těžko
nacházeli práci, nyní podniky hledají
perspektivní zaměstnance už na ško-
lách,“ řekl Michal Novák z pracovního
portálu Profesia.cz. Týká se to však
jen absolventů s technickým vzdělá-
ním. „Šanci získat místo mají technici
až sedmkrát vyšší než absolventi hu-
manitních škol,“ sdělila manažerka
Součková. Velká poptávka je nyní po
konstruktérech, vývojářích, logisti-
cích, účetních, technolozích, elektro-

inženýrech nebo produktovýchmana-
žerech. Podle analýzy personální agen-
tury má ale mnoho vzdělaných mla-
dých mužů a žen čerstvě po škole pře-
mrštěné finanční nároky a příliš vyso-
ké sebevědomí. „Jejich cílem je co
nejdřív zakotvit na manažerském
postu,“ řekla Jitka Součková. To potvr-
zuje i loňský průzkumČeskémanažer-
ské asociace: „Studenti ekonomic-
kých oborůmají v oblasti vedení ama-
nažerských pozic velké ambice. Šest z
deseti věří, že mají předpoklady k ve-
dení týmu lidí. Pro jednu pětinu dota-
zovaných je pozice lídra naprosto při-
rozená,“ uvedla Veronika Žurovcová z
této asociace.
Ale zpátky na zem. Ne všude čekají

na absolventy se čtyřiceti tisíci v ruce.
Velké rozdíly panují nejen mezi obo-
ry, ale i mezi kraji. Například v Ústí
nad Labem si vedoucí směny nebo in-
ženýr vydělá 35 až 40 tisíc, v Brně si
zkušební technik přijde na 35 tisíc,
stejně jako programátor Java/C++ v Os-
travě, v Hradci Králové a v Českých Bu-
dějovicích dosáhne konstruktér na 30
tisíc a produktový inženýr ve Zlíně si
může říct až o 32 tisíc korun.
Čtyřicet tisíc korun je suma, kterou

by na své výplatní pásce rádi viděli po
pěti letech v zaměstnání i absolventi
ostatních oborů. Ti se však často musí
spokojit s platem až o polovinu niž-
ším. „Humanitně zaměřený vysoko-
školský absolvent by měl počítat s ná-
stupní mzdoumaximálněmezi 25 a 32
tisíci korun hrubého měsíčně,“ řekla
Jitka Součková.

www.kubovy-jeraby.cz

Export strojírenským firmám
stále roste. A má i letos

INZERCE
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Strojírenství

N edostatek kvalifikovaných tech-
nických pracovníků mají pomoci
vyřešit mimo jiné Technohrátky.

Projekt, který před více než sedmi lety
spustil Pardubický kraj, má motivovat
děti k výběru technických oborů na
středních školách.
Jak vypadají základní statistické údaje

projektu Technohrátky za celou jejich
sedmiletou historii? Za sedm let proběh-
lo 91 akcí, zapojilo se celkem 25 střed-
ních odborných škol a 12 263 žáků.
Hlavním cílem projektu Technohrát-

ky je podpora technických profesí a ře-
mesel a zvýšení zájmu u žáků základ-
ních škol v Pardubickém kraji. Volí ne-
jen tradiční, ale i nové a atraktivní způ-
soby podpory a prezentace technic-
kých profesí i posílení motivační strán-

ky k jejich studiu - například dny otevře-
ných dveří ve vybraných technických
školách, praktické ukázky v dílnách, ex-
kurze do patronátních firem, vědomost-
ní soutěže a kvízy, interaktivní kontakt
prostřednictvím sociálních sítí.
Projekt Technohrátky měl premiéru v

roce 2013, je rozložen do časového ob-
dobí dvanácti měsíců od ledna do pro-
since a využívá při tom širokého a vzá-
jemně propojeného spektra marketin-
gového i komunikačníhomixu umožňu-
jícího kombinaci edukativních, praktic-
kých, soutěžních či zábavných prostřed-
ků.
Zapojuje do jednotlivých aktivit nejen

žáky druhého stupně základních škol,
ale také další relevantní cílové skupiny -
pedagogy základních a středních škol,

výchovné poradce, rodiče, veřejnost,
regionální firmy, úřady práce, Hospo-
dářskou komoru, místní samosprávu a
další.
Loňskýmposledním zastavenímTech-

nohrátek byla akce ve Střední škole ob-
chodu, řemesel a služeb Žamberk. Zaví-
talo na ni 129 žáků z devíti základních
škol a někteří z nich se krátce poté na
svých webových stránkách nebo face-
bookových profilech svěřili se svými zá-
žitky a dojmy.
Největší slávu si užívala výprava školá-

ků ZŠ Jindřicha Pravečka z Výprachtic.
„Naše škola opět zvítězila. Deváťáci se

zúčastnili Technohrátek na SŠOŘS v
Žamberku. Soutěžili v manuálních do-
vednostech a ve vědomostní soutěži
Hej, víš to?! Přivezli dvě první, sladká

místa. Gratulujeme,“ informoval spolu-
žáky, rodiče i ostatní návštěvníky školní
Facebook.
Také web ZŠ Kunčina ocenil zajíma-

vou příležitost žáků při volbě jejich dal-
šího studia
„Žáci z deváté třídy se intenzivně zabý-

vají myšlenkou výběru povolání. Škola
jim zprostředkovala mnoho možností,
jak jim rozhodování usnadnit. Do někte-
rých škol se zajeli podívat. Ve Střední
škole obchodu, řemesel a služeb v Žam-
berku se konaly Technohrátky, ve kte-
rých naši budoucí středoškoláci v závě-
rečné poznávací soutěži získali sice
bramborovou medaili, ale také spoustu
zážitků,“ napsala učitelka a výchovná
poradkyně Gabriela Zemanová.
— Zuzana Zlinská

Kontakt: Martin Krátký, 775 931 587, martin.kratky@engel-gematex.com, www.engel-gematex.com

Do naší firmy hledáme tyto PRACOVNÍKY

o zástupce vedoucího oddělení elektro (komunikace v NJ nebo AJ)
o konstruktér/-ka–obor strojírenství (komunikace v NJ nebo AJ)
o obchodník-prodejce strojů a zařízení (komunikace v NJ nebo AJ)
o elektromontér pro dílenské i zahraniční montáže
o zámečník/montér pro dílenské i zahraniční montáže

NABÍZÍME

o 5 týdnů dovolené
o stravenky
o dlouhodobý pracovní poměr
o zvyšování kvalifikace a profesní růst
o firemní akce

Engel – Gematex s. r. o. Pardubická 717, 533 04 Sezemice

Jsme partneremmezinárodní společnosti, kte-
rá dodává zařízení pro prádelenský průmysl na
trh v zahraničí již 35 let a posledních 20 let pů-
sobí i v České republice. Řadíme semezi přední
firmy v oblasti zakázkové strojírenské výroby
se zaměřením na textilní průmysl a jsme auto-
ry unikátních patentů v prádelenské technice.
Kromě výroby nabízíme kompletní zpracování
projektu od návrhu po instalaci. Naše stroje
spolehlivě fungují v Evropě, Asii nebo napří-
klad v Austrálii. Postavení na trhu upevňujeme
profesionálním přístupem, inovacemi, vlastní-
mi řešeními a kvalitou provedení. Úspěch jsme
postavili na zkušeném týmu, který chceme
dále posílit o nové kolegy na uvedených po-
zicích.

Sedm let motivuje děti ke studiu
projekt s názvem Technohrátky
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