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Technika má budoucnost
V Jihočeském kraji chybí zájemci o stu- formou propojení výuky přírodovědných
dium na technicky zaměřených školách a technických předmětů, v nichž je maa učilištích. Na druhé straně tu fungují tematika jedním z klíčových prvků. „Naší
školy v oborech, o něž je mezi studenty společnou snahou je najít cesty a návětší zájem, ale po ukončení studia nena- stroje, jak zvýšit zájem žáků o studium
jdou v kraji uplatnění. Na cestě ke zvýše- technických a přírodovědných oborů na
ní zájmu dětí o určitý obor
se vyplácí „přesvědčování“
a rozhovory. Je přínosné pozvat na základní školu osmákům, deváťákům člověka
pracujícího v určitém oboru,
aby jim svou práci popsal.
Pořádat besedy s lidmi konkrétních profesí, ukázat žákům různá pracoviště, aby
měli reálnou představu, co
která práce obnáší. A hlavně je nutné dětem vysvětlovat: když absolvujete tuto
školu či učební obor, těžko
najdete uplatnění, práci, ale Ilustrační snímek: Deník
v technických směrech určitě. Seznámit rodiče s tím, že jsou firmy, základních a středních školách, což by
které čekají na zaměstnance, budou si je mohlo v budoucnu mít i pozitivní vliv na
hýčkat. A že jejich děti budou pracovat školy vysoké,“ sdělil Luděk Keist, ředitel
Jihočeské hospodářské komory.
v místě, kde bydlí.
Učitelé matematiky základních
Stále pokračující nepříznivý trend
poklesu zájmu dětí o technické a příro- a středních škol se na začátku února
dovědné předměty i jejich zhoršující se inspirovali, jak zefektivnit výuku maznalosti v matematických disciplínách tematiky pro své žáky na semináři propodnítily vznik projektu Matematickou jektu Matematickou cestou k technice
cestou k technice. Jihočeská univerzita, v Českých Budějovicích. Kromě doUniverzita Johana Keplera a Jihočeská savadních výsledků projektu dostali
hospodářská komora se snaží tomuto řadu nových tipů, jak udělat matemanepříznivému trendu zabránit především tiku zábavnou.
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Do Jižní Koreje nemířili jen sportovci,
ale i ventilátory ze ZVVZ
Milevsko - Silniční tunel Jinhae nedaleko jihokorejského mezinárodního přístavu Busan
bude odvětrávat osm ventilátorů APH o průměru 2000 mm ze ZVVZ MACHINERY Milevsko.
S předchozími dodávkami se jich tak v zemi,
kde pomalu končí zimní olympijské hry, bude
o čistotu ovzduší v tunelech starat už celkem
24 ventilátorů. V milevské továrně se nyní na
zakázce za zhruba dvanáct milionů korun pracuje. S expedicí se počítá v červenci.
„V Jižní Koreji potřebují sofistikovaný způsob
plynulé regulace větrání za chodu v závislosti
na aktuální kvalitě vzduchu. Podobné ventilátory jsme vyvinuli pro velké tepelné elektrárny
a právě toto řešení nám k zakázkám pomohlo.
Jako jedni z mála je využíváme i pro větrání
uvnitř silničních tunelů,” vysvětluje Petr Koška,
ředitel divize Ventilátory a přepravníky ZVVZ
MACHINERY, patřící do strojírenské skupiny
ZVVZ GROUP.
Právě toto řešení investoři hledali. V milevské
firmě pak navrhli potřebné konstrukční řešení
ventilátorů s lopatkami, centrálně natáčenými
prostřednictvím hydraulického válce podle pokynů z řídicího systému.
Srdce ventilátorů, tedy oběžná kola včetně
hydraulické regulace, zahrnující externě umístěné hydraulické jednotky, se vyrobí a dodají
z českého závodu. Velké statorové díly, tedy jakýsi plášť a železnou konstrukci, vyrobí v Koreji.
Místní partner zajišťuje i dodávku motorů a instalaci v tunelu. „Vozit tyto dodávky z Evropy by
nebylo ekonomické,“ dodává Petr Koška.
V Jižní Koreji se ZVVZ poprvé prosadilo v roce
2004 dodávkou čtyř ventilátorů APH o průměru
oběžného kola 2000 mm do tunelu Kyung-ju.
V roce 2006 následovala další čtyři oběžná kola
2240 mm a koncem roku 2016 pak čtyři o průměru 2000 mm a čtyři o průměru 2240 mm pro
tunel Incheon, spojující hlavní město Soul s mezinárodním letištěm. Letos se pak ZVVZ MACHINERY zapojí do tendru na další dva tunelové
projekty, s jejichž realizací se začne v roce 2019.
„Korejský trh s ventilátory se neliší od evropského. Některé tunely financuje stát, jiné
soukromý sektor. A co je podstatné, akceptuje
evropské normy,“ říká Jiří Zapletal, obchodní
manažer, specializovaný na ventilátory. Připouští ale, že bez spolupráce s místní firmou, vyrábějící radiální ventilátory, by bylo podnikání
v zemi obtížnější.
„Jinak trh neřeší, zda jde o místního či zahraničního dodavatele. Zásadní jsou určené parametry, reference v Koreji a akceptovatelná cena.
V tendrech se potkáváme hlavně s konkurencí
z Číny, která spolupracuje s firmami vlastnícími
podobné know-how plynulé regulace ventilátorů, jaké máme my,“ uvedl Jiří Zapletal. Podle

něho má Česko v zemi dobré jméno a lidé
ho znají hlavně díky pivu a turistice, zvláště
pak z návštěv českých památek na seznamu
kulturního dědictví UNESCO.
Akciová společnost ZVVZ MACHINERY
je součástí strojírenského holdingu ZVVZ
GROUP. Zaměřuje se na výrobu ventilátorů
a přepravníků, v divizi Industry pak na náročné strojírenské zakázky pro nadnárodní
V PROSINCI se v ZVVZ konala funkční zkouška
korporace jako je B&W Megtec, Tyco nebo
prvního
ventilátoru APWM 1800, speciálně
Scheuch. Pracuje v ní 460 lidí a její tržby loni
vyvinutého
pro větrání pražského metra.
dosáhly 763 milionů Kč.

ZVVZ dává prostor absolventům i stipendistům
Absolventi

Martin Dvořák a Dominik Šika patří mezi
nastupující generaci konstruktérů ve společnosti
ZVVZ MACHINERY.
Co vám dala při studiu odborná praxe v ZVVZ?
MD - Především mi ukázala rozdíly mezi školou
a praxí. Mohl jsem se seznámil s chodem firmy.
Hlavním přínosem ale bylo rozšíření vědomostí
v konstruování a 3D modelování.
DŠ - Utvrdila mě v tom, jak důležitou roli hraje
v zaměstnání dobrý tým lidí. Dostal jsem skvělou
příležitost podílet se na zajímavých projektech od
počátku až do konečné výrobní fáze.
Ovlivnilo to vaše rozhodování při hledání
práce?
MD - Ani moc ne. Vždycky mě bavila práce ve 3D
a 2D programech a to se mi zde splnilo.
DŠ - Praxi jsem si vybíral právě s ohledem na další
spolupráci nebo práci na plný úvazek. Byl jsem
velmi rád, když mi v tom ZVVZ vyšlo vstříc.
Na co se zaměřujete?
MD - V současné době na rozšiřování vědomostí
v konstruování a elektrotechnice. Určitě se
chci ale vrátit k mému vystudovanému oboru
a zajímat se o materiály.
DŠ – Sice pracuji jako konstruktér, ale zajímám se
o strojírenství obecně. Konstrukce, technologie
výroby, stojní zařízení a programování CNC,
výrobní procesy.
Jak vás škola připravila na vstup do pracovního
života?
MD - Na českobudějovické VŠTE jsem studoval
obor progresivní materiály. Měl jsem tedy základy
ke konstruování a pro vstup do zaměstnání to
bylo dostačující. Z mého pohledu jsem ze školy

šel do pracovního života dobře připravený.
DŠ - Díky vybavení, které jsme měli na
českobudějovické Vyšší odborné škole, střední
průmyslové škole automobilní a technické
k dispozici, jsem měl spoustu příležitostí si práci
na CNC strojích, tvorbu programů a následnou
výrobu vyzkoušet. Takže velmi dobře.

Stipendisté

Matěj Richtr a Pavel Kubíček, žáci SOŠ a SOU
Milevsko, mají jistotu, že se po jejím dokončení
uplatní v ZVVZ, neboť využívají jeho program
stipendií.
S čím si spojujete ZVVZ?
MR - S výrobou vzduchotechniky
a kovozpracováním.
PK – Samozřejmě se vzduchotechnikou.
Co jste se už naučili v jeho Středisku
praktického vyučování?
MR - Základy kovozpracování, přesnosti a přístup
k používání strojů.
PK - Naučil jsem se rýsovat, práci na soustruhu,
s vrtačkou, bruskou, což je pro práci zámečníka
důležité.
Bylo rozhodování o tom stát „stipendistou“
ZVVZ jednoduché?
MR - Zpočátku jsem o tom dost přemýšlel, ale
když jsem zvážil klady i zápory, rozhodl jsem se
pro stipendium. Klady tedy převážily.
PK - Přemýšlel jsem dlouho, především proto,
že nevím, co bude za pár let. Ale smysl mi to
dává,proto jsem nabídku přijal.
V jakém oboru byste se rádi uplatnili?
MR - Jako svářeč. To mě láká ze všeho nejvíc.
PK – Také jako svářeč. Ta práce je prostě zajímavá.

ZVVZ a.s.

Sažinova 888, 399 01 Milevsko
tel. +420 382 551 111

www.zvvz.cz

Hledáme zaměstance na pozici: • ekonom • projektový manažer • technik kvality • svářeč • zámečník

Bezplatnéstudium
studium
•• Bezplatné
Modernípřístup
přístup
•• Moderní
Snadnodostupné
dostupnézahraniční
zahraniční
•• Snadno
pobyty
pobyty
Spravedlivéaatransparentní
transparentní
•• Spravedlivé
hodnocení
hodnocení
Zaměřenína
naprakticky
prakticky
•• Zaměření
uplatnitelnéznalosti
znalosti
uplatnitelné
•• Skvělý
Skvělýkolektiv
kolektivaamnoho
mnohoakcí,
akcí,
které
kterépořádají
pořádajísami
samistudenti
studenti

Studuj obory, se kterými se v praxi neztratíš!
Studuj obory, se kterými se v praxi neztratíš!
Více na www.VSTECB.cz - přihlášky do 30. 4.
Více na www.VSTECB.cz - přihlášky do 30. 4.
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Nastartujte svoji
kariéru u firmy
HAUSER!
Firma HAUSER je celoevropský úspěšný dodavatel kompletních
řešení chladicího nábytku a chladicí techniky.
Spojení 70-ti let zkušeností, inovací a vysokého standardu kvality
charakterizují všechny naše produkty a služby.

V kaplickém výrobním závodě pro Vás máme
desítky pracovních příležitostí
V seřizovač CNC / obsluha CNC
V zámečník / montážní dělník
V svářeč / elektrikář
V řidič VZV / pracovník lakovny
V technolog / konstruktér / elektrokonstruktér
V technik přípravy výroby
V disponent / nákupčí
V a řada dalších pracovních pozic…

Našich zaměstnanců si opravdu vážíme
V atraktivní mzda s řadou příplatků
V věrnostní prémie až 120 % měsíční mzdy
V 25 dní dovolené
V dotované stravování přímo v závodě
V příspěvek na životní pojištění / penzijní spoření
666 Kč měsíčně
V nadstandardní příspěvek na dojíždění
V podpora zdravotní prevence
V a celá řada dalších benefitů

Tak nezamrzněte na svém starém místě!
Hledejte práci na www.hauser.cz

Bližší informace
na personálním
oddělení.
Ing. Lenka Zmeková
Lenka.Zmekova@hauser.com
+420 388 404 315
HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
www.hauser.cz

22. února 2018
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ÚSPĚŠNÁ
KARIÉRA
ZAČÍNÁ SPRÁVNÝM ROZHODNUTÍM

Sleduj KDEJINDE.cz

Kde jinde to dokážete

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Jindřichův Hradec
Škola s téměř 130 letou tradicí nabízí žákům čtyři čtyřleté maturitní obory
a šest tříletých učebních oborů.

Maturitní obory:

Informační technologie
kód oboru: 18-20-M/01
Ekonomika a podnikání - cestovní ruch kód oboru: 63-41-M/01
Provoz a ekonomika dopravy-logistika kód oboru: 37-41-M/01
Mechanik strojů a zařízení
kód oboru: 23-44-L/01

Učební obory:

Zedník
Nástrojař
Prodavač
Elektrikář – silnoproud
Kuchař – číšník
Klempíř

kód oboru: 36-67-H/01
kód oboru: 23-52-H/01
kód oboru: 66-51-H/01
kód oboru: 26-51-H/02
kód oboru: 65-51-H/01
kód oboru: 23-55-H/01

Zkrácená forma studia v trvání jednoho roku pro všechny učební obory.
Další informace pro žáky a rodiče:
V posledních pěti letech prošla většina budov školy rekonstrukcemi včetně domova mládeže. Nabídka oborů v celém rozsahu
odpovídá aktuálním potřebám trhu práce a těší se vysoké poptávce. Převážně technicky zaměřená nabídka oborů koordinovaná se
strojírenskými ﬁrmami je vysokou zárukou úspěšné budoucnosti absolventů na trhu práce. Škola dále nabízí žákům stipendijní
program ve spolupráci s ﬁrmami, bezbariérový přístup, domov mládeže, tělocvičnu, přístup k internetu v celém areálu školy, velkou
knihovnu, celodenní stravování, tělocvičnu, posilovnu, možnost získání řidičského oprávnění v rámci autoškoly a činnosti v rámci Auto-Moto-Academy, partnerské školy v Rakousku, zájezdy do zahraničí. Škola má program na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, středisko odborného výcviku, poradenské centrum, odborný výcvik a praxe je vykonávaná u partnerských ﬁrem.

Naši školu můžete navštívit kdykoliv ve všední dny - kontakt:

www.sos-jh.cz
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Propojení světa výroby s virtuálním
světem informačních technologií
INDUSTRY 4.0 , známá jako průmyslová revoluce. Lidé, stroje, objekty a systémy komunikující
v reálném čase. Konektivita umožňující sledovat stav a výkon výrobního zařízení, stejně tak
i předpovídat jeho údržbu a zvyšovat jeho efektivitu. Stroje se autonomně rozhodují a mění
parametry v závislosti na datech získaných z celého výrobního procesu, tj. od výrobce komponent → výrobce produktu → výrobce vozidla.

Ve společnosti Robert Bosch České Budějovice je kladen velký důraz na inovace v oblasti
moderních technologií. INDUSTRY
4.0 je jejich nedílnou součástí. Některé z aspektů I4.0 jsou již zavedeny například na výrobních linkách
sytému DNOX – systém redukující
obsah oxidu dusíku (NOx) přibližně o 96% ve výfukových plynech.
Skupině inženýrů starajících se o 8
výrobních linek skládajících se přibližně z 360 strojů usnadňuje tento systém efektivní analýzu a řízení
výroby. Pro představu, 1 výrobek
DNOX má na konci výrobního řetězce uloženo okolo 1500 procesních
a testovacích dat. Tato data jsou
transformována a následně ukládána do centrálního datového skladu,
sloužícímu jako centrální uložiště
s možností rychlého přístupu k výrobním informacím v reálném čase.
Datový sklad zrychluje přístup k výrobním informacím z řádu hodin
na pár minut a umožňuje jejich
analýzu a následnou optimalizaci
výrobního procesu za použití vizualizačních (Tableau, MS Power BI),
monitorovacích (INST PRC) a analytických nástrojů (R, Python). Jestliže
dojde ke zvýšení množství výpadků,

mohou technologové reagovat rychleji a informovaněji než v minulosti.
V současné době je datový sklad zaveden
také na oddělení MOE12 pro automatickou
linku BLDC a souběžně je nasazován pro další
výrobní oddělení.
S výrobou samozřejmě úzce souvisí údržba
strojů a zařízení. Proto je jednou z dalších aktivit
I4.0, kterou se zabýváme, systém rychlé údržby
(Smart Maintenance system) umožňující mimo
jiné např. zkrácení doby technických výpadků/
prostojů výrobních zařízení, automatické odepisování náhradních dílů, jejich on-line rezervaci ve skladu a předávání zkušeností/ informací mezi výrobou a servisním oddělením.
Mezi aktivity I4.0 řadíme také technologii 3D
tisku, jež je poslední dobou velmi dynamicky se
rozvíjejícím oborem. Tato technologie doplňuje
řadu současných výrobních postupů. Výborně
se hodí pro plnění často se měnících specifických požadavků zákazníka a nabízí zcela nové
možnosti výroby. Významný přínos má také pro

vývojáře a designéry plastových dílů.
Díky nasazení moderních technologií do
výrobních i nevýrobních oblastí jsme schopni
zvyšovat kvalitu našich produktů a služeb, snižovat náklady, zvyšovat kompetence zaměstnanců RBCB a nabízet nové obchodní modely
našim zákazníkům.

WWW.BOSCHSKYJOB.CZ
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ALFA zavádí moderní systém pro logistiku
A teď už to bude jen „první do a první z“
Do roka a do dne v písecké společnosti ALFA bude už v provozu nová
hala a nový systém pro logistiku.
Navštívila jsem úspěšnou
společnost ALFA po pěti
letech. A při povídání Ing.
Zdeňka Kuliče – majitele firmy vyrábějící jednoúčelové
stroje – jsem jako laik zase
chvílemi nevěděla, o čem je
řeč, a chvílemi si připadala
jako ve filmu. Když vyprávěl o tom, jak vše pojede na dopravníku, vybavila se mi scéna z veleúspěšného filmu Marečku, podejte mi pero. Jan
Skopeček jako ředitel závodu Jiřímu Sovákovi
vysvětluje, kudy povede automatický dopravník do nové haly, jak tam bude velká káel dvojka a nad tím vším bude taková zasklená kukaň.
A dodává: „To bude krásný.“
A když Zdeněk Kulič promluvil o tom, jak
bude hala rozdělena do sektorů, přenesla
jsem se na přednášku docenta Zajíce v podání
Zdeňka Svěráka ve filmu o básnících. Pamatujete? Ponechal pouze dvě hromádky učebnic
a mimo jiné kartotéku přesunul ze sektoru A3
do volného B1 a áčka trojky využili k umístění
Emersonova-Votočkova týdenního výkonnostního rozvrhového grafikonu.
Na plánku jste ukazoval, že srdcem postupu
výroby bude inteligentní pásový dopravník
se skladovacím systémem, na němž budou
přepravovány boxy s výkresy a součástkami. Ve filmu Jiří Sovák v jedné chvíli říká
Zuzance, co mu přinesla buřty na svačinu,
„čekají nás velké změny. Prý to tady ani nepoznáme“. Jak velké to budou změny u vás,
v jaké etapě se momentálně stavba nachází
a kdy bude hotovo?
Rozšíříme provoz, postavíme novou halu
a propojíme ji s další budovou. Principem změny je snaha zpřehlednit celý výrobní proces, aby
v každé chvíli bylo jasné, v jaké fázi výroby se
nacházíme, kde jsou v té chvíli součástky, které
se budou montovat, zda je třeba něco doobjednat. Zkrátka chceme to tady uklidit. Máme na to
zhruba rok.
Chceme aplikovat známý systém FIFO na
naše parametry a podmínky. Systém se pochopitelně ve světě používá, ale u nás se jedná
o specifické problémy, s kterými se potýkáme
a které nám brání v hladkém průběhu výroby
a montáže. Když vyrábíte skoro deset tisíc kusů

TOVÁRNA SPOLEČNOSTI ALFA výroba jednoúčelových strojů Písek.
dílů (a každý jiný) a každý může mít až osm operací, tak si dovedete představit, že při ručním
skladování se vám občas něco zatoulá, ztratí.
A to ještě musíte hlídat dodavatele, aby vše dodali podle plánu.
Zdeněk Svěrák v jiném filmu sugestivně
říká: „Během posledních pěti let dospěl náš
kolektiv katedry duševní hygieny ke konečnému řešení.“ Ve vedení vaší společnosti jste
také dospěli ke konečnému řešení? Co přesně znamená systém FIFO?
FIFO není nic jiného, než to, co jako první přinesete do skladovacího prostoru, tak to musíte

STROJ NA ŘEZÁNÍ vodním paprskem
také jako první dát k dalšímu zpracování. Tedy
„první do a první z“. Když se toto pravidlo nerespektuje, tak se například výkresy neustále dávají na sebe. Obsluha je pak zpracovává tak, že
si vezme, co je nahoře, anebo si vezme to, co se
jí nejlépe zpracovává. No, a když začnete montovat, tak zjistíte, že vám některé výkresy nebo
díly leží více než měsíc ve spodní části této hromady. A to je potom průšvih. A konečné řešení
to určitě nebude. Stále je co zlepšovat.
O společnosti ALFA se hovoří jako o úspěšné
regionální firmě. Pochlubte se, prosím.
V současné době se nám meziročně zvyšuje
obrat zhruba o patnáct procent. Je to způso-

beno mimo jiné tím, že děláme poměrně velké
projekty. V současnosti pracujeme na projektu
do Bulharska a připravujeme další projekt pro
Mexiko. Pochopitelně základním pilířem naší
firmy jsou dodávky do Česka. Mnohdy se jedná
o velice složité linky, které se dělají v souběhu
s vývojem montovaných dílů. A to je obrovský
tlak na naši firmu. Zde musíte začít předjímat
potíže, ještě než přijdou. Pro ilustraci jeden
příklad: změna dílu od zákazníka nás donutila
předělat až čtyřicet procent linky.
Když jsem začínal, tak jsem neměl vůbec
podvědomí, co to jsou jednoúčelové stroje.
Nejdříve se začali stavět jednoduché. Když se
nějaký stroj dokončil, tak přišla euforie. V tom
přišla poptávka po složitějším stroji, a tak to šlo,
až jednoho dne jsme se dostali k výrobě celé
linky. To byla opravdu výzva. A od té doby děláme čím dál složitější stroje a linky.
Každý, kdo má auto, tak ví, že tam je čerpadlo
na benzin či naftu. A představte si, že z jedné
naší linky každých pět vteřin vypadne jedno
čerpadlo. Tak to už je pořádné množství.
V současné době se neustále rozšiřujeme. Nejde to tak rychle, jak bychom chtěli. Potřebujeme ještě více kvalitních lidí. Určitě bych rád uvítal nové perspektivní pracovníky, kteří by mohli
pomoct při realizaci zajímavých projektů.

www.alfak.cz
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Würth Elektronik iBE CZ s.r.o.
České Budějovice

Elektrotechnický montážní závod Würth Elektronik iBE CZ s.r.o. České Budějovice je součástí nadnárodní
skupiny Würth Elektronik iBE z celosvětově působícího koncernu WÜRTH. Specializujeme se na výrobu
elektrických a elektromechanických konstrukčních prvků pro automobilový průmysl podle speciﬁckých
požadavků našich zákazníků.

Hledáme nové kolegy na pozice:

Manažer kvality • Mechanik-seřizovač • Směnový mistr výroby
Nabízíme:
• zajímavou práci v silné nadnárodní
společnosti
• systém odborného zaškolování
• práci v přátelském kolektivu
• čistá a klimatizovaná pracoviště
• možnost jazykového vzdělávání
• 5 týdnů dovolené, 13.plat, bonus za
práci bez absence, příspěvek na penzijní
připojištění, poukázky na stravování
Würth Elektronik iBE CZ s.r.o.
Personální oddělení – Ing. Lucie Bolechová, Tel.: 386 795 113, Mob.: 603 889 570 lucie.bolechova@we-online.com
U Vodárny 25/1, 370 01 České Budějovice
www.we-online.com/iBE
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Pro své stroje vyvíjí ENGEL vlastní
software i v Kaplickém závodě
V rostoucím strojírenském závodě v Kaplici nejsou jen výrobní a skladovací
haly. U počítačů zde sedí experti, kteří se starají o to, aby stroje z ENGELU byly
chytřejší než ty od konkurence.
kaplické skupiny softwarového vývoje, která je
součástí oddělení Dienstleistung neboli Služby.
K čemu potřebuje strojírenská firma vývojáře
počítačových programů? To v rozhovoru přibližuje týmový vedoucí a PO (Product Owner) zmíněné skupiny, jednatřicetiletý Vít Barabáš.

VÍT BARABÁŠ, týmový vedoucí softwarového
vývoje v kaplickém závodě.

Kaplice - Svářeči, elektromechanici či programátoři CNC strojů. To jsou profese, bez nichž
by se stále úspěšnější závod společnosti ENGEL
v Kaplici neobešel. Neméně důležitou součástí
týmu jsou počítačoví experti z nedávno vzniklé

Jaké služby v rámci koncernu ENGEL vaše
skupina zajišťuje?
Oddělení služeb, jehož je naše skupina softwarového vývoje součástí, poskytuje služby našim
závodům v rámci koncernu ENGEL. Oddělení
softwarového vývoje vzniklo v Kaplici před rokem a půl a jeho prvními členy jsem byl já spolu
s mým kolegou Jakubem Bártou. V červenci roku
2016 jsme se připojili k plánovanému projektu,
podle něhož se část vývoje softwaru, která do té
doby probíhala jen na rakouské straně, přesunula do Česka. Naši kolegové v Rakousku chtěli
získat další zdroj kvalifikované síly. Potýkají se,
stejně jako my, s nedostatkem pracovních sil
v technických oborech. Myslím, že to byl krok
správným směrem, vždyť naše technicky zaměřené školy jsou na vynikající úrovni. S kolegou
jsme absolvovali tříměsíční zácvik v našem mateřském závodě v Rakousku, potom se začalo
oddělení dále formovat. Naše práce je oproti

standardní technické konstrukci specifická.
Co je tedy vaším úkolem?
Náplní naší práce je vývoj částí řídicího systému,
tedy programů pro vstřikovací lisy i všechna automatizační příslušenství, která ENGEL vyrábí.
Jsou to lineární manipulační roboti, kteří například uchopí výrobek z jednoho stroje a přendají
ho na dopravník. Aktuálně vyvíjený řídicí systém
je použitelný pro všechny naše stroje a podporuje i roboty třetích stran – to jsou takové ty robotické ruce známé z výroby automobilů.
S kolika kolegy na tomto úkolu pracujete?
Podle informací, které mám, na vývoji řídicího
softwaru pracovalo po celém světě zhruba 100
lidí, tedy ještě před vytvořením naší skupiny
v Kaplici. Tady jsme začínali ve dvou, teď je nás
sedm. Máme tři softwarové vývojáře v programovacím jazyce Java, od července loňského
roku naše řady posílil kolega na pozici Software
Quality Engineer, který je zodpovědný za kontrolu programů, které vytvoříme. Jeho úkolem je
ohlídat, aby náš software dělal to, co dělat má.
Kromě toho bude kolega také vyvíjet nástroje,
které časem tuto kontrolu zautomatizují.
Ve vašem týmu jsou i hodně mladé tváře.
Nabízíte studentům možnost získání praxe?
Tento rok s námi spolupracují tři studenti. Všichni jsou studenti oboru Informační technologie
na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity
(dva jsou v prvním ročníku, jeden ve druhém).
Studenty sponzorujeme po celou dobu studia
a po jeho dokončení mají zajištěno místo u nás
ve firmě. Během loňského roku jsme také začali
spolupracovat s Ústavem aplikované informatiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.
V průběhu zimního semestru tohoto akademického školního roku jsem osobně zajistil výuku
cvičení předmětu Úvod do SW aplikací na této
fakultě. Tuto spolupráci vidím jako prospěšnou
a věřím, že touto cestou získáme další studenty
se zájmem o programování pro bližší spolupráci
VYZKOUŠÍ, CO VYTVOŘILI. Software quality
engineer David Salcer (25) ukazuje simulátor strojů
z produkce ENGELU. Díky němu může otestovat
programy, které jeho kolegové vytvořili.
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v následujících letech. Studentům fakulty nabízíme i možnost zadání a vedení bakalářských
nebo diplomových prací. V této souvislosti se jim
snažíme nabízet praktická témata, která ENGEL
skutečně potřebuje vyřešit.
Hledáte kromě praktikantů i další kolegy na
hlavní pracovní poměr?
Aktuálně máme dvě neobsazená místa pro softwarový vývoj v jazyce Java, hledáme dva kolegy
na plný úvazek a v budoucnu budeme oddělení
dále rozšiřovat. V našem kolektivu rádi přivítáme
absolventa informačního oboru na vysoké škole
minimálně s bakalářským vzděláním. V případě,
že by měl zájem naše řady rozšířit odborník s minimálně tříletou praxí, postačí u něj středoškolské vzdělání.
V úvodu jste zmínil, že kaplická skupina
vývojářů je součástí oddělení, které
sídlí ve vašem mateřském závodě
v Rakousku. Jakým způsobem na tu dálku
spolupracujete?
Původně jsme byli součástí smíšeného vývojářského týmu, který z poloviny tvořili kolegové
z Rakouska, a protože se tato spolupráce osvědčila, dostali jsme šanci k dalšímu růstu a aktuálně zde v Kaplici vzniká náš vlastní, samostatný
vývojový tým. Díky této organizační změně získáme prostor k dalšímu růstu a budeme moci
pracovat na vlastních projektech. Stále jsme
ovšem silně napojeni na náš mateřský závod
v rakouském Schwertbergu. Je naprostou nutností denně komunikovat se členy jiných týmů,
a proto je pro nás systém spolupráce na dálku

velice důležitý. Této komunikaci jsme se nějaký
čas učili. To, co je v jedné kanceláři naprosto přirozené, může být na dálku problém. Proto jsme
naší práci museli přizpůsobit pracovní prostředí.
Místo typických otevřených kanceláří pracujeme v prostředí, které je upravené pro vzájemnou
častou komunikaci na dálku. Všechny počítače
jsou vybaveny komunikačním programem, který
umožňuje skupinové hovory. V naší kanceláři je
velkoplošná televize s konferenčním zařízením.
Je to vlastně taková větší konferenční místnost
s počítači a simulátory našich strojů, pro které
vyvíjíme řídicí systém. Podobné konferenční
zařízení mají v mateřském závodě a díky takto
navrženým místnostem se můžeme dle potřeby
„scházet“ a zmenšovat pocit vzájemné odloučenosti.
Nestává se někdy, že se komunikace na dálku
zadrhne a plnění úkolů vázne?
To náš způsob vývoje programů minimalizuje.

Mezi jeho důležité znaky patří proces plánování práce. Práce je rozdělena do dvoutýdenních
cyklů, které začínají plánovacím sezením a končí
předáním a kontrolou vyvinutých programů. Při
tomto sezení si tým sám určí, co za dané období
zvládne udělat. Já jako zadavatel úkolů vždy jen
určím prioritu jednotlivých úkolů, tedy pořadí,
v jakém se tyto úkoly budou řešit. To má velký
význam pro motivaci lidí, zároveň opatření chrání vývojáře před nadměrným tlakem. Každý člen
týmu je zodpovědný za splnění celého dvoutýdenního cyklu a může ostatním kdykoliv sdělit
případné problémy nebo kolegy požádat o pomoc. (Foto: ENGEL)
UČÍ SE PRAXÍ. Na snímku vpředu je vývojář kaplického závodu společnosti ENGEL Jakub Bárta (25),
který pracuje na pozici Software developer Java.
Novým věcem učí Jaroslava Hrona (20), studenta
oboru Aplikovaná informatika na Přírodovědecké
fakultě Jihočeská univerzity, který je v ENGELU na
praxi a v budoucnu zde získá pracovní uplatnění.
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Rozhodnutí pro budoucnost. Teplárna České Budějovice
má jasnou vizi až do roku 2045
Tak dlouhodobou a navíc podrobně rozpracovanou podnikatelskou koncepci na dalších více než 25 let mnoho
energetických firem v Česku nemá. „Naším cílem, stejně
jako akcionáře, jímž je město České Budějovice, je i v budoucnu mít zajištěné bezpečné a komfortní dodávky
tepla a teplé vody z centrálního zdroje za stabilní a přijatelné ceny. A také zdravé životní prostředí, v němž zde žijeme,“ říká Václav Král, předseda představenstva Teplárny
České Budějovice, která koncem loňského listopadu přijala dokument Strategie 2040, zahrnující podnikatelské
cíle v letech 2018 – 2045.
Je to vykročení do nové éry, které lze shrnout do několika bodů:
- napojením na horkovod společnosti ČEZ, který bude
od podzimu 2020 spojovat Jadernou elektrárnu Temelín s krajským městem, teplárna sníží spotřebu hnědého uhlí až o 80 tisíc tun za rok. Do ovzduší tak ročně
nevypustí asi 80 tisíc tun oxidu uhličitého. Horkovod
bude tepelnou energii dodávat minimálně 22 let až do
roku 2042. Návrh smlouvy počítá s roční dodávku 750
TJ tepla.
- vedle emisí tím klesne i produkce popílku a dalších
energetických odpadů. Tím se sníží platby za jejich
skládkování, dopravní zátěž ve městě či nákup emisních povolenek. Tedy i závislost na těžko předvídatelných vnějších vlivech a restriktivní legislativě pro
uhelné zdroje.
- další zvažovanou „místní“ energetickou surovinou jsou
tuhá alternativní paliva (TAP), vyráběná z vytříděného
komunálního odpadu. Toho domácnosti na Českobu-

dějovicku ročně vyprodukují asi 60 tisíc tun. Z něho
by mohlo vzniknout na 30 tisíc tun TAP. Tím by se dál
snížila závislost teplárny na uhlí. Podle rozhodnutí Evropské unie po roce 2024 už nelze komunální odpad
ve stávající podobě ukládat na skládky. Zákonem zvyšované poplatky stimulují k větší recyklaci a zavedení
oběhového hospodaření s odpady.

Strategie v číslech:
2045 - rok, k němuž se vztahují vize teplárny
80 000 - o tolik tun uhlí se ročně spálí méně
a o tolik tun ročně klesne produkce
oxidu uhličitého
750
- tera joulů tepla ročně koupí teplárna
z temelínského horkovodu
595,60 - cena tepla v Č. Budějovicích v roce
2018 je druhou nejnižší v kraji

- tomu odpovídají i související investice. Například retrofit dosluhujícího uhelného kotle K12 sníží jeho současný výkon 150 tun páry za hodinu na zhruba 55 tun/h
od roku 2021. Tím se investice zlevní. I tato kapacita
bude v kombinaci s dalšími zdroji teplárny dostačující
pro zajištění stabilních dodávek čistého tepla zákazníkům. Kotle na zemní plyn budou sloužit jen jako
rezerva pro případ výpadku dodávek z ETE či pokrytí
nenadálé potřeby tepla.
Koncepční dokument Strategie 2040 na 190 stranách
mapuje stav technického vybavení teplárny, analyzuje
budoucí vývoj hlavních faktorů ovlivňujících její hospo-

daření a modeluje vliv různých variant na provoz teplárny v době, kdy ji zvláště v letech 2020 – 2025 čekají
významné investice za stamiliony korun do výrobních
bloků. Vedle retrofitu kotle K12 půjde i o generální opravu II. tahu kotle K11 v roce 2020 a po roce 2029 i jeho
retrofit.
„Bude to mít logicky dopad do podnikových financí.
Ekonomický model, včetně přehledů o potřebě a tvorbě
finančních prostředků dokládá, že proměnu výrobního
zařízení teplárna zvládne a bude připravena na příštích
minimálně dvacet let stabilního a ekologického provozu,“ uvedl Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva teplárny.
Strategie počítá i s pokračováním náhrady zastaralých parovodů na podstatně úspornější horkovody a se
zachováním páteřních parovodů potřebných k zabezpečení dodávek páry zejména pro průmyslové odběratele.
To vše sleduje jediný cíl - zajištění bezpečných a komfortních dodávek tepla, páry, horké vody či chladu zákazníkům za dobré a stabilní ceny. Těch stále přibývá - letos
jde už o více než 28.300 bytů a 218 firem a institucí.
„Některé cíle jsou dlouhodobé a je to téma na následující roky. Půjde například o schválení finální podoby
monobloku na spalování TAP. Pro budoucnost teplárny,
města a Jihočeského kraje je však důležité a zodpovědné, aby strategická rozhodnutí i v této oblasti byla učiněna co nejdříve,“ uvedl Václav Král.
To českobudějovické teplárně umožní lépe se přizpůsobovat měnícímu se podnikatelskému prostředí a připravit se na další příležitosti, rozvíjející systém centrálního zásobování teplem.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ,
CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY
Zvolenovská 537, 373 41 HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
MATURITNÍ OBORY
MECHANIK ELEKTROTECHNIK – MECHATRONIKA
A ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY
• mechatronika, programování řídicích systémů • zabezpečovací,
kamerové a řídicí systémy • rozvody elektrické energie a jejich
projektování

- možnost získaní v průběhu studia ve třetím ročníku střední
vzdělání s výučním listem 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ
Od 2. ročníku pro nejlepší žáky možnost stipendia od
společnosti E.ON
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – HW, OPERAČNÍ
SYSTÉMY A DATOVÉ SÍTĚ
• Hardware • operační systémy, počítačových sítě • počítačových
sítě • servis a správa serverů a pracovních stanic

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE – PROGRAMOVÁNÍ,
VÝVOJ HER, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A ANIMACE

• programování a vývoj aplikací • počítačové graﬁka a animace (2D
i 3D) • herní engine

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
pro absolventy učebních oborů elektro
PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA
- denní (dvouleté), dálkové (tříleté)
UČEBNÍ OBORY
• Elektrikář
• Elektrikář – silnoproud

Tříleté studium zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem
• elektrické rozvody • zapojování elektrických spotřebičů • opravy
elektrických zařízení • inteligentní elektroinstalace • sdělovací
a zabezpečovací technika

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Žáci od 1. ročníku obdrží krajská stipendia.
• měřicí a regulační technika • průmyslová automatizace • sdělovací
a zabezpečovací technika • chladírenská a klimatizační zařízení

Zkrácené studium oboru ELEKTRIKÁŘ

Jednoleté denní studium zakončené výučním listem.

Rekvaliﬁkace – obor Elektrikář

Roční studium zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem.

Školu je možno navštívit kdykoliv po předchozí telefonické dohodě.
tel.: 387 924 202, 205
e-mail: info@sosehl.cz
www.sosehl.cz
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DENIOS to je ekologie a bezpečnost vaší firmy
Na základě našich zkušeností s realizací zakázek po celém světě jsme schopni nabídnout Vám
odborné poradenství, ale také navrhnout kompletní řešení pro realizaci Vašich individuálních potřeb
a požadavků v oblasti skladování a manipulace s nebezpečnými látkami.
O rozhovor jsme v sídle
firmy ve Strakonicích
jsme požádali jednatele
společnosti ing. Jana
Matějku.
Jaký je výrobní program
společnosti?
Ve výrobním programu našeho závodu ve
Strakonicích jsou především záchytné vany pro
bezpečné ukládání nebezpečných látek ve firmách a mobilní sklady na nebezpečné látky pro
skladování větších množství těchto látek. Tyto
sklady mohou být nejen vyhřívané, ale i klimatizované pro udržení vhodné teploty v zimě
i v létě nebo v provedení s požární odolností.
Pro představu – v našem závodě vyrobíme ročně více než 30 000 záchytných van, které se dostanou buď přímo k našim zákazníkům v České
republice a na Slovensku (zde máme již 10 let
obchodní zastoupení) nebo prostřednictvím
skupiny DENIOS k zákazníkům po celé Evropě.
V oblasti skladů nebezpečných látek s požární
odolností jsme aktuálně jediní, kteří mají v České republice platný certifikát, který garantuje
kvalitu a deklarované vlastnosti těchto výrobků
v oblasti požární ochrany. Jedná se tedy o strojírenskou výrobu, především v oblasti zpracování
plechů.
Uveďte krátce historii firmy. Jaká je
filozofie společnosti DENIOS?
Společnost DENIOS byla založena v Německu
před více než 30 lety a od počátku bylo hlavní
myšlenkou napomáhat ochraně životního prostředí a zlepšovat bezpečnost práce ve firmách
poskytováním širokého spektra vhodných produktů.
Tato hlavní myšlenka se od té doby nezměnila a společnost DENIOS postupně rozšířila svoje
aktivity nejen po celé Evropě, ale i do Číny, USA,
Kanady nebo Mexika.
Jak dlouho působíte v ČR a ve Strakonicích?
Kolik máte zaměstnanců?
Společnost DENIOS s.r.o. působí v ČR od roku
1998, takže v letošním roce budeme slavit 20.
výročí. Do roku 2016 jsme vyráběli ve Strakonicích ve staré výrobní hale v Heydukově ulici
a v létě 2016 jsme se přestěhovali do nového
výrobního závodu v lokalitě průmyslové zóny
Na Jelence, který byl vybudován celkovou investicí 210 miliónů korun. V současnosti v něm
pracuje ve dvousměnném provozu více než 100
zaměstnanců.

Vaše firma přesídlila do nové továrny na
průmyslovou zónu v Strakonicích. Co tato
změna přinesla? Jak se změnilo pracovní
prostředí a podmínky pro pracovníky?
Změna přinesla nejen více prostoru a nové
stroje pro výrobu, ale především zázemí pro
naše zaměstnance – nejen moderní kanceláře

a konferenční místnosti, ale i prostorné šatny
a jídelnu, kde naši pracovníci mohou v klidu strávit přestávku a sníst oběd.
Nasazení nových strojů (laser,
ohraňovací lis, prášková lakovna) umožnilo i významnou
změnu konstrukce některých
našich výrobků, což dále vede
k redukci hluku a prašnosti ve
výrobních prostorech.
Jak dále vzděláváte svoje
zaměstnance? Staráte se
o jejich profesní růst?
Všichni pracovníci mají
možnost se dále vzdělávat,
podporujeme dálkové studium,
i pracovníci ve výrobě mají možnost
zvyšování kvalifikace – například získání
svářecího průkazu ve svářecí škole.

Bohužel v současné době nejsou v oblasti
Strakonic volní nejen odborní pracovníci, ale
už ani méně kvalifikovaní nebo bez kvalifikace,
které by bylo možno vzdělávat nebo školit.
Dostáváme se do situace, kdy nejsme schopni rozvíjet nové projekty, protože pro ně neseženeme potřebný personál. I pro stávající výrobní program máme volná místa – především
obsluhy strojů jako je laserový pálicí stroj, ohraňovací lis nebo svařovací robot.

www.denios.cz

SKLADOVACÍ KONTEJNER na nebezpečné
látky WFP s požární odolností

22. února 2018
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Chceme spolupracovat se středními školami.
Staňte se součástí světa, ve kterém klíčové technologie vždy fungují!
Společnost Vertiv Czech Republic, s.r.o., známá
původně pod názvem Knürr, s.r.o., působí na
českém trhu více než dvacet let. V roce 1995
začalo dvanáct zaměstnanců s výrobou v pronajatých prostorách ve Volyni. Od té doby společnost
postupně rostla, rozšiřovala
svou výrobu, prostory i počet zaměstnanců. Za roky
existence se dopracovala
až k dnešnímu stavu, kdy
zaměstnává více než 300
spokojených zaměstnanců
ve svých provozech v Nišovicích, Volyni, Prachaticích a inženýrském centru v Plzni. O společnosti, jejích aktivitách i budoucím směřování, jsme si povídali s ředitelem
a jednatelem Mariánem Kurcem.
V prvé řadě, prosím, krátce představte vaši
společnost a přibližte, čím se zabývá.
Náš výrobní závod se zabývá především prvovýrobou opracování plechu, ale také výrobou serverových a síťových rozvodných skříní
či klimatizačních zařízení pro potřeby datových
center na celém světě. Našimi klienty jsou
společnosti jako Amazon, Apple, Microsoft,
Facebook, ale také bankovní instituce, maloobchodníci nebo nemocnice. Naší vizí je svět, ve
kterém klíčové technologie vždy fungují.
Řada společností v současné době
bojuje s nedostatkem kvalifikovaných
zaměstnanců. Jak jste na tom vy? Kdo se
u vás může ucházet o práci a jaké pozice
momentálně sháníte?
Profese, které potřebujeme, jsou u nás poměrně rozmanité. Co se týče výroby, tak nabízíme práci jak vysoce kvalifikovaným odborníkům obsluhujícím CNC stroje, svářečům,
elektrikářům, tak i zaměstnancům v oblasti
mechanické montáže a elektro montáže. Rozšiřujeme také tým zaměstnanců, kteří se věnují
balení výrobků a jejich expedici. Mimo výrobu
také zaměstnáváme kvalifikované techniky
(konstruktéry, technology, plánovače) se zaměřením na strojní a elektro obor, dále nákupčí,
pracovníky logistiky, kvalitáře a samozřejmě
máme i zázemí finanční účtárny a personálního
oddělení.
Uplatnění zde může najít každý, a to od absolventů až po zkušené řídicí pracovníky, a to jak
se zaměřením na mechanické obrábění kovů,
mechanickou montáž, tak i v oblasti elektrotechnických profesí. Momentálně hledáme

zaměstnance pro obsluhu CNC strojů, svářeče
hliníku a operátory balení a expedice.
Co zaměstnancům nabízíte kromě
pravidelné mzdy?
Nabízíme velmi čisté a bezpečné pracovní
prostředí, většinou dvousměnný provoz, přáV roce 2002 nastoupil Antonín Mack do firmy
Vertiv, tehdy ještě Knürr. Začal takzvaně
od píky, a sice prací u ohraňovacího lisu.
Odtud se po dvou letech dostal na pozici
seřizovače, po dalších letech se stal
vedoucím směny a pak mistrem provozu,
kde měl na starost předvýrobu. Dál na sobě
pracoval a po třech letech se dostal na pozici
supervizora. „Tam už jsem měl za úkol řídit
výrobu jednotlivých výrobních postupů,“
vysvětlil Antonín Mack. Další pracovní
metou byla funkce produkt managera,
který má na starost harmonogram výroby
a dodávek pro jednotlivé zákazníky.
V roce 2015 přišel zatím nejvýznamnější
postup, a to na pozici supervizora pro
dva provozy, jak pro předvýrobu, tak pro
lakovnu. Antonín Mack si tak ve firmě Vertiv
vybudoval kariéru od dělnické pozice až na
supervizora. „Je to tak správně. Vyzkoušel
jsem si řadu pozic, což mě nutilo stále se dál
vzdělávat a zdokonalovat. V tom firma své
zaměstnance podporuje, což vnímám jako
velkou výhodu,“ konstatoval pracovník.
Jde podle něj o stoprocentně stabilní
firmu, což je to hlavní. Další benefity, které
jako zaměstnanec oceňuje, jsou příspěvky
na dovolenou a Vánoce, na důchodové
pojištění, nákup obědů či dopravu do
zaměstnání. „Kromě toho se vedení k lidem
chová slušně a má zájem o to, aby v práci
byli spokojení,“ dodal Antonín Mack na
závěr.
telský kolektiv a hlavně slušné
a spravedlivé jednání, což dnes už
bohužel v řadě společností nebývá standardem. Kromě odpovídající základní mzdy nabízíme i měsíční bonusy, které jsou vázané na
dosažené výsledky společnosti,
odměny za plné využití fondu
pracovní doby, příspěvek na dovolenou a Vánoce, příspěvek na dopravu do zaměstnání i dotované
závodní stravování přímo ve společnosti. Zároveň, což je již v sou-

Vaše vize, Naše vášeň
časné době více standardem než benefitem,
nabízíme ihned po nástupu 5 týdnů dovolené.
Myslíte i na rodiny zaměstnanců?
Ano, jako bonus vnímáme právě četné akce
pro naše zaměstnance i jejich rodiny. Jsou to
například Týden zdraví, letní party a splouvání
řeky. Na závěr roku jako poděkování za celoroční náročnou a zodpovědnou práci organizujeme Mikulášskou besídku pro děti zaměstnanců,
zájezd na adventní trhy do zahraničí a vánoční
večírek.
Zapojujete se také do dění mimo vaši
společnost. Se kterými místními institucemi
spolupracujete?
Samozřejmě. V regionu se snažíme zviditelnit nejen nabídkou kvalitního a přátelského
pracovního prostředí, ale právě i podílem na
společenském životě. Společnost pravidelně
každý rok přispívá jak na chod základních a mateřských škol, tak i na různé neziskové organizace a charity. Stejně se angažujeme i v oblasti
sportu, kde podporujeme hokej a basketbal ve
Strakonicích a mládežnický fotbal ve Volyni.
V současné době také pracujeme na přípravě a spuštění projektu spolupráce s místními
středními školami, kde bychom chtěli vybraným studentům poskytnout stipendia, a tím si
vychovat budoucí zaměstnance.

www.vertivcz.cz
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Jihostroj vyvíjí špičkové výrobky
Hydraulická zubová čerpadla a motory vysokých parametrů pro nejrůznější mobilní a průmyslové aplikace včetně těch nejnáročnějších provozních podmínek, regulační systémy a palivová čerpadla leteckých motorů a energetických jednotek vrtulníků, regulátory
otáček vrtulí – to vše jsou výrobky, které se od základu vyvíjí, testují a vyrábí ve velešínském Jihostroji. Jihostroj je tak jednou z nemnoha firem na světě, které mají takovéto portfolio vlastních strojírenských sofistikovaných výrobků.

Jihostroj je globálním hráčem
Jihostroj vyváží přes 60 % veškeré své produkce. Výrobky Jihostroje se přímo vyváží do 46 zemí na pěti kontinentech.
Proto se také účastní všech významných světových veletrhů ve svých oborech – hydraulice a letecké technice.

Jihostroj je partnerem škol
Pro zajištění kvalifikovaného personálu, který je nutný pro rozvoj firmy, klade firma dlouhodobý důraz na spolupráci s technickými
školami na všech stupních.

Neustále posilujeme náš tým
technických i výrobních zaměstnanců
– podívejte se na aktuální nabídku

www.jihostroj.com
nebo kontaktujte naše personální
oddělení – 380 340 733

22. února 2018
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Střední škola České Velenice

– perspektivní studium pro chlapce i děvčata

Naše zaměření?

Ekonomika, doprava, elektrotechnika a strojírenství

Naše výhoda? Dlouhá tradice a kvalitní příprava na profese velmi žádané u zaměstnavatelů
Vynikající dopravní dostupnost školy pro naše žáky z celé ČR
Vlastní školní jídelna a domov mládeže
Učební obory:
• Strojní mechanik
• Nástrojař Magny Cartech
• Elektromechanik pro zařízení
a přístroje
• Komerční pracovník v dopravě

Maturitní obory:
• Provoz a ekonomika dopravy
• Operátor provozu a
ekonomiky dopravy
• Mechanik elektrotechnik se
zaměřením na silnoproud

Jaké bonusy nabízíme svým žákům?

výuka na moderním zařízení díky evropským
projektům
 odborný výcvik přímo ve firmách
 stipendia od firem a Jihočeského kraje







zdarma řidičský průkaz během studia
svářečský průkaz, § 5 elektrotechnické vyhlášky
velmi dobré pracovní uplatnění
pokračování ve studiu na VOŠ a VŠ

Spolupracujeme s těmito firmami: Magna Cartech, Eaton, České dráhy, SŽDC, ČD Cargo, ICOM a Lasselsberger.

Kontakty: Střední škola České Velenice, Revoluční 220, 378 10 České Velenice
tel. 773 444 575, e-mail: info@sscv.cz

www.sscv.cz
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I díky závislosti na práci je RATAJ stále úspěšný
Pracovníci společnosti RATAJ a.s.
se mají čím chlubit. Chlubí se svými
bezosými spirálovými dopravníky,
které pracují na jednoduchém principu s nízkou poruchovostí, vysokou
efektivitou a mnohostranným využitím.

V čem tkví úspěšnost vašich bezosých spirálových dopravníků RATAJ®?
Základním prvkem je bezosá spirála vyrobená
z prvotřídní oceli nebo nerezové oceli o tloušťce
3 až 60 mm a vnějším průměru 25 až 800 mm.
V bezosém spirálovém dopravníku nejsou vnitřní
ložiska ani vnitřní hřídel a dopravovaný materiál se
pohybuje téměř v celém průřezu dopravníku. Bezosá spirála svým přesně definovaným průřezem
a otáčivým pohybem umožňuje dopravovat velké
množství materiálu při malých otáčkách
a minimální spotřebě elektrické energie.
Proto tyto dopravníky nacházejí uplatnění
prakticky ve všech oblastech průmyslu.
V současné době máme na skladě k dispozici více než 215 typů spirál v celkové
délce přes 8000 m.
V čem se skrývají výhody této technologie?
Oproti klasickému šnekovému dopravníku
s hřídelí může bezosý přemisťovat materiál i v obloucích. Velkým plusem je rovněž
bezprašná doprava v jakémkoliv směru vodorovně, šikmo i svisle.

Osmadvacet let uspokojuje společnost RATAJ a.s.
z Doubravice na Českobudějovicku individuální
požadavky klientů z desítek zemí světa.
S ředitelem společnosti Stanislavem Ratajem
jsme hovořili o práci, práci a práci, protože patří
k čistokrevným workoholikům.
Vyskytl se materiál, pro který byste nedokázali
vymyslet, jak ho dopravit z místa na místo?
Dopravovat bezosými nebo šnekovými dopravníky umíme prakticky všechno, co se sype, teče, lepí.
Od vody počínaje přes veškeré sypké materiály
a konče lepivými materiály. V našich seznamech
dopravovaných materiálů jsou takové lahůdky
jako absorpční materiály do norných stěn při ropných haváriích na mořích, doprava radioaktivních
materiálů v jaderné elektrárně, doprava mořských
lastur a mušlí na Islandu, doprava krmiva na největších světových lososích farmách v Jižní Americe a Norsku, doprava čajových lístků na Kamčatce, doprava mořské soli v egyptských přístavech
a mnoho dalších zajímavých řešení.
Našimi zákazníky jsou firmy, které mají několik
zaměstnanců, ale také velké světové koncerny
potravinářského, chemického a automobilového
průmyslu.
Bezosé spirálové dopravníky používáme pro
dávkování a dopravu materiálů od několika desítek gramů za hodinu v případě dávkování koření
a ochucovadel při výrobě bramborových lupínků,
až po 1000 tun za hodinu v případě dopravy uhlí
do vagonů nebo dřevní štěpky a zemědělských
komodit z nákladních lodí v přístavech.

Jak se vám podařilo proniknout s novou technologií na zavedený trh?
Osvědčené byly a jsou výstavy a veletrhy
doma i v zahraničí. Po revoluci trvalo čtyři roky, než jsme se dostali do povědomí českých
a slovenských firem, v Polsku se to podařilo po
pěti letech při dvou až třech veletrzích ročně. Před
revolucí byl tento druh dopravníků v Československu neznámým pojmem. Název bezosé spirálové
dopravníky pochází z „naší dílny“ a díky našemu
neustálému vývoji nových tvarů a používaných
materiálů bezosých spirál můžeme s hrdostí
prohlásit, že jsme v tomto oboru špičkou nejen
v Evropě. Zájem o dopravníky trvá, protože firmy
přecházejí na nové technologie a vznikají nové
materiály, které je nutno dopravovat.
Zastoupení společnosti máme v našich firmách
na Slovensku a v Polsku a ve Velké Británii a Japonsku máme spolupracující inženýrské firmy.
Vyrábíte i takzvaně na sklad?
Dopravníky stavíme každému zákazníkovi na
míru. Jde stoprocentně o zakázkovou práci dle
požadavků zákazníka. Je nutné řešit a navrhovat
technologii na místě, což je důvodem, proč strávím tolik času na cestách.
Vzhledem k tomu, že každý materiál je odlišný
a vyžaduje jiné parametry dopravníku, nemáte zřejmě jednoduché zaměstnání.
Navrhnout konkrétní řešení nespočívá ve výpočtu
na počítači, ale ve zkušenostech s dopravovanými
materiály. Například doprava kakaa je závislá na
procentu obsaženého tuku, pro jiné materiály platí za rozhodující jeho vlhkost, pro jiné zase velikost
dopravovaných kusů.

Máte spočteno, kolik jste už vyrobili a kde váš
systém využívají?
Na čtyřech kontinentech funguje ve 47 zemích
kolem čtyř a půl tisíce námi navržených a vyrobených dopravníků. Na export jde 40 procent objemu výroby. Nejdelší dopravník, který jsme vyrobili,
měřil 120 metrů a jednalo se o flexibilní verzi pro
lehčí materiál.
Dělali jste něco vybočujícího z obvyklé rutiny?
Dostali jsme zakázku na výrobu norných stěn na
ropné skvrny. Ty jsme plnili absorpčním materiálem, přičemž spirála se zužovala tak, aby se absorbent v plněných tubusech správně zhutnil. Také
máme za sebou dopravník na jedno použití pro
jadernou elektrárnu. Tehdy se radioaktivní materiál musel nadávkovat do speciálních nádob a po
„splnění úkolu“ řádově v hodinách se dopravník
uložil do jaderného úložiště.
Chystáte se v dohlednu na něco zvláštního?
V současné době pracujeme na našem průměrově
největším dopravníku v historii pro vykládku zemědělských komodit ze zaoceánských lodí v norském Stavangeru. Od léta tohoto roku by měl tento dopravník pracovat s výkonem kolem 800 tun
za hodinu.
Společnost jste zakládali v roce 1990 s tatínkem, jemuž je 84 let. Stále pracuje?
Ano, tatínek stále „maká jako šroub“. Nadále se věnuje dodávkám zemědělské techniky, jezdí za zákazníky, navrhuje technologii na počítači a to, co si
vyrobí, sám i namontuje.
Zdá se, že ani vy nejedete na půl plynu. Máte
postaráno o následovníka ve firmě?
Pomáhá mi a zaučuje se můj mladší syn, který by
měl v letošním roce ukončit studium strojní fakulty na ČVUT. Mám výhodu, že práce je současně
mým koníčkem, takže pracovat 12 nebo 16 hodin
denně pro mě není vyčerpávající, naopak čím více
pracuji, tím více i relaxuji. Samozřejmě to platí
i pro víkendy.
Ale co děláte, co vám přináší radost, když
nejste v „práci“?
Největší radost mám z cestování za našimi zákazníky a z perfektně fungujících dopravníků. Ročně
najezdím více kilometrů, než kdybych dvakrát
objel zeměkouli, a k tomu samozřejmě cestuji letadlem. Důležité pro mě je, vracet se do klidného
zázemí se spolehlivými zaměstnanci a dobré pracovní pohody…

RATAJ a.s.
Doubravice 121
370 08 České Budějovice
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Energetický zdroj C-Energy Planá
je technologickou špičkou v oboru
Účinnost výroby energií pomáhají zvyšovat v Plané čtyři špičkové motory Rolls-Royce
Energetický zdroj v Plané nad Lužnicí dodává spotřebitelům i firemním
zákazníkům teplo již více než 50 let.
V září 2011 změnila tehdejší teplárna majitele a začaly se dít velké věci.
Společnost C-Energy Group, nový
vlastník a provozovatel, provedla během následujících pěti let celkovou
rekonstrukci a modernizaci závodu,
který se dnes využívá nejmodernější
dostupné technologie. Celkové investice v Plané dnes dosahují řádově
1,5 miliardy korun. Energetický zdroj
v Plané významně snížil ekologickou
zátěž, emise oxidu siřičitého, oxidu
dusíku a prachu poklesly o řádově
80 % oproti stavu před rekonstrukcí.
Jak se daří Teplárně Planá?
V prvé řadě C-Energy Planá není teplárnou. Teplárna je pojem z minulého století, kdy se spalováním uhlí v kotlích vyráběla pára, která byla
využita k výrobě elektrické energie v turbíně
a následné distribuci tepla konečným zákazníkům. V prostředí nízkých cen elektřiny a klesajících odběrů tepla je tento model provozování
energetických zdrojů překonán. C-Energy rozhodně není teplárnou v tradičním slova smyslu.
V každém případě se daří dobře, máme spoustu
práce i plánů do budoucna.
V čem je tedy C-Energy Planá výjimečná?
V Plané je energetický komplex typu Ferda Mravenec, práce všeho druhu. Dodáváme do průmyslové zóny v Plané a městu Sezimovo Ústí
teplo ve formě páry a horké vody, vyrábíme elektřinu, kterou distribuujeme ve vlastní distribuční
soustavě, dodáváme pitnou vodu průmyslovým
odběratelům. Nicméně zařízení v prvé řadě
umožňuje dodávat služby různého druhu nadřazené distribuční soustavě ČEPS a regionální
distribuční soustavě E.ON. Poskytování služeb je
dnes zcela zásadním zdrojem příjmů nejen pro
C-Energy Planá, ale také pro jakoukoliv moderní
energetickou společnost.
Jak došlo k transformaci společnosti?
Na podzim roku 2011 jsme začali přemýšlet, jak
starou teplárnu s kořeny v šedesátých letech minulého století změnit. V létě 2015 už v Plané stály

Ivo Nejdl je
generálním
ředitelem akciové
společnosti C-Energy
Group a jednatelem
energetického
zdroje C-Energy
Planá s.r.o. Má
mnohaleté
zkušenosti s investicemi v oblasti
energetiky: je partnerem
v investiční skupině Carpaterra
Capital Partners, kde má na starosti
právě oblast energetiky, pracoval
jako investiční ředitel renomované
skupiny PPF Investments
v Bukurešti a v Londýně. Před
rokem 2004 byl hlavním analytikem
tuzemské Raiffeisenbank a pracoval
pro investiční banku Lehman
Brothers. Je absolventem prestižní
London Business School.
čtyři plynové motory Rolls Royce o celkovém instalovaném výkonu 36 MW se spalinovými kotli,
které vyrábějí páru o tlaku 10bar, dva nové fluidní kotle s odsířením a rekonstruovaná turbína.
Vedle nových režimů provozu, které umožnily
nárůst provozního zisku o více než 120 milionů
korun a snížení cen tepla, došlo k poklesu emisí
o více než 80 procent. V Plané jsme proinvestovali 1,5 miliardy korun a zdaleka nekončíme.
Jaké projekty plánujete?
Již třetím rokem se zabýváme realizací myšlenky velkokapacitního
bateriového úložiště. Na
počátku února jsme vyhlásili veřejné výběrové
řízení na dodávku úložiště o výkonu 4 MW, což
bude zdaleka největší
soustava baterek v České
Republice. Baterie nám
umožní poskytovat větší rozsah služeb a zlepší
kvalitu a funkcionalitu
naší lokální distribuční

soustavy. Ve stejném měsíci jsme vyhlásili výběrové řízení na stavbu horkovodu do Plané,
kterým konečně přivedeme teplo do města
Planá a přilehlých výrobních závodů. Stále se
zabýváme možností dodávky tepla do města
Tábora, což by zlevnilo teplo na Sídlišti nad Lužnicí o 120 korun za GJ. Snažíme se rozšířit naší
lokální distribuční soustavu tak, abychom byli
schopni nabídnout připojení jakémukoliv novému výrobnímu podniku v plánské průmyslové
zóně. Domníváme se, že je prostor pro instalaci
dalších dvou motorů o celkovém výkonu přesahující 24 MW. Tohle vše bychom měli zrealizovat
během následujících dvou let. Celkové investiční
náklady mohou dosáhnout 700 milionů korun.
Není to příliš ambiciózní?
Ambiciózní plán to je, ale současně je to reálné.
Samozřejmě bychom nebyli schopni nic z plánů realizovat bez schopných lidí. Právě lidské
zdroje jsou klíčem k úspěchu naší společnosti.
V posledních letech jsme v Plané vybudovali
velmi dobrý kolektiv kvalitních a kvalifikovaných
lidí, kteří snad chodí do zaměstnání rádi, a pracovní doba pro ně není pouhým mechanickým
trávením času v kanceláři, na velíně nebo někde
u kotle či turbíny. Současně další nové projekty zvyšují potřebu nabírat schopné lidi, kteří se
chtějí učit bez ohledu na to, jestli jim je třicet
nebo padesát. Platí univerzální pravidlo, pokud
je člověk šikovný, u nás zajímavou práci zcela
jistě najde.
Zpět k odpovědi na první otázku. Co říkáte
novým zaměstnancům, že jste teplárna nebo
elektrárna?
Nejsme teplárna ani elektrárna, jsme zkrátka
moderní energetický zdroj C-Energy Planá.
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C-Energy Planá s.r.o. je majitelem a provozovatelem moderního a vysoce účinného energetického zdroje, který vyrábí elektřinu a teplo
z různých paliv - ze zemního plynu a tuzemského hnědého uhlí. Celkový instalovaný výkon energetického zařízení v Plané nad Lužnicí je
57 MWe, respektive 110 MWt. C-Energy je díky flexibilní technologii, která umožňuje významný rozsah podpůrných služeb provozovateli
přenosové soustavy, schopna dodávat svým zákazníkům teplo za dlouhodobě stabilní a příznivé ceny.
Na úspěšně dokončený projekt komplexní ekologizace a obnovy zdroje v objemu téměř 1,5 miliardy korun, při kterém byly instalovány dva
nové uhelné kotle s odsířením o výkonu 40t/h, plynový kotel 15t/h a čtyři plynové motory o výkonu 9,2 MW se spalinovými kotli, navazují další
projekty zaměřené na zefektivnění výroby a redukci emisí.
C-Energy Planá chystá rozšíření svých technických kapacit o fotovoltaickou elektrárnu s velkokapacitním bateriovým úložištěm, které bude
největší v České republice. Intenzivně se také připravuje rozšíření distribuční sítě jak tepla, tak i elektřiny.
Společnost dlouhodobě podporuje místní dobročinné spolky a spolupracuje se sportovními kluby, ve kterých se zaměřuje především na
podporu mládežnického sportu. C-Energy spolupracuje již několik let s organizací Kaňka, s Klubem
naděje, Rybkou, Unií Roska, s Centrem sanace rodin s dětmi a dalšími organizacemi v regionu, v
oblasti sportu pak například se Spartakem MAS, TJ Sokolem Planá, FC MAS Táborsko, táborským
hokejem a dalšími. S podporou od C-Energy je realizována i celá řada kulturních akcí v regionu
Plané, Sezimova Ústí a Tábora.

www.c-energy.cz
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Objev svoji budoucnost
u firmy HAUSER v Kaplici!
Získej cenné zkušenosti, praxi a stipendium
až 2.500 Kč měsíčně během školního roku.
Chcete vědět víc?
Kontaktujte nás:
Ing. Lenka Zmeková
personalni@hauser.com
+420 388 404 315
HAUSER spol. s r.o.
382 41 Kaplice 253
www.hauser.cz

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
Dukelská 13, 371 45 České Budějovice
Skupina ČEZ - partner školy
- perspektivní budoucí zaměstnavatel

nabízí tyto studijní obory:
STROJÍRENSTVÍ

23-41-M/01

Zaměření: • technický software
• automobily • mechatronika
• podniková ekonomika

ELEKTROTECHNIKA

26-41-M/01

Zaměření: • slaboproudá elektrotechnika
• elektroenergetika

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Po telefonické domluvě je možná návštěva školy kdykoli.
tel.: 386 794 111
e-mail: skola@spssecb.cz

fax: 387 312 480

URL: www.spssecb.cz
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EcoStruxure – Koncept, který posouvá nás
i naše zákazníky
EcoStruxure Architecture

Data Center

Industry

Infrastructure

Apps, Analytics & Services
Cloud and/or
On Premise

End to End
Cybersecurity

Building

Edge Control
Connected Products

EcoStruxure TM
Building

EcoStruxure TM
Power

EcoStruxure TM
IT

Firma Schneider Electric
jako celosvětový lídr v oblasti řízení energií si dobře uvědomuje
změny, které se v 21. století kolem nás odehrávají. Nejedná se
jen o klimatické změny, nebo sociálně ekonomické rozdíly napříč
světem, ale i o nástup nových technologií a z nich plynoucích
změn ve fungování celé společnosti.
Právě díky novým technologiím mohla firma Schneider Electric
nabídnout svým zákazníkům koncept, který může posunout jejich
efektivitu ještě o krok dál a napomoct tím zároveň snižování CO2
emisí.
Konektivita hraje prim
Základem celého konceptu je konektivita zařízení (vzájemná
propojitelnost) a to jak výrobků, strojů tak procesů. Ty nám posílají
informace o provozu, diagnostice a případně prediktivní údržbě,
které lze v reálném čase zobrazovat. S těmito údaji pracuje řídící úroveň. Druhá část celého systému. Třetí úroveň data shromažďuje a je možné připravovat analýzy, trendy, alarmové hlášení,

IIOT & analytics
Magelis Edge Box

EcoStruxure TM
Machine

EcoStruxure TM
Plant

EcoStruxure TM
Grid

na základě kterých dochází ke zpětnému ovlivňování jednotlivých
zařízení.
Jak to využívá sama společnost
V loňském roce začala společnost Schneider Electric implementovat tento koncept také ve svých továrnách. Ve výrobním závodě
v Le Vaudreuil, který byl vybrán jako pilotní, osadili klíčové stroje
inteligentními senzory, ze kterých skrze takzvaný EdgeBox posílají
data do MES systému (Manufacturing Execution System) pracujícím na platformě s názvem Wonderware. Z jednotlivých strojů
jsou data do systému posílána přes programovatelné automaty
(PLC) a vše je vyhodnocováno v reálném čase. Systém umožňuje
zobrazit data, trendy i vzdáleně přes mobilní aplikaci. Největší přínos přichází v podobě zlepšení kvality a zvýšení produktivity. Reakce na problém probíhá téměř okamžitě a systém z nasbíraných
dat tvoří databázi se statistikami usnadňujícími odstranit skryté
problémy.
Díky využití rozšířené reality s aplikací Vijeo 360 mohou členové
údržby doslova vidět do útrob strojních zařízení, aniž by je otevřeli.
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Kabely baví Jarmilu Behenskou od mala
Vimperk - Ženy na různých pozicích vimperského
závodu Rohde & Schwarz nejsou žádnou výjimkou.
Pracuje jich tam téměř padesát procent.
Rodačka ze Strakonic a vystudovaná biomedicínská inženýrka Jarmila Behenská potvrzuje, že žena se
v oddělení engineeringu a technické
podpory rozhodně neztratí. Už třetím rokem se tam stará o technickou
podporu při výrobě přístrojů hlavně pro leteckou
radiokomunikaci.
Obor, který si Jarmila Behenská vybrala, není pro
dívky až tak obvyklý. Ale technika jí bavila už od
mala. „Neměnila bych,“ říká s úsměvem sedmadvacetiletá inženýrka.
Kdy přišla myšlenka studovat obor biomedicínský technik a co rodiče na vaši volbu?
Už odmalička mě technika bavila. S taťkou a strýcem jsme dokonce dělali elektroinstalace. Strýc je
navíc zemědělec, starali jsme se o techniku, takže
i traktory. Jako střední školu jsem studovala gymnázium a vždycky mě bavila matematika a fyzika.
Pro mě byla biomedicína naprosto logickou volbou.
A rodiče, ti byli rádi. Na vysoké škole nás byla holek
asi třetina.
Dnes, když se setkáváte se spolužáky z gymnázia, co říkají vaši spolužáci na vaše zaměstnání?
Většinou možná i obdivně koukají, kamarádky si
vybraly ekonomické nebo učitelské obory. S technikou jsem mezi nimi jediná.
Rohde & Schwarz ale nenabízí úplně práci ve va-

šem oboru, kdy přišlo rozhodnutí, že byste chtěla pracovat pro tuhle firmu?
Bylo to asi ve třetím ročníku vysoké školy. Našla
jsem Rohde & Schwarz jako firmu, kam jsem nastoupila na praxi. Kromě toho, že mě práce bavila, k finálnímu rozhodnutí pomohla blízkost mému bydlišti.
Dojíždění ze Strakonic do Vimperka je akorát. Dál
bych dojíždět nechtěla.
Když jsem končila praxi v Rohde & Schwarz přišla
nabídka práce od mých nadřízených. To mě potěšilo
a zůstala jsem tu.
Nelákala vás práce přímo v oboru, který jste vystudovala?
To ano, ale nejbližší místo bych asi našla v Praze
nebo ještě dál. V menších nemocnicích se biomedicínský inženýr stará víc o administrativu než o techniku, a to jsem nechtěla. Navíc pro mě je důležitá
různorodost mojí pozice. Jeden den strávím ve výrobě, další zase někde jinde. To mi vyhovuje.
Vaše pracovní pozice je produktový inženýr, co si
pod takovým označením může obyčejný člověk
představit?
Na dané pozici je základním předpokladem technické myšlení a chuť učit se nový věcem. Zároveň
se činnosti produktového inženýra odráží v celém
výrobním procesu, je tedy také konfrontován například s tématy z oblasti kvality jako je technická
podpora při analýze reklamací, nákupu a testování
nových součástek nebo náběhu nových přístrojů
a technologií či podpora při uvolňování do sériové
výroby.

Mnozí si řeknou, že jde tak trochu o kancelářskou
práci, ale já jsem víc ve výrobě než v kanceláři. A to
mě právě baví. Sbírám nové zkušenosti od kolegů,
každý den se učím něco nového. Mám zároveň možnost kariérního růstu.
Rozhodlo i to, že jste v Rohde & Schwarz měla
praxi?
Rozhodně, z praxe jsem se naučila všechno, co
jsem k práci tady mohla potřebovat. Poté, co jsem
sem nastoupila už jsem si podle toho ve škole volila předměty. Při nástupu jsem pak měla pozici o to
snazší. Prošla jsem si čtrnáctidenním vstupním školením, jako každý, kdo přijde do Rohde & Schwarz
nově. Učila jsem se pájení, měření, abych přesně
znala jednotlivé postupy. Další asi zhruba měsíc trvalo další zapracování na jednotlivých výrobních
pozicích, abych věděla, jak co funguje. Ale učím se
stále.
Vaše práce je velmi různorodá. Je něco, v čem
byste se ještě chtěla zdokonalit?
Jazyk, musím komunikovat s kolegy v němčině či
angličtině. Jazyk bych chtěla ještě vylepšit, moji šéfové jsou jazykově mnohem lépe vybaveni. Snažím
se s německými kolegy komunikovat více po telefonu, abych měla více praxe.
Najde se v Rohde & Schwarz něco, co jste ještě nevyzkoušela, ale chtěla byste?
Chtěla bych se alespoň částečně podílet na vývoji
robotické ruky pro naší výrobu a zároveň se aktivně
podílet na náběhu nové generace radiokomunikačních zařízení série 4200.
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Od státu nemůžeme čekat pomoc. Firmy
jsou na změny ve vzdělávání samy
Firmy sdružené v Jihočeské hospodářské komoře společně aktivně působí na středoškolské
prostředí a snaží se v rámci spolupráce se školami dosáhnout toho, aby absolventi byli pro
podniky připraveni. Předseda představenstva
JHK a předseda představenstva a generální ředitel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák
v rozhovoru přiblížil, jak se takové působení firmy prolíná všemi úrovněmi školství od mateřských až po vysoké školy. „Musíme si pomoci
sami. Od státu nemůžeme v brzké době v oblasti naší odbornosti nic očekávat,“ zdůrazňuje
Miroslav Dvořák.
Jak může firma ovlivnit směřování dětí
k technickým oborům už v mateřské škole?
Tohle období je pro děti především o hře. Tak
k tomu také přistupujeme. Kupujeme mateřinkám polytechnické stavebnice a další hračky,
které rozvíjejí dovednosti a ukáží třeba i rodičům, že jejich dítě je v tomto směru šikovné.
Již mnoho let takto podporujeme tři mateřské
školy v Soběslavi a Nových Hradech, v městech,
kde máme provozovny, takže do školek chodí
i děti našich zaměstnanců. Do základních škol,
kde už děti od hry přešly k učení, pak ve stejných lokalitách poskytujeme materiál a vybavení na předmět pracovní výchova.
Na úrovni základních škol přispívá
povedenými akcemi i Jihočeská
hospodářská komora…
Ano a hezky se tak ukazuje síla komory na
jihu Čech. Firmy sdružené v JHK, velmi často
konkurenti, se dokáží dohodnout na podpoře
technického vzdělávání prostřednictvím například ojedinělé akce Dobrodružství s technikou.
Letos se připravuje už čtvrtý ročník. Toho loňského se na Výstavišti České Budějovice účastnilo téměř pět desítek vystavovatelů a připravilo dětem opravdu netradiční technický zážitek.
Pavilon T zaplnilo na 200 exponátů, které si
návštěvníci mohli nejen osahat, ale i řádně vyzkoušet, což je právě smyslem celé akce, neboť
na vlastní kůži prožitý silný technický zážitek
může děti i rodiče přivést na cestu k technickému vzdělání.
Tradici už získala i soutěž T-Profi Talenty pro
firmy. V čem spočívá?
Zatímco Dobrodružství s technikou je určeno
dětem od mateřinek po základní školy. T-Profi
propojuje svět základních a středních škol. MOTOR JIKOV se soutěže účastní od jejího nultého
ročníku v roce 2013. Firemní tým je složený ze

ZNAČKOVÝMI HODINKAMI s logem firmy ocenil generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV
Group a.s. Miroslav Dvořák další čtveřici absolventů stipendijního programu firmy. Na snímku
jsou zleva obráběči divize Formy MOTORU JIKOV Fostron a.s. David Politzer a Jan Pechoč,
absolventi SOŠ strojní a elektrotechnické Velešín, generální ředitel Miroslav Dvořák, obráběč
divize Jednoúčelové stroje MOTORU JIKOV Fostron a.s. Roman Valenta, absolvent SOŠ strojní
a elektrotechnické Velešín a dispečer divize Tlaková slévárna MOTORU JIKOV Slévárna a.s. Lukáš
Nečas, který vystudoval Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích.
studentů VOŠ, SPŠ technické a automobilní
České Budějovice a Základní školy Nové Hrady,
vedoucím byl mistr odborného výcviku firmy
Zdeněk Struska. Členové týmu se musí vypořádat s věkovým rozdílem, neznámým úkolem
a časovým presem. T-Profi patří mezi velmi povedený způsob propagace technického vzdělávání. Hravou formou zapojí děti i studenty, kteří
si vyzkouší, co obnáší práce v týmu. Ze tří týmů
narostla soutěž loni již na jedenáct. Předminulý
ročník navštívili zástupci z Dolního Bavorska,
které koncept soutěže zaujal na tolik, že jsme
letos společně s partnerem z Dolního Bavorska
Schulverband Mittelschule Hengersberg připravili soutěž, která měla přeshraniční rozměr,
když se zapojily tři týmy z Německa.
Spolupráci MOTORU JIKOV se středními
školami dnes napodobují i další firmy. Co je
jejím jádrem?
Výcvikovými středisky firmy v Českých Budějovicích a Soběslavi, která v současné podobě
fungují devátým rokem, projde ročně až 140
učňů a studentů v několika oborech. Pro pracovní trh připravuje firma vždy celý ročník a pomáhá tak odpovědným přístupem zvyšovat
kvalitu absolventů technických škol. Výcviková
střediska mají samostatné prostory, nejmodernější strojní vybavení, ale i odborný personál –

mistry – kteří se učňům věnují na plný úvazek.
Spolupráci rozvíjíme s celkem pěti školami jihu
Čech.
Během praxe vytipují mistři ty nejšikovnější
učně a studenty, které pak firma zapojuje do
stipendijního programu. Společnost spolupracuje zejména se Střední průmyslovou školou
strojní a elektrotechnickou v Č. Budějovicích,
Střední průmyslovou školou strojní a stavební
Tábor, Středním odborným učilištěm a střední odbornou školou Jindřichův Hradec, Vyšší
odbornou školou, střední školou, centrem odborné přípravy Sezimovo Ústí a Vyšší odbornou
školou, střední průmyslovou školou automobilní a technickou České Budějovice. Studenti
posledních třech zmíněných škol dělají závěrečnou zkoušku přímo v provozu firmy.
Poslední stupněm vzdělávání jsou vysoké
školy…
Stipendijní program společnosti zahrnuje
také vysokoškoláky. Pro ty máme zřízena tři
samostatná technologická a stejný počet konstruktérských pracovišť. Náklady na vybavení
včetně licenčních poplatků za software se vyšplhaly přes milion korun. Bakalářské a diplomové práce mohou zpracovávat v oblastech
slévárenství a metalurgie, strojírenská výroba,
technologie, konstrukce a marketing prodeje.

STROJÍRENSKÝ
A SLÉVÁRENSKÝ
HOLDING S TRADICÍ
STROJÍRENSKÝ
OD ROKU 1899
A SLÉVÁRENSKÝ
HOLDING S TRADICÍ
OD ROKU 1899

Nastartuj
Nastartuj
svou kariéru
v MOTORU
JIKOV GROUP
svou
kariéru
v• praxe
MOTORU
JIKOV GROUP
v provozu
stipendijní
program
•• praxe
v provozu
zpracování program
diplomových,
•• stipendijní
bakalářských a seminárních prací
• zpracování diplomových,
• bakalářských
perspektivní zaměstnání
po prací
studiu
a seminárních
• perspektivní zaměstnání po studiu

Pracujte pro MOTOR JIKOV
Hledáme: obsluhupro
CNC obráběcích
center
Pracujte
MOTOR
JIKOV
strojírenské dělníky (obrábění, montáže)
Hledáme: mechaniky
obsluhu CNC
obráběcích center
seřizovače
strojírenskéseřizovače
dělníky (obrábění,
montáže)
mechaniky
pro slévárenství
mechaniky seřizovače
Nabízíme: 5 týdnů dovolené
mechaniky
obědy
za 30 Kč seřizovače pro slévárenství
Nabízíme: příplatky
5 týdnů dovolené

- za noční směnu + 15 Kč/h
obědy za 30 Kč
- za odpolední směnu + 7 Kč/h
příplatky
- za práci o víkendu + 30 %
- za noční směnu + 15 Kč/h
- za odpolední
směnu
+ 7 Kč/h provozu
Požadujeme: ochotu
pracovat
ve směnném
- za práci o víkendu + 30 %
Nástup: ihned
Požadujeme: ochotu pracovat ve směnném provozu

Nástup: ihned

Více informací:
České Budějovice

Více
tel.: informací:
602 165 871

e-mail: mpetranova@mjgroup.cz
České Budějovice
tel.: 602
165 871
Soběslav
e-mail: mpetranova@mjgroup.cz
tel.: 724 728 887
e-mail: omartinu@mjs.cz
Soběslav
tel.: 724 728 887
e-mail: omartinu@mjs.cz

www.motorjikov.com/kariera
www.facebook.com/motorjikovgroup

www.motorjikov.com/kariera
www.facebook.com/motorjikovgroup
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Počítač ví, kam je dobré investovat.
A řekne vám to
Odborníci nepochybují o tom, že všechny úkony, které se opakují, už
brzy zvládnou stroje. Finančnictví není výjimkou.
Praha – Přísně vzato, robot nemu-

sí vypadat pouze tak, jak si ho
všichni představujeme, tedy jako
malý nebo i větší kovový človíček
připomínající svého stvořitele. Ve
skutečnosti se pod pojmem „robot“ může klidně skrývat i výkonný počítač, který vykonává práci
samostatně na základě uloženého úkolu. Takoví chytří pomocníci
člověka se už používají například
v pojišťovnictví nebo finančnictví,
kde dochází k automatizovaným
procesním úkonům ve velkém rozsahu.

VŠECHNO VIDÍM A VÍM
Mezi první české vlaštovky v tomto ohledu patří pojišťovna Allianz.
Počítač nakrmený příslušnými
údaji od ledna hlídá výpočet pojistného na základě fotografie tachometru u automobilového pojištění, kde sazba závisí na počtu
ujetých kilometrů za rok.
Počítač eviduje blížící se výročí
povinného ručení řidiče a několik
týdnů předtím mu v mobilní aplikaci připomene, že přišla doba na
nahrání nové fotografie tachometru. Příslušnou informaci zašle adresátovi samostatně přes e-mail.
„Jednou z největších výhod –
kromě rychlosti zpracování dat – je
to, že je počítač-robot je schopný
provést mnohonásobně intenzivnější kontrolu zaslaných údajů, než
by ve stejném čase dokázal člověk. Během chvilky tak zjistí, jestli

Ilustrační snímek: Shutterstock

opravdu jde o přístrojovou desku
daného modelu auta,“ uvádí za pojišťovnu Martin Podávka.
V letošním roce chce udělat
první krůčky v tomto směru také
Československá obchodní banka,
která robota ukrytého v počítači
nasadí v investičním bankovnictví.

Stroj bude zákazníkům na dálku
navrhovat kromě jiného to, jak
by měli upravit skladbu vlastní
investice vzhledem k jejich profilu a vzhledem k momentálnímu
dění na trhu. Banka věří, že po takovém systému už existuje reálná
poptávka. (jg)
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Pro píseckou teplárnu je rok 2018
– startem velkých změn
Jak titulek článku napovídá, rokem 2018 začíná na písecké teplárně šestileté období rozsáhlých
změn v podobě modernizace jak
samotných zdrojů tepla, tak soustavy zásobování teplem.
Tepelná síť je ve městě rekonstruována postupně od roku
2013. Současné projekty na tento záměr logicky navazují a cílem
je do roku 2020 nahradit téměř
po celém městě zastaralé parní
Teplárna Písek a.s.
potrubí moderním horkovodním
roz vodem
s instalací kompaktních předávacích stanic (dále
KPS). Tyto technologické změny přinesou zkvalitnění dodávky tepla a teplé vody, zvýší spolehlivost
dodávek a efektivnost provozu. Dojde ke snížení
poruchovosti rozvodů a distribučních ztrát. Instalace KPS umožní nastavení individuálních požadavků teplot topné a teplé vody, dojde k zpřesnění
spotřeb jednotlivých domů. V letošním roce bude
dokončena akce Písek – Horkovod Východ, která
se týká ulice Čapkova a sídlišť Dr. Horákové a Za
Kapličkou. Zároveň bude zahájena největší výměna
rozvodů v historii teplárny, akce Přechod parovodu
na horkovod – Písek, která je rozdělena na 3 roky. VýToPnA SAmoTy

Letos dojde k výkopovým pracím v oblasti sídliště Jih – od trafiky novým podvrtem pod tratí do ulic Heritesova a oblasti
okolo VS Zeyerova, na druhé straně města se začne budovat Horkovod Samoty
do VS Za Pazdernou a vyměňovat sítě
procházející Městským areálem.
Současně řešíme i plynofikaci záložní- VýkoPoVé Práce na
ho zdroje výtopny Samoty, který bude v sídlišti Jih v Písku
srpnu uveden do provozu. Kotelna bude
bezobslužná, za pomoci dálkových přenosů bude ovládána z hlavního velínu teplárny. Nejbližším krokem, který
nás zde čeká, je demontáž mazutových kotlů na přelomu měsíce března
a dubna.
Potom už zbývá „jenom“ teplárna. Ekologizace
hlavního zdroje proběhne v letech 2022-2023. Ani
zde však nezahálíme. Jsou pořizovány nové moderní
přístroje a technologie zajišťující provoz. Přírůstkem
bude např. spektrofotometr na rozbory vod či nová
grafická centrála řídícího systému. V létě proběhne
výměna osvětlení v areálu za úsporné LED osvětlení.
Čekají nás obrovské investice, která však přinesou
komfort a úspory, s minimálním nárůstem cen tepla.
Proto věříme, že omezení spojená s rekonstrukcemi
budou přijata s trpělivostí a celkový výsledek bude
vnímán pozitivně.

www.tpi.cz

www.sou-pi.cz

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
… jistota vaší budoucnosti

Tříleté učební obory:

Písek, Komenského 86
telefon: 382 211 280

Stavebnictví: Zedník, Instalatér, Tesař, Klempíř, Pokrývač
Technické obory: Automechanik, Truhlář
Gastronomie a služby: Číšník – servírka, Kuchař,
Kuchař – číšník pro pohostinství, Cukrář, Prodavač
Obory typu E: květinářské, pečovatelské, zámečnické,
malířské, zednické a kuchařské práce

Maturitní studium:

Čtyřleté studijní obory
Provoz a ekonomika
dopravy, Autotronik
Nástavbové studium denní
Podnikání, Dřevařská
výroba, Stavební provoz
Nástavbové studium
dálkové
Podnikání

Zveme všechny, kdo má zájem o více informací,
na prohlídku školy a školních dílen.
Kontakt: Ing. Zdeněk Kalinovský, tel. 603 929 826.

SOŠ a SOU Písek – to je atraktivní
nabídka studijních a učebních
oborů, nástavbové studium pro
absolventy učebních oborů, dobré
pracovní uplatnění absolventů školy,
spolupráce se zaměstnavateli.
Nově nabízíme:
obor KLEMPÍŘ se zaměřením na
strojírenskou výrobu.
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Radost snílků celého světa
JOZEF GÁFRIK

Č

tvrtá průmyslová
revoluce. Robotizace a digitalizace.
Automatizace a telematika. Umělá inteligence.
Na nedostatek nových pojmů vztahujících se k moderním ekonomickým procesům si rozhodně nemůžeme stěžovat.
Jsou jasným důkazem, že věda, technika a hospodářství postupují dopředu
mílovými kroky, které veřejnost mnohdy nestačí ani sledovat. Jinak to však
bude s dopady tohoto vývoje. Ty budou
už poměrně brzy všudypřítomné a viditelné na první pohled, neboť výrazně
ovlivní pracovní trh i každodenní život.
KOMU PŠENKA POKVETE, A KOMU NE
Některé staré profese zaniknou, jiné
vzniknou. Člověk nemusí být velkým prorokem, aby tušil, že v ohrožení se ocitnou
zejména ti, u nichž je náhrada automatem (chcete-li robotem) jednoduchá.
Nudná a těžká práce u výrobních pásů
automobilek. Nebezpečná manipulace
se žhavým kovem ve slévárnách. Monotónní balení hotových výrobků do krabic.
Řízení vlaků a nákladních automobilů. To
jsou jen některé z nich.
Noví mechanizovaní pomocníci lidstva se přitom neobejdou bez vysoce

kvalifikované obsluhy, proto se o práci
jistě nemusejí bát strojní inženýři nebo
počítačoví programátoři. Lze očekávat,
že trvalý zájem bude zejména o odborníky v oblasti výpočetní techniky, kteří
však budou možná potřebovat i druhou
odbornost, aby se dokázali pohybovat
například v geologii, dopravě nebo medicíně. A nezapomeňme ani na personalisty, ti se jistě neztratí. Jejich úkolem
bude přesně vědět, jaké pracovníky daný
závod potřebuje, a také je vyhledat. Anebo vychovat.
VÍCE ČASU PRO OSOBNÍ ROZVOJ
Technologický rozmach přinese rovněž
další ekonomický růst, který se projeví
vyšším blahobytem i kratším pracovním
časem – v sousedním Německu jen docela nedávno skončila stávka za 28hodinový pracovní týden, a s poměrně úspěšným koncem.
Patrně pro všechny obory pak platí, že
kdo se nebude soustavně vzdělávat, neudrží krok s dobou a jeho šance uplatnit se
na pracovním trhu klesnou. Pro příslušníky nastupující mladé generace to platí ve
značné míře už teď.
Přichází fascinující doba převratných
technických vynálezů a řešení, které zastíní i ty nejsmělejší představy snílků XIX.
a XX. století. Malý výběr těchto novinek
nabízíme čtenářům v naší příloze.
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Evropská jazyková
cena Label 2018
Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem
školství mládeže a tělovýchovy vyhlašuje další ročník
Evropské jazykové ceny Label.
P R I OR I T Y
L ET OŠ N Í H O
R OČ N Í KU :

Rozvoj inkluze
ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracovníků škol s cílem
zlepšit přístup
k rozmanitosti

Jazyky
v celoživotním
vzdělávání

Odstranění
jazykových bariér
s cílem vytvořit
dynamické
příhraniční regiony

Termín
přihlášek je

do 23. 3.
2018

Dopad projektů
zahraničních
mobilit učitelů
a žáků na rozvoj
cizojazyčných
kompetencí

VÍCE INFORMACÍ:
www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/
E-MAIL: label@dzs.cz, TEL.: 221 850 300
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CARTHAMUS a.s.
– Energetický zdroj třetího tisíciletí
Společnost CARTHAMUS a.s., vlastní
a provozuje moderní energetický zdroj
na spalování biomasy v Domoradicích
na Českokrumlovsku. Tehdejší neekologickou výtopnu na hnědé uhlí koupila
společnost CARTHAMUS a.s., v roce
2005 a vybudovala z ní Energoblok, ve
kterém je společně s elektřinou vyráběno teplo tzv. kogeneračním způsobem.
Tento způsob je jednou z nejúčinnějších cest, jak přeměnit energii obsaženou v palivu na využitelnou energii,
tedy elektřinu a teplo. Energoblok se
svým instalovaným tepelným výkonem
38,08 MW zásobuje teplem a teplou vodou cca 3 200 obyvatel Českého Krumlova, průmyslovou zónu a další objekty.
Instalovaný elektrický výkon Energobloku je 9,155 MW.
SPOLEČNOST CARTHAMUS a.s., vyrobila v roce 2017 spalováním biomasy 59 GWh ekologické elektřiny.
Energoblok využívá nejmoderněj- Tato produkce by pokryla roční spotřebu skoro 24 tisíc domácností v České republice.
ší technologii ke spalování biomasy
a výroba elektřiny a tepla je velmi ekoopatření je projekt bezodpalogická a šetrná k životnímu prostředí. Veškerá
dového vodního hospodářelektřina je vyráběna z biomasy a z hlediska
ství, jehož výsledkem je to,
produkce oxidu uhličitého, jakožto jednoho ze
skleníkových plynů, je neutrální a nikterak ne- že z provozu Energobloku
nebudou vypouštěny žádné
přispívá ke globálnímu oteplování.
V posledních letech investovala společnost odpadní vody, resp. odpadní
CARTHAMUS a.s., desítky milionů korun do vody a zachycené dešťové
modernizace Energobloku v jejímž rámci došlo vody budou v maximální
k další ekologizaci provozu. Jedním z takových míře recyklovány do výrobního procesu.
Společnost
CARTHAMUS
a.s., se snaží
trvale snižovat
EVROPSKÁ UNIE si stanovila cíl, že do roku 2020 bude tvořit
ekologickou
energie z obnovitelných zdrojů 20 %, přičemž Česká republika
stopu
Ener- předpokládá, že v roce 2020 bude tvořit podíl energie
gobloku, a to z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie
zaváděním nej- 15,3 %, tedy o 2,3 % více, než jí bylo určeno Evropskou Komisí.
modernějších
technologií.
Z pohledu směřování české,
evropské i světové energetiky
je Energoblok provozovaný
společností CARTHAMUS a.s.,
projektem budoucnosti.

ENERGETICKOU BIOMASOU je možné označit především
zbytky větví a vrcholy stromů, které v lesích zůstávají po těžbě
dřeva. Na rozdíl od uhlí neobsahuje téměř žádnou síru a při
jejím spalování nedochází k produkci tzv. antropogenních
skleníkových plynů, které způsobují rekordní vedra a sucho.

A kdo nalezne ve společnosti CARTHAMUS a.s., uplatnění?
„Výhledově budeme potřebovat
do provozu technicky vzdělané
zaměstnance strojního a elektrotechnického zaměření, a to
především na pozice operátorů

technologického zařízení,“ říká Vlastimil Toušek,
vedoucí Energobloku.

