
 
 

Tomáš Patrman, Abtech Precision Ireland Ltd., Irská republika 

 

Po dobu 13 týdnů jsem pracoval na 

severozápadě Irska ve městě Sligo. Stáž trvala 

od 15. června do 14. září, tedy celé léto. 

Tuto možnost jsem měl díky Střední 

průmyslové škole technické v Jablonci nad 

Nisou a programu Erasmus+. 

Pracoval jsem ve firmě Abtech 

Precision Ireland Ltd., což je strojírenská 

firma nabízející širokou škálu strojírenských 

služeb. Vyrábí kanalizační čistící trysky a také 

nabízí zakázkové CNC obrábění či vypalování 

dílů. Firma zaměstnává cca 20 zaměstnanců. 

Mou pracovní náplní byla strojírenská výroba od přípravy polotovarů až po dokončovací 

operace a příprava palet k expedici. Polotovary jsem odjehloval pilníkem a v případě výpalků brousil 

hrany bruskou pro přesnější tvar a upnutí v CNC stroji. Do těchto strojů jsem materiály upínal, 

konkrétně do svěráku ve frézce. Po obrobení jsem díly měřil posuvným měřítkem, mikrometrem 

nebo měřidlem děr a rozměry zapisoval do kontrolního protokolu. Díly se poté předávaly k 

dokončovacím operacím. Ostré hrany obrobených součástí jsem brousil ruční úhlovou bruskou, hrany 

děr srážel srážečem a vnitřní hrany srážel pneumatickou tyčovou bruskou. Díly jsem ukládal na 

paletu, příp. vystlal kartonem pro bezpečnost během převozu a poté zapáskoval. 

Ve třetím a čtvrtém ročníku střední školy jsem měl praxi v podobné menší firmě, kde jsem 

pracoval na pozici CNC operátora. Některé postupy jsem již díky tomu znal, ale jiné jsem se zas naučil 

zde. Upínal jsem díly hlavně do mechanického svěráku v CNC frézce. Každý díl se kvůli tvaru upíná 

jinak, takže nyní znám více způsobů. Mám nyní více zkušeností s měřením obrobků. Měřil jsem díly 

různými měřidly, například posuvným měřidlem, mikrometrem atd. Dále pro mě byla nová například 

vzduchová tyčová bruska. Získal jsem cit pro práci s úhlovou ruční bruskou a výměnu kotoučů. Vím, 

jak se připravují palety k expedici a jak se pracuje se speciálními kleštěmi pro páskování.  

3 měsíce v cizině rozhodně pomůžou při studiu jazyka. Obvzlášť v rychlém reagování a 

mluvení jsem se zlepšil. Zvykl jsem si angličtinu poslouchat dennodenně a mluvit mi přišlo 

přirozenější, také jsem se naučil hovorové, často používané fráze. 

Bydleli jsme ve čtvrti Cranmore. Naší hostitelskou rodinou byl starší pár, byli opravdu vstřícní 

a milí a snažili se, aby jejich studenti byli maximálně spokojení. O víkendech nám připravovali irskou 

snídani, odpoledne chutné večeře a kupovali nám také i sladkosti a jiné věci, co máme rádi. 

V rámci stáže jsme měli zajištěno 6 výletů. O víkendech jsme tedy jeli i s jinými stážisty např. 

do národního parku v Donegalu, viděli jsme Galway, Dublin, vodopády Glencar, Strandhill nebo horu 

Knocknarea. Ve volném čase 

jsme obcházeli Sligo a chodili 

na tamější kulturní akce.  

Z grantu jsme měli 

hrazeno ubytování, stravování, 

jízdenky na MHD i letenky, a 

také jsme obdrželi kapesné na 

3 měsíce. 

Několik měsíců před 

odletem jsme chodili na 

přípravné kurzy ve škole. Byly 



to prakticky hodiny odborné angličtiny navíc. Měli jsme také zdarma přístup k Erasmus OLS, což je 

internetová výuka angličtiny, zde jsme museli odpracovat určitý počet hodin. Na začátku jsme dělali 

vstupní test pro zjištění úrovně angličtiny a teď nás čeká také výstupní pro zjištění progresu. 

Celkový dojem ze stáže předčil má očekávání. Vše se vydařilo, jak mělo. Ačkoli jsem byl 

nervózní až skeptický, program Erasmus+ mě překvapil a každý kdo může, by ho měl využít. 

Pro mě bylo největším úspěchem začlenění do hostitelské rodiny. Bylo nám řečeno, že naše 

angličtina je jedna z nejlepších, kterou od studentů slyšeli, a že ubytovávat nás je opravdu radost. 

Cítili jsme se jako doma a spřátelili jsme si i s jinými členy jejich rodiny. 



 
 

Ondřej Halbych, Glofend Technologies Ltd., Irsko 

 

V Irsku jsem strávil celých 13 týdnů, přesněji na severu ve 

městě Sligo. Získal jsem zde praxi v oboru strojírenství se 

zaměřením CAD/CAM, tuto bohatou zkušenost mi poskytla Střední 

průmyslová škola technická v Jablonci nad Nisou a program 

Erasmus+, do kterého se škola zapojila. 

Ve Sligu se nachází Institut technologie, kde je IT oddělení 

(viz Obr. 3), ve kterém pracuje několik malých firem. Já jsem byl 

zařazen do společnosti jménem Glofend Technologies. 

Firma se zabývá vysokým počtem násilných vloupání po 

celé  Evropě, především v Irsku a Anglii. Vytváří řešení, které by 

mělo tento problém snížit. Jde o dlouhý, dobře viditelný chytrý 

zvonek s detekem pohybu, kamerou a displejem, na kterém můžete 

zanechat vzkaz pro návštěvníky. Je přizpůsobený především pro 

pečovatelské domy. 

Mým hlavním úkolem bylo vytvořit vzhled tohoto 

produktu v Autodesk Inventoru Proffesional 2020 (CAD program). 

Proto jsem vytvořil několik prototypů, ze kterých jsme poté vybrali 

ty nejatraktivnější. Dále jsem se pustil do výkresu vnitřku zvonku a na závěr k chime (zařízení vytvářející 

zvuk zvonku). Také jsem panu Ronanovi Gilroyemu (vedoucí firmy) pomáhal s prezentací tohoto produktu.  

Mým dalším úkolem bylo navrhnout stůl určený ke stání do kanceláří a do tříd na vysokých 

školách, který by ušetřil prostor v místnosti. Vymodeloval jsem celou naši kancelář a stůl, který jsem s ní 

v „sestavě“ spojil. 

V práci jsem si výrazně rozšířil své schopnosti a naučil se zvládat několik nových funkcí v 

programu Autodesk Inventoru Proffesional 2020, např. volný tvar, vyřezávání modelů z rovin, 3D náčrty 

atd. Ale to není všechno, získal jsem i vědomosti o technologii vstřikování plastů, o plastových materiálech, 

přičemž jsem i zvolil nejlepší materiál pro zvonek, ABS. 

Pracoval jsem s naším vedoucím (uprostřed viz Obr. 2) a s programátorem, který vytváří mobilní 

aplikaci pro daný produkt /já jsem na fotografii napravo/. Jejich práce je detailní, precizní a tolik nespěchají, 

proto mi často manažer říkal: „No panic!“ 

Co se týče anglického jazyka, zlepšilo se mi zejména porozumění. Pochytil jsem drobně irský 

přízvuk, vylepšil jsem si i písemný projev, gramatiku a trochu si rozšířil slovní zásobu, i tu profesní. 

Na stáži jsem byl se svým spolužákem  Tomášem Patrmanem, bydleli jsme v jednom pokoji 

řadového domku v Cranmore place 7. Dle mého názoru nám přidělili nejlepší hostinskou rodinu. Žili jsme 

s našimi domácími, oběma je přes 60 let. Nikdy jsme neměli málo jídla, mohli jsme si do lednice sáhnout 

pro cokoliv, ba dokonce nám i kupovali jídlo podle našeho přání. Snídani jsme si dělali sami, do práce nám 

Obr. 1 Down Patrick Head cliffs 

 



Obr. 3 Exteriér IT oddělení 

připravovali sendviče, často jsem měl i tuňáka či lososa. Po návratu z práce nám naservírovali výbornou 

večeři, která byla pestrá, plná masa, a každý den jiná. Jejich bydlení je skromné, ale moc hezké.  

Svůj volný čas jsem rozhodně nepromrhal, jelikož v rámci pobytu jsme měli zdarma několik výletů 

– to do národního parku, kam jsme jeli s třídou zdravotníku z Železného Brodu, na vodopád u hory Ben 

Bulben,  na procházku okolo Bulbenu, do Dublinu. Také jsme byli na několika útesech, jako třeba na Slieve 

league cliffs v Donegalu, jeli jsme do okázalého města Galway a navštívili jsme známou pláž v Rossses 

point. Sami jsme se vydali na horu Knocknarea do města Stranthill, a ve Sligu jsme poznali jeden český pár, 

s nímž jsme se vydali na útesy v Down Patrick Head (viz Obr. 1) a na několik dalších zajímavých míst. 

Také jsem cvičil v Doorly parku, chodil jsem na procházky a často jsem si četl. 

Letenky, výlety, jízdenky na autobus, ubytování, stravu a kapesné jsme měli hrazené z grantu 

Erasmus.  

Před odletem do Irska jsme chodili ve škole na extra vyučovací hodiny angličtiny (také zdarma). 

Na tomto kurzu jsme se naučili profesní slovní zásobu, jež by se nám mohla na stáži hodit. Ke všemu jsme 

dostali přístup na Erasmus+ online linguistic support, na kterém jsme museli odpracovat minimálně 20 

vyučovacích hodin. Program v závěrečném testu určil naše zlepšení v angličtině, respektive naší jazykové 

skupiny. 

Stáž se nejen vydařila, ale hlavně byla plná nezapomenutelných zážitků a zkušeností, proto jsem za 

ní enormně vděčný a děkuji všem, kteří se na tomto projektu podíleli. Můj šéf mi dal dokonce bonusy za 

mou pracovitost a pozval mne na pivo do tradiční irské hospody. Zkrátka hodně jsem toho zažil a mnoho se 

naučil. 

Překvapila mě otevřenost a pozitivní chování Irů. Také to, že neplatí za vodu a musí mít licenci na 

televizi, to mě pobavilo. Ačkoli hlavní pro mou duši bylo poznání okouzlující irské pestré odlišné kultury a 

přírody. Věřím, že dalším uchazečům se stáž vydaří tak jako mně. 

Obrázek 2 S kolegy ve firmě 

 


