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Tomáš Eichler bude reprezentovat Českou republiku a 
Scanii na mezinárodní soutěži 
 
Tomáš Eichler bude jedním ze čtveřice Čechů, kteří se v září ve Štýrském 
Hradci zúčastní mezinárodní soutěže řemeslných a odborných dovedností 
Euroskills. Absolvent stipendijního programu Mladí Profesionálové Scania 
poměří síly se svými evropskými soupeři od 22. do 26. září v údržbě 
nákladních vozidel.  
  

 
 

„Na soutěž se velmi těším, protože práce mechanika mne velmi baví a 
nákladními auty žiju prakticky odmalička,“ říká Tomáš Eichler, kterého jeho 
záliba přivedla nejprve k podání přihlášky do stipendijního programu Mladí 
Profesionálové Scania a následně k práci v servisu. Že právě Tomáš bude 
reprezentovat Českou republiku a společnost Scania na mezinárodní soutěži 
Euroskills, nebylo těžké určit. „Tomáš měl už během studia nadprůměrné 
výsledky a i proto jsme mu po zisku výučního listu nabídli pozici mechanika 
v servisu Scania v Modleticích. Má stále touhu se učit novým věcem, je velmi 
pracovitý a proto byl naší jasnou volbou. Věřím, že se může směle měřit 
s nejlepšími mechaniky v Evropě a také to ve Štýrském Hradci ukáže,“ říká 
vedoucí stipendijního programu Mladí Profesionálové Scania Radek Kindl.  
 
Tomáš Eichler to ale nebude mít jednoduché, protože soutěž mechaniků 
nákladních vozidel bude probíhat na automobilech konkurenčních značek. 
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„Věřím, že to Tomáš zvládne. Základy jsou naštěstí pro všechna vozidla velmi 
podobná, ale při diagnostice poruch jsme se například museli naučit pracovat 
se softwarem jiných značek. Naštěstí nám naše konkurence vyšla vstříc a 
mohli jsme tak absolvovat krátká školení přímo v jejich servisech. Děkuji všem, 
kteří nám v přípravě pomohli,“ shrnuje přípravu Jan Buřič, který má ve 
společnosti Scania na starosti technická školení.  
 

 
zleva: Radek Kindl – vedoucí stipendijního programu MPS, Tomáš Eichler – mechanik, Jan Buřič – technický trénink 
Scania CER 

 
Společnost Scania navíc poskytne české reprezentaci na cestu do Štýrského 
Hradce autobus. A na palubě se mohou všichni jako reprezentanti skutečně 
také cítit, protože se bude jednat o autobus, kterým jezdí český hokejový tým. 
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Do letošních Euroskills, které jsou považovány za obdobu olympijských her pro 
technické obory a řemesla, se zapojí 400 soutěžících z 26 evropských států. 
Barvy České republiky budou kromě Tomáše Eichlera hájit také Patrik 
Procházka (opravář chladících zařízení), David Voráček (obkladač) a David 
Ryšavý (malíř). Organizaci celé akce v České republice a vyslání výpravy do 
Rakouska zajišťuje Česká Hospodářská Komora.  
 
Soutěže a jejich záznamy budete moci sledovat na Facebooku Euroskills nebo 
na webu https://euroskills2021.com. 
 
 

Podrobnější informace poskytne: 

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK 
Telefon +420 602 344 874 
E-mail viktor.tamayo@scania.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scania je předním světovým poskytovatelem řešení v oblasti dopravy. Společně s našimi 
partnery a zákazníky se ubíráme směrem k udržitelnému systému dopravy. V roce 2020 jsme 
našim zákazníkům dodali 66 900 nákladních vozidel, 5 200 autobusů a také 11 000 
průmyslových a lodních pohonných systémů. Čisté tržby překročily 125 miliard SEK, z nichž 
bylo více než 20 procent spojeno s poskytováním služeb. Společnost Scania, která byla 
založena v roce 1891, aktuálně působí ve více než 100 zemích a zaměstnává přibližně 50 000 
lidí. Výzkum a vývoj probíhá zejména ve Švédsku. Výrobní závody se pak nachází v Evropě 
a Latinské Americe s regionálními produktovými centry v Africe, Asii a Eurasii. Scania je 
součástí skupiny TRATON. Další informace naleznete na: www.scania.com. 
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