
   Český sen  

Motúčko 

Tam, kde se stýkají historické 

hranice Čech, Moravy a Kladska – 

nyní Polska –  v sudetských horách, 

kde průchody střeží systém 

navzájem se podporujících 

festovních bunkrů, ještě cosi 

z pevné povahy našich otců a dědů 

zbývá, žije a zůstává.  

 

Naštěstí to zatím nemusí být statečnost ve zbrani – teď stačí věrnost 

poctivé práci. 
Nahlédněte prosím na příběh Motúčka, které s láskou vyrábíme v naší 

továrně v Jablonném nad Orlicí.  
Tato fabrika letos oslavila 100 let a jmenuje se Isolit-Bravo. 

 

 

 

 

Naše továrna Isolit-Bravo v Jablonném nad Orlicí. 

Bunkr - pevnost z let 1935-38. 

Ing. Kvido Štěpánek – vynálezce, 

vizionář, ředitel a hlavně táta 

Motúčka. A také filantrop. 

Rosťa Cáb při testování Motúčka na svahu za fabrikou. 

Logo Motúčka ztvárnila skutečná 

postava Kvido Štěpánka. 



V továrně  Isolit-Bravo se nacházejí výrobní divize 

Nástrojárna, Lisovna plastů, Kovovýroba, Přístroje 

pro domácnost, Vývoj a pochopitelně Výroba 

Motúčka. Vedle toho je tu, jen tak mimochodem, 

vynikající středisko Kuchyň - Jablonský Gurmán, které 

vaří 1.400 jídel denně! Uhodli jste správně - tři 

čtvrtiny z nich jsou pro okolní firmy. Mňam! 
Pojďme ale zpět k Motúčku. 

 

 Snažíme se o nepřetržitý proces nápadů převedených přes papír s plánky a náčrty do vývoje a zkušebny, na 

stroje a dále do výrobní haly. Tak vstupte prosím! 

 

Motúčko je české po všech stránkách! 

Na začátku byl v roce 2009  NÁPAD  inženýra Štěpánka a potom usilovná práce několika dalších lidí, která 

vedla k výrobě prvních Motúček a zavedení na trh, včetně toho světového. Ono to zavedení na trh bylo asi 

tak stejným oříškem, jako vývoj. Takže od nápadu, bez kterého nemůže nic vzniknout – jsou vždycky 

minimálně oříšky dva: Technicky realizovat a pak přesvědčit, že je to moc užitečná věc, kterou někdo koupí. 

Dva chefové naší kuchyně. Dan Beneš a Arif Qureshi. 

Organizační diagram vývoje a výroby Motúčka. 



Když je nápad dobrý, novátorský a průrazný, stačí jej na začátek načrtnout – no, stačí na pytlík od svačiny. 

Tak tomu bylo tenkrát i dnes.   

 

 

 

 

 

 

 

Po prvotním nápadu vše pokračuje 3D 

konstrukcí v kanceláři Aleše Hrdiny, 

vedoucího Nástrojárny a šikovných 

konstruktérů  - dvou Filipů – Chalupníka 

a Vaníčka. Ti všichni začínali od píky – jsou to původem vyučení nástrojaři a teprve, když byli nejlepší 

v nástrojařině, postoupili dál jak ve vzdělání, tak v postech.   

 

V průběhu konstruktérských prací se ještě se 

Štěpánkem a spolupracovníky několikrát sejdou 

a řeší věc za pochodu, protože on již zadal ve 

Vývojové dílně Jirka & Jirka   (Jirka Mrázek a 

Jirka Kopecký) souběžně spíchnout prototyp. 

Tím, jak se věc začíná promítat ve 3D modelu, 

tak se ještě upravují různé tvary a posilují 

původně myšlené vlastnosti. Přicházejí 

odlehčení či zesílení, ergonomické záležitosti, 

ale i estetické. Fyzika a výpočty jsou ovšem vždy na prvním místě. Tabulkami a výpočty je Štěpánek přímo 

posedlý. Jak se někde objeví problém, hned má v ruce strojnické tabulky a vytahuje vzorce, kterými věc 

vyhodnotí. Jako konstruktér inženýr ze staré školy se nezapře.  

 

U Jirků  se odehrávají všechny začátky zdarů a někdy konce nezdarů našich nápadů. Jirkové mnohé věci 

domyslí podle „pytlíku od svačiny“ a s mnohými novými nápady přijdou sami. Mají doma hospodářství i les, 

pracují tam s Motúčky, což je společně s jejich zručností základem úspěchu. Pokud první prototyp splňuje 

očekávání, pokračuje dále v sekci Nástrojárna, viz výše. Pokud ta očekávání nesplňuje, je, jak se říká, shozen 

ze stolu -  a to úplně, nebo se dá k ledu, kde nějak odpočívá… Takových tu máme bohužel, také nemálo. 

Konstruktér Motúčka Filip Chalupník. 

Táta s Jirky Kopeckým a Mrázkem ve svařovně. 

Štěpánkova skica na „pytlíku od svačiny“. 

Schůzka týmu vývoje a výroby. 



Elektroúdržba je 

součástí vývoje ve 

smyslu  elektroniky i 

všeho elektrického, 

čím Motúčko 

disponuje. Naši 

elektroúdržbáři - 

šéfové veškerého 

elektro ve fabrice 

Petr Baláš a Kamil Moravec   - strčí svými vědomostmi a praktickými dovednostmi do kapsy i velmi dobré 

konstruktéry z vyloženě elektrotechnických firem. Na vývoj tranzistorové regulace otáček sériových 

elektromotorů s podobným zatížením si v Česku zatím nikdo 

kromě nich netroufl. Naším cílem je, aby nebyla elektronika příliš 

složitá, čímž cílíme na minimální poruchovost. Je asi osmapůlkrát 

předimenzovaná. Bez elektroniky se dnes již nic neobejde, natož 

elektrické Motúčko!  

Naším cílem je, aby se Motúčko dědilo z otce na syna a ze syna na 

vnuka. Kvalita výroby a služeb je u nás na prvním místě! 

K systematickému testování nám slouží Zkušebna – kde vládne 

výtečný elektrikář Franta Vacek -  tam nastavíme životnost  

Motúčka např. na 1200 km nebo 5000 rázů najetí na obrubník, což jsou hodnoty, které se najedou cca za 70 

let. Když testovaná součást nápor opakovaně vydrží a nic se na vlastnostech materiálu nezmění, jde do 

výroby. Souběžně se zkouškami na Zkušebně testujeme prototypy ve Štěpánkově lese. 

Tam jsou svahy tak prudké, že se do kopce leze po čtyřech a s kopce se bezmála válí sudy. A skutečně si tam 

Šéf elektro Petr Baláš při výrobě řídící desky. 

Táta Motúčka Kvido Štěpánek při testování Živé klády ve svém lese. 

Pan elektrikář Franta Vacek při měření kroutícího 

momentu. 

Specialista elektro Kamil Moravec při měření. 



v době sucha zařádí kůrovec, opravdu tam vichry dělají vývraty a skutečně je potřeba les průběžně udržovat. 

A co musí na palivo, to Štěpánek odvozí 

Motúčkem Jumbo Double v metrových 

kusech až domů  a co lze zachránit, to  

Motúčkem Živá kláda v pětimetrových 

kmenech na cestu a odtud traktorem na 

pilu. 

Když je po mnoha nezdarech a úpravách 

prototyp konečně dotažen do žádané 

podoby, pustí se Konstrukční kancelář do 

finální konstrukce a do konstrukce 

nástrojů, přípravků a kalibrů. 

Ve většině případů  dnes již 

konstruktéři vytisknou zkušební vzorky 

budoucích výlisků na 3D tiskárně. 3D tisk 

je obrovský pokrok. Než se zadá do výroby forma, nechá se naprosto přesně vyhodnotit výrobek jednoduše a 

rychle vyrobený s minimálními náklady. Současný 3D tisk je na takové úrovni, že má velmi dobré fyzikální 

vlastnosti i pro testování. Dílce jsou pevné a pružné, nechají se vyrobit s přesností na desetinu milimetru a 

povrch je souměrný. Pokrok je pokrok!  

Jirkové tentokrát už podle úplné ostré 

dokumentace vyrobí finální prototyp a  

Nástrojárna vyrábí, jak už jsme řekli, 

nástroje, formy, přípravky a kalibry. Pracují 

tu samí šikovní a pro věc nadšení nástrojaři. 

Tři už znáte z předešlého odstavce, 

jmenujme ještě Petra Šťovíčka – šéfa 

obrábění par excellence -  a Milana Chládka 

– vynikajícího šéfa Servisu nástrojů a také 

nejlepšího našeho programátora CNC. Asi 

zbytečné zmínit, že oba také vzešli jako 

nástrojaři od píky, byli nejlepší, vzdělávali 

se dál, postoupili dál… - no už to znáte, jak 

to u nás chodí. Pro sériovou výrobu 

potřebujeme různé přípravky a udělátka, aby 

se dílce mohly do sebe napasovat a spojit, 

šrouby, nýty, svářením. Využíváme všechny 

strojařské technologické vymoženosti. Další 

přípravky jsou kontrolní, kterými se 

stoprocentně nebo namátkově kontrolují dílce, 

součástky nebo celé komplety. Nástroje  - to 

jsou ve výrobě Motúčka střižné, ohybové, 

nýtovací a kalibrovací i tažné a v  neposlední 

řadě formy na plastové dílce. To jsou 

nejsložitější, ale také nejkrásnější a nejdražší 

zařízení, která, když se dokončí, vylisují dílce, 

Dříví si musí Štěpánek nejdříve pořezat. 

Koňačka s ojkou a výklopnou korbou na dříví. 

Testování pásáku Motúčka ve sněhu. 



které jsou jeden jako druhý. Navíc v Nástrojárně vyrábíme všechny prostorové součásti  z kovů - tj. CNC 

soustružením, CNC frézováním a broušením. Na co bychom neměli zapomenout, je závitování. 

 A blížíme se do finále, kterým je sériová výroba. Pro Motúčko je potřeba sériově vyrábět jednak kovové 

plechové a profilové součásti a jednak plastové součásti. 

O ty první se stará Kovovýroba  - provoz, který jsme rozšířili právě s příchodem Motúčka. Jedná se o 

výrobu částí, které jsou z oceli či barevných kovů 

v různých podobách. Ať už to jsou různé plechy, tyče, 

pásoviny, trubky či jiné profily. Vše je nutno nařezat, 

naohýbat, vysekat, snýtovat a svařit. Vyrábíme zde jak 

malé dílce, tak větší celky. Těmi jsou různá příslušenství, 

nástavby před i za Motúčko. Šéfuje tu Lukáš Riznič, 

původem opravář zemědělských strojů, a má tu 

spolehlivé spolupracovníky. Ono – šéfuje – to je tak pět 

procent jeho práce a devadesát pět je seřizovačem a 

dělníkem – tak to holt u nás chodí. Kovovýroba se 

svařovnou je dílna, kde se Štěpánkem trávíme několik 

hodin týdně. 

 

Neméně důležité jsou na Motúčko součásti z vysoce odolných technických plastů. Doby, kdy se nad plasty 

ohrnoval nos, jsou dávno pryč. Každý, kdo někdy pracoval s motorovou pilou, moc dobře ví, že když ji hodí ze 

dvou metrů do kamení, tak to odnese ocelový řetěz a ocelová lišta, ale celému plastovému plášti a všem 

plastovým dílcům, které z pily vyčnívají, se vůbec nic nestane. Motorovka je prostě průkopníkem odlehčování 

dílců bez újmy kvality, ba naopak, a my jdeme pokrokově v tomto duchu! Tak to je na vysvětlení, že není 

v dnešní době důvod, aby byly všechny dílce za každou cenu z oceli. Plasty využíváme i pro namáhané 

součásti. 

Lisovna plastů - kde vládne Karel Slavík  

 

 

(no, nechci 

to stále 

opakovat, 

ale Karel 

začínal jako 

lisař, pak 

seřizovač, pak technolog, pak… a nedělá mu žádný problém si 

k manuální práci odskočit a vidět tak věci zase jinak, než z 

kanceláře) a já – protože k hlavnímu svému poslání šéfpersonalisty mám, jak je u nás zvykem, ještě další 

odpovědnost jako zástupce vedoucího Lisovny – a právě ta má na výrobě Motúčka lví podíl.  

Planetová převodovka dodává Motúčku 

sílu, kterou nic nezastaví. 

Karel Slavík začínal jako lisař, a proto mu 

nevadí, když si musí občas vyhrnout rukávy… 

Vedoucí Lisovny Karel Slavík. 



Kontrola kvality – jejím šéfem je Roman Linhart – elektrotechnik a kvalitář, jakého by chtěla a hned brala 

každá automobilka (a zase začal před dvaceti lety od píky…) - musí být hned na několika místech samotného 

procesu výroby Motúčka. V úvodu je důležitá vstupní kontrola. Dílce, které jdou do výroby, musí mít přesné 

parametry.  

Přichází závěrečná souhra a tou je 

Montáž Motúčka. 

To je přesně to místo, kde se sejdou 

všechny komponenty z předešlých 

výrobních procesů Nástrojárny, 

Lisovny, Kovovýroby a svařovny, a 

dále je to již zmíněná elektronika a její 

části. K tomu spojovací a mazací 

materiál, pružinky, samolepky, pásky a 

asi stovka dalších dílků potřebných pro výrobu finálního Motúčka. 

Mistruje tu zkušený 

automechanik a aktivní 

motokrosový závodník 

Dominik Procházka, 

který si svůj závodní stroj 

dokáže rozebrat a znovu 

složit do posledního 

šroubku, a pod jeho 

taktovkou finálně 

montují další dva 

automechanici – Jirka 

Černohous a Vladimír 

Vaníček a elektrikář 

Martin Beneš. Výrobou podsestav je podporují elektrikář Láďa 

Průša, Milan Vychytil a Anička Mačejovská, manipulaci 

s materiálem zajišťuje Miloš Burian, kterého leckdo 

pamatuje z úspěšné reality show Utajený šéf.  

Motúčka zásadně nevyrábíme na sklad. Každé ještě 

nesmontované Motúčko má již svého zákazníka.  

Šéf kontroly kvality Roman Linhart. 

Miloš Burian, který se proslavil rolí v pořadu Utajený šéf, se 

podepisuje zákazníkovi.  

Schůzka při zavádění nového prvku do 

výroby. Vše se musí důkladně vysvětlit 

celému týmu. 

Nabrousit vrták v ruce je kumšt, pro 

Dominika Procházku je to samozřejmost.  

Martin Beneš při výrobě podsestav. 



V objednávkovém systému jsme velmi 

benevolentní, takže na našem 

konfigurátoru, který nabízí 24 základních 

možností, ve skutečnosti nabízíme asi 

284 různých kombinací. 

Náš výrobní tým se skládá 

z automechaniků, elektrikářů a strojních 

zámečníků, takže se rádi pyšníme tím, že 

máme odborníky s letitou praxí. Na 

takovýchto odbornících stavíme! Ve 

výrobě dbáme prioritně na kvalitu. Tu 

dokonce kontrolujeme v průběhu 

výrobního procesu na určitých místech a 

také namátkově. Pět vybraných 

spolupracovníků z našeho týmu má přímou odpovědnost za denní namátkové kontroly všeho, co jim přijde 

rozumné namátkově zkontrolovat. Tato kontrola přináší své ovoce a skutečně občas odhalí určité 

nepřesnosti, které okamžitě řešíme. Cílem je, aby se k zákazníkovi 

nedostal výrobek, který není v souladu s technologickým 

postupem.  

 

Řídíme se starým a dobrým heslem: „Náš zákazník, náš pán“.  

Na samém konce Montáže Motúčka vládne přísná Výstupní 

kontrola  a Expedice s Ranko Vaškem. 

 

Ta  má za úkol 

zkontrolovat 

Motúčko podle 

předepsaného 

protokolu. Celkově kontrolujeme asi 75 různých parametrů 

správnosti a funkcí, včetně měření elektroniky. Motúčko  

detailně prohlédneme, aby nebyla někde nějaká vzhledová 

vada, projedeme s ním zkušebně přes rampu se 

zátěží 60 kg a dále přiložíme dokumentaci, 

propagaci a dárky, nalepíme přepravní štítek a 

pošleme přímo k vám. Zde je malé království 

Ranko Vaška a přiznám se, že já tu trávím také 

ne úplně málo času. A moc mě to baví!   

 

Plně naložené Double Jumbo s ojkou nezastaví ani tuhá zima. 

Rosťa Cáb se zahraničním zákazníkem. 

Vladimír Vaníček při testu pojezdu vpřed a vzad. 

Ranko Vašek - výstupní kontrola a expedice. 



Zpětná vazba je práce pro marketéra Rosťu Cába, kterému pomáhá Blanka Mrázková. Ti zjišťují spokojenost 

zákazníků, zda bylo vše v pořádku a co můžeme případně ještě zlepšit. Tyto informace zpracovávají i 

z různých médií  celkově se starají o spokojenost každého, kdo si vezme do hlavy slovo Motúčko.  

 Ve virtuálním světě  nás najdete  na  www.motucko.cz, kde přinášíme spoustu informací, fotek, videí. 

A stejně tak kdykoli kontaktujte ve světě reálném 

tátu Motúčka, našeho šéfa Kvido Štěpánka (602 453 

157). Byť je ředitelem a majitelem velké firmy, 

neváhá kdykoliv zvednout telefon a rád odpovídá na 

dotazy všech zákazníků. To je služba jako hrom! 

Žádná zelená linka, kde trčí najaté operátorky 

odpovídající stu padesáti firmám na různé produkty 

s textem nápovědy na monitoru, aby věděly, co mají 

říkat. U nás je to prostě táta, který to vymyslel se 

svým týmem, zkonstruoval a vyrábí v naší fabrice. O 

půl šesté ráno vezme opraný propálený plášť a 

začíná den prací ve výrobě. A abychom odhalili celý 

příběh táty Motúčka ... Jeho dříve narozené tři děti, 

které má s manželkou paní Miladou, jsou lékaři, kteří absolvovali medicínu v různých oborech, což je na 

rodinu průměrného českého továrníka docela zajímavé. No, a zatímco se děcka rozprchla do světa, Motúčko 

zůstalo tátovi doma, a tak má stále co dělat. A i když doktoři Motúčko zcela jistě rozvíjet nebudou, nic není 

ztraceno, jsou tu vnuci! Tak třebas Fanýsek, který s prototypy nových Motúček jezdí od tří let. A je obrovsky 

zručný. 

 

To je dobře, protože v dnešním bláznivém světě 

Motúčko zajišťuje práci celkem asi 40 

spolupracovníkům. Dá se tedy s určitostí říci, že 

Motúčko je již malá fabrika ve fabrice, která vyrábí 

A pak tu jsou strejdové Motúčka. Elektroinženýr 

Honza Kožnar – říkáme mu aplikační inženýr – vede 

Blanka Mrázková v naší podnikové prodejně, při výběru 

varné konvice Bravo pro zákazníka Bravospotřebičů. 

Petr Bodlák zřejmě při komunikaci s dodavatelem přes duše. 

Vnuk Fanýsek veze tunovou kládu na Motúčku Živá kláda. 

http://www.motucko.cz/


3D dokumentaci, konstruuje, promýšlí, zkouší a hledá optimální 

technologické postupy. Jirka Faltus – elektrotechnický odborník par 

excellence – externista, který začíná tam, kde už jsou naši výborní 

interní odborníci u konce vědomostí i sil. Naleje optimizmus, ale ne jen 

tak ledajaký optimizmus pouhé slovní útěchy, nýbrž ten pravý, 

technický, fundovaný, znalostmi a praxí puncovaný. A i když se nám 

předtím zdálo, že už nevíme, jak dál, náhle s Jirkou víme a věc 

úspěšně také dokončíme.   

 

 

Strejda inženýr silnoproudu Petr Bodlák, který zase sežene všechno na světě a udrží na kvalitativní i cenové 

uzdě a v lati dodavatele součástí a materiálů, které se musí nakupovat. Jeho pravou rukou je Adam Jindra. 

Je tu i teta Motúčka – inženýrka ekonomie Renáta Bartošová, která nám částí své pracovní doby vede 

ekonomiku a účetnictví.  

 

 

 

A jsem tu i já - strejda Milan Žemlička, původem nástrojař a 

strojní průmyslovák, od útlého dětství ve strojařině i 

vesnických a lesních pracích cepovaný a honěný, všemi 

garážemi a dílnami pomazaný, hlavním posláním personální 

šéf fabriky Isolit-Bravo a přitom současně nadšený strejda 

průřezově celého Motúčka od A až do Z.  

Když jsem přišel před 13 lety do fabriky, dával akorát Štěpánek nápad Motúčko na sáček od svačiny. Když mě 

o tom skvělém nápadu informoval, 

neváhal jsem a naskočil jsem jako 

přihlížející do jeho týmu. Tam jsem se 

velmi rychle zorientoval a začal se 

aktivně podílet na jeho rozvoji. Dnes 

vím o Motúčku úplně vše a nesmírně 

mě naplňuje táhnout tu káru se 

Štěpánkem dál… . Motúčkem jsem 

tak známý, že mi mí přátelé truhláři 

dokonce vyrobili k nedávnému 

životnímu jubileu 250 let starého 

předchůdce -  dřevěné túčko. No co, 

uděláme u nás muzeum této 

Jan Kožnar při 

konstrukci Triglav. 

Renáta Bartošová v záběru reflektoru do automobilu, který, 

mimo jiné,  vyrábíme v lisovně plastů. 

Milan Žemlička při svém oblíbeném relaxu.  

Selfie Milana Žemličky ve svařovně. 



přepravy. Období jsem rozdělil na tři fáze: túčko dřevěné, ocelové a elektrické = Motúčko.  

Když si to člověk takto shrne, je to neuvěřitelné!  

 Co se týče moderních technologií, tam Štěpánek nešetří. Investice jsou důležité zejména pro rozvoj výroby. 

V současné době rozjíždíme novou CNC ohýbačku rámů a laserové centrum. Svařovací robot je již na cestě. 

Další investicí, pro kterou jsme se rozhodli, je prášková lakovna, kde bude Motúčko dostávat finální vzhled, a 

také druhý CNC soustruh. Naším cílem je 98% všech prací zajistit doma. Vedle přímého dohledu je to i cenově 

levnější a o to nám jde – abychom vám, zákazníkům, zajistili férové a co možná nejnižší ceny. Každou 

kooperací se holt cena zvyšuje, vlastní výrobou naopak snižuje. Bude to jenom v tomto roce více než 20 

milionů korun. Kupovat budeme pouze některé šrouby a matice, motory a baterie. 

Tolik ve stručnosti k výrobě legendárního Motúčka.  

Jsme srdcaři a máme radost z každého dalšího spokojeného zákazníka, kterým je zatím každý, kdo si ho 

pořídil. V tomto trendu vytrváme a těšíme se na další mety – tou nejbližší je sto tisíc vyrobených Motúček a 

pak hurá na Jeden Milion!  

Tak se tu mějte, já už musím letět . 

Milan Žemlička, srdcař Motúčka 

 

 

Děkujeme za pozornost této textové a obrazové 

publikace. Více detailů naleznete na našich 

webových stránkách www.motucko.cz, na youtube a 

nebo u nás ve fabrice v našem Šourúmu, kam jste 

srdečně zváni…  

Milan Žemlička při svém největším kaskadérském kousku. 



 

 

www.motucko.cz 

Kvido Štěpánek při svém raním pracovním kolečku po firmě, zde sváří páky Triglav. 

Tuto publikaci vydává Isolit-Bravo spol. s r. o. Jablonné nad Orlicí 


