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CNG zařízení se představilo na mezinárodním
veletrhu ve španělském Madridu
Společnost MOTOR JIKOV Group a.s. byla jedním
z vystavovatelů na mezinárodním NGVA veletrhu
v Madridu, kde představila plnicí zařízení na stlačování zemního plynu, se kterým proráží na trh jako
první výrobce v České republice.
Na konferenci, kterou pořá- Společnost MOTOR JIKOV
dá každoročně Evropská Strojírenská a.s. na veletrhu
asociace NGV (Natural Gas představila zařízení, které
Vehicle) se sídlem ve Španěl- budou moci využívat majisku, se sešli výrobci tlakových telé vozů s CNG pohonem
lahví, kompresorů, bioplyno- (Compressed Natural Gas
vých stanic a součástek výše - stlačený zemní plyn) pro
zmíněných komponent a plnění nádrže v domácím
zástupci ﬁrem působících v prostředí.
oblastech využívání zemního „Na konferenci jsme zaznamenali o domácí plničky zemplynu.

ního plynu značný zájem.
U návštěvníků si získal přízeň
pěkný design i příznivá cena
zařízení a tak dopadla tato
evropská premiéra velice
dobře,“ uvedl Zdeněk Prokopec, ředitel pro strategický obchod.
Vozy s pohonem na zemní
plyn mají pozitivní přínos
nejen na životní prostředí,
ale jsou i bezpečné a ekonomické. To má celkově příznivý vliv na vývoj na trhu
a zájem o tyto vozy má
v Evropě i po celém světě
vzrůstající tendenci.
„Řada potenciálních uživatelů našich stanic si asi bude

klást otázku, zda je výhodné
plnit nádrž vozu doma. Při
dodržení jistých podmínek
odpovím, že ano. Pořízení
a instalace plnicího zařízení
vyžaduje sice vstupní náklady, ty se ale vrátí v horizontu
dvou, maximálně tří let. Majitel ušetří až padesát procent
nákladů na pohonné hmoty. Zařízení jsou primárně
zaměřena na ﬁrmy s menším
vozovým parkem, zájem ale
projevují i soukromé osoby,“
řekl Zdeněk Prokopec.
Kromě společnosti MOTOR
JIKOV Group a.s. se na veletrhu z českých ﬁrem prezentoval také výrobce plynových

lahví Vítkovice Cylinders,
který je smluvním partnerem
společnosti MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s. pro distribuci CNG plnicího zařízení.
„Účast na mezinárodním
veletrhu je vždy příležitostí
k získání nových kontaktů.
Setkali jsme se s celou řadou
odborníků z různých zemí
světa, s nimiž jsme diskutovali o perspektivách rozvoje a využití CNG v dopravě
a trendech a zkušenostech
s využíváním CNG v zahraničí. Potvrdilo se nám, že na
trh vstupujeme s výrobkem,
který má budoucnost,“ doplnil Zdeněk Prokopec.

Na výstavě NGVA se se svými expozicemi prezentovala
padesátka evropských ﬁrem,
výstavu navštívily dva tisíce
návštěvníků z řad odborné
veřejnosti z celé Evropy i dalších světadílů.
•
Zařízení CNG má plnící výkon
do 5 m3/h a stlačuje zemní
plyn z běžné plynové přípojky za pomoci třístupňového
kompresoru na výstupní tlak
200 bar. Zařízení pohání třífázový čtyřpólový elektromotor
2,2 kW/3 x 400V/1450 otáček
za minutu. Součástí zařízení je
integrovaný plynoměr a automatické řízení procesu plnění.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. se účastní akcí ﬁrmy Mountﬁeld
MOTOR JIKOV Strojírenská a Mountﬁeld, výrobci a prodejci
malé zemědělské mechanizace na území Jihočeského kraje.
Mohlo by se zdát, že tyto ﬁrmy mezi sebou bojují. Ale opak
je pravdou. Navázaly spolupráci a tak jsou výrobky divize
Mechanizace v sortimentu, který zákazníkům prodejní plochy ﬁrmy Mountﬁeld nabízí.
„S ﬁrmou Mountﬁeld spolupracujeme už několik let. Jedná
se o dobrou spolupráci, neboť tento partner od nás odebírá i v krizi stejně množství zboží jako v dobách před krizí,“ řekl Josef Papež, ředitel divize
Mechanizace.
Divize Mechanizace dodává do
obchodní sítě Mountﬁeld ročně zhruba 3000 kusů sekaček
a mj. se podílí na různých společSekačka Bella patří u zákazníků
mezi nejžádanější modely z dílny
divize Mechanizace

ných akcích. „Zapojili
jsme se například do
velice úspěšné prodejní akce, kdy zákazníci dostali při
koupi sekačky dárek. Kupující mohli
získat například notebook,“ uvedl
Josef Papež a dodal, že je v současné
době v přípravě podzimní akce, pro
kterou má Mountﬁeld zájem především o travní sekačky vyšší cenové relace.
V prodejních prostorách společnosti
Mountﬁeld si mohou zákazníci zakoupit
v současné době pět modelů bubnové
sekačky z dílny českobudějovické divize Mechanizace. Jsou to sekačky Bella
a Perla, které patří u zákazníků mezi
nejžádanější, dále sekačky Blanice, Otava
a Rosa.

Sekačky z dílny divize Mechanizace připravené k distribuci pro
společnost Mountﬁeld.
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Ekonomicky přežít v době krize může
jen podnik s vysokou jakostí výroby

Ing. Jiří Dráb

Michal Šebek

Zlepšit partnerské vztahy se zákazníky i dodavateli,
schopnost plnit i ty nejnáročnější požadavky, zvýšit
konkurenceschopnost na trhu. Takové a další jsou
cíle změn, ke kterým dochází v úseku jakosti společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.
„Z pohledu ﬁrmy se s jakostí
setkáváme od komunikace se
zákazníky a dodavateli, přes
technickou přípravu výroby, výrobu a v samotných
vlastních procesech. Připravovanými změnami chceme
všechny tyto etapy zdokonalit a zefektivnit, protože když
začne mít zákazník nebo
obchodní partner o kvalitě
pochybnosti, dříve nebo později to vede k jeho ztrátě.
A to může být v době krize,
kterou už téměř rok procházíme, likvidační,“ uvedl Miroslav Dvořák, generální ředitel
společnosti MOTOR JIKOV
Group a.s.
Pro dosažení vysoké jakosti
je jedním z klíčových faktorů prevence chyb, problémů
a nedostatků. Vstupním
nástrojem pro jejich odhalení bude podrobná analýza současného stavu, systémů, zhodnocení výstupů
a následné nastavení pružnějšího a efektivnějšího systému jakosti.
Kromě zlepšování procesů
se probíhající změny v úseku
jakosti vztahují i na rozdělení odpovědností za jednotlivé činnosti. Ředitel systému
jakosti, BOZP a ŽOP Jiří Dráb
zodpovídá zejména za promítnutí požadavků zákazníků stanovených v jednotlivých normách ISO, TS, VDA
atd., do vnitřních řídících

aktů, sledování jejich vývoje
a za realizaci neplánovaných
prověrek napříč celou skupinou. Dále řídí a organizuje všechny druhy certiﬁkací
v jednotlivých společnostech
a zodpovídá za přípravu a organizaci zákaznických auditů.
Naproti tomu ředitel jakosti
Michal Šebek se orientuje na
složku výkonnou, dohlíží na
zajištění funkčního interního
chodu, práci interního auditora, dodržování nastavených
procesů a plnění požadavků
zákazníků. Současně se bude
v činnostech zaměřovat na
kvalitu a vztah v oblasti jakosti
k dodavatelům.
„Zvýšíme povědomí o jakosti a její roli ve společnosti.
Zaměříme se na větší identiﬁkaci a vizualizaci odchylek
v procesech a postupech.
Chceme předcházet našim chybám a mít v tomto
směru nastaven funkční systém kontroly. Naším cílem je
zlepšit vztah naší společnosti na jedné straně směrem
k dodavatelům, na straně
druhé k zákazníkovi. Musíme být schopni od zákazníka
stoprocentně převzít jeho
požadavky a mít nastaveny takové procesy, s jejichž
pomocí rychle a v odpovídající kvalitě tyto požadavky
uspokojíme,“ informoval Michal Šebek, ředitel jakosti.

V současnosti je již nutností
a samozřejmostí, aby podniky intenzivně zaváděly do
svých procesů požadavky systému managementu jakosti
dle norem ISO, TS, VDA, atd.
Certiﬁkace dokládající plnění
těchto požadavků je v dnešním silném konkurenčním
prostředí průmyslových ﬁrem
jednou z podmínek při oslovení zákazníka a zahájení
obchodní spolupráce.
„V rámci připravovaných
změn se zaměříme mimo
jiné i na rozšiřování certiﬁkací ve skupině MOTOR JIKOV
GROUP o požadavky zákaz-

I nadále budou všechny naše
divize a společnosti v pravidelných intervalech procházet certiﬁkacemi a audity, aby
disponovaly všemi požadovanými druhy certiﬁkací. Cílem
v této oblasti je vybudování
integrovaného systému řízení jednotlivých společností,“
řekl Jiří Dráb, ředitel systému
jakosti, ochrany životního
prostředí a bezpečnosti práce.
Proto, aby bylo možné
splnit výše uvedené činnosti
v oblasti certiﬁkací, je nutné
v současné době promítnout
do podmínek ﬁrmy změny,

realizovaných změn. Kromě požadavků revize normy
musíme veškerou dokumentaci sjednotit i podle nově implementovaných informačních systémů Axapta
a TPV 2000 a také aktualizovat názvy funkcí a odpovědnosti podle realizovaných
organizačních změn. Poté
můžeme předložit splnění
harmonogramu a požádat
o provedení auditu již dle
nové normy, který prověří,
jestli jsme jako ﬁrma všechny
požadavky revize normy splnili,“ řekl Jiří Dráb a dodal,
že to vše musí být provedeno

době není jakosti dostatečně
nasloucháno. Chci dostat úsek
jakosti do takové pozice, kdy
si bez něj ostatní úseky skupiny nebudou umět komunikaci se zákazníky a dodavateli, tak jako interní práci, vůbec představit,“ sdělil
Michal Šebek.
S jakostí výroby úzce souvisejí také otázky technologií
a jejich modernizace. Investice vložené do technologií
zvyšují jejich kvalitu a výkonnost, to zlepšuje jakost výroby
a má pozitivní vliv na zvyšování objemů prodeje a zisku.
„Pro dosažení jakosti potře-

Organizace a řízení Jakosti a Integrovaného systému řízení ve skupině MOTOR JIKOV GROUP
níků automobilového průmyslu, oblast environmentu
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). V oblasti
systému managementu jakosti je jednou z priorit důsledné uplatňování všech stanovených požadavků v praxi
a tím dosažení toho, že kvalita výrobku bude vznikat již
v prvopočátcích. To znamená, že kvalita výrobku bude
vyrobena, ne vykontrolována
- což je nejlevnější postup.

které vyvolala revize normy
ISO 9001 : 2008.
„V této souvislosti je nyní
aktuální realizovat s tím
související postupy. Požadavky revize normy je potřeba
promítnout do řídících aktů
společností skupiny, zavést
do praxe, přepracovat a doplnit příručky systému řízení, seznámit pracovníky se
změnami, proškolit interní
auditory a provést interní
audity ověřující funkčnost

do prvních auditů, které jsou
plánovány již na leden příštího roku.
Dobrou image ﬁrmy tvoří, kromě vysoké technické
jakosti výroby a výrobků,
spolehlivost a výkonnost,
ale také styl skladování
a manipulace s výrobky, servis poskytovaný zákazníkům
a obchodním partnerům,
aktuálnost technických dat
a podobně.
„Řekl bych, že v současné

bujeme mít kapitál, který vložíme do technologií,
materiálu, energie, ale potřebujeme mít také schopné
lidi. V rámci zvyšování jakosti ve skupině MOTOR JIKOV
GROUP považujeme za jeden
z klíčových faktorů přivést
lidi k sounáležitosti s ﬁrmou.
Chceme je motivovat tak, aby
zájem a snahu o vysoce kvalitní produkci přijali za vlastní,“ řekl na závěr generální
ředitel Miroslav Dvořák.

Projekt Vzdělávejte se! pomáhá
Společnost MOTOR JIKOV
Group a.s. se přihlásila do
programu Vzdělávejte se!
Díky němu získala ﬁnance na
zvyšování kvaliﬁkace svých
zaměstnanců.
„Projekt Vzdělávejte se! jsme
využili jako jednu z protikrizových ﬁnančních injekcí. Díky projektu jsme měli
možnost získat ﬁnance na
vzdělávání i úhradu mezd
zaměstnanců, kteří se v rámci projektu mohli zapojit do
odborného rozvoje v době,
kdy by museli být z důvodu
omezování výroby a s tím
souvisejícím zkracováním pracovního úvazku doma, bez

nároku na mzdu,“ řekl Vladimír Kubeš, ředitel divize
Formy společnosti MOTOR
JIKOV Fostron a.s.
Program Vzdělávejte se! připravilo ministerstsvo práce
a sociálních věcí jako jednu
z možných pomocí zaměstnavatelům, kteří se v souvislosti
s hospodářskou krizí nacházejí v obtížné ekonomické
situaci a nejsou přechodně
schopni zaměstnancům přidělovat práci.
„Díky projektu jsme vyškolili
všechny naše zaměstnance.
Školili jsme ve všech oblastech našeho oboru podnikání tak, abychom skutečně

docílili zlepšení pozice našich
lidí v oborech, ve kterých se
každodenně pohybují. Pro
některé z nich se jedná o jakousi formu rekvaliﬁkace,
kdy mohou v případě potřeby vykonávat práci na jiných
zařízeních. Školili jsme v ně
kolika cyklech - vždy v pátek,
tedy v den, kdy by naši lidé
byli doma, bez nároku na
mzdu,“ sdělil Radomír Hrouda, ředitel divize Jednoúčelové stroje společnosti MOTOR
JIKOV Fostron a.s.
Svoji kvaliﬁkaci si zaměstnanci obou divizí společnosti
MOTOR JIKOV Fostron a.s.
zvyšovali v kurzech zaměře-

ných tématicky na metody
konstrukce a využití produktivity nářadí HSC obrábění,
využití IT v řízení výroby,
řízení technické dokumentace, teorie obrábění, řízení
jakosti v podmínkách strojírenské výroby, řízení výroby
nebo produktivní nástroje
pro obrábění.
Školení zaměstnanců vedli
interní lektoři, kteří zpracovali náměty dle aktuálních potřeb jednotlivých společností.
Témata a obecné informace
byly dokresleny na příkladech skutečného využití ve
společnostech. Školení proběhla v improvizovaných pro-

storách připravených pro
tyto účely. Ve společnosti
MOTOR JIKOV Fostron a.s. byl
využit prostor bývalé lakovny
divize Jednoúčelové stroje
nebo prostory plánování ve
výrobně divize Formy.
„Hlavním záměrem účasti
v tomto projektu je zprostředkovat obecné informace z hlediska současných poznatků
v oblasti řízení ﬁrem a použití současných technologií.
Věřím, že předané informace
mohou zaměstnanci využít
jak pro práci pro ﬁrmu, tak
se zároveň zhodnocuje jejich
cena na trhu práce,“ dodal
na závěr Vladimír Kubeš.
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Výběr ze sortimentu divize
Mechanizace
Systém ROBUS

Elektrické sekačky LTS
Pro menší pozemky jsou velice vhodné elektrické rotační sekačky. Jsou dodávány s motory o výkonu 1400 – 1600 W, s velmi tichým
chodem. Výška sekání se dá
individuálně nastavit ve
čtyřech nebo pěti pozicích.
Sekačka LTS E42 má navíc
centrální nastavení výšky
sekání.

Krize ovlivnila prodejní výsledky
Stavebnicový systém byl vyvinut hlavně pro
sekání travnatých pozemků. Jeho základem
je dvoububnová sekačka s originální konstrukcí dvou proti sobě se otáčejících rotorů, jejichž automatické naklápění v rozsahu
26° umožňuje dokonalé posekání i velmi
nerovných ploch. Jednobubnová sekačka je
zase určena pro sečení dlouho neudržovaných pozemků. Všechny modely se vyrábějí
s pojezdem, originální konstrukce umožňuje
lehké manévrování se sekačkou při objíždění
překážek.

Adaptéry systému ROBUS

Mulčovač trávy STRONG s pojezdem se velmi
osvědčil při sekání neudržovaných travnatých
ploch sekaných pouze několikrát ročně. Koncepce mulčovače vychází z rotačních sekaček na vysokou trávu BDR 700 a BDR 550 a
jeho robustnost se osvědčila hlavně při práci
v technických službách měst. Přední pracovní
ústrojí mulčovače je využitelné i jako adaptér
sekaček BDR 700 a BDR 550 pro stávající majitele sekaček.

Rotavátory a minisystémy
Minisystém EXPERT
(rotační sekačka) a
rotavátory ROBIX
jsou základem
nového systému.
Jeho výhodou
je možnost
použít
j e d e n
m o t o r
pro dva
pracovní
stroje.
Rotační sekačka je
určena k sekání většiny druhů t r a v n a t ý c h
porostů, velký spodní disk při sečení dokonale kopíruje nerovný terén. Tráva po useknutí
zůstává vcelku, pro další zpracování na krmení nebo usušení na seno. Řada rotačních kultivátorů je určená pro práce v lehčích nebo
písčitých půdách s rozlohou 3 až 10 arů. Jsou
vhodné pro jemné nakypření půdy, na zapracování zahradního odpadu, hnojiva či rašeliny.

Benzínové sekačky LTS
Výkonné sekačky na nízkou trávu vyznačující
se velkým pracovním výkonem, se hodí pro
sekání malých a středních až větších pozemků. Jsou vybaveny textilním, dokonale prodyšným, sběracím košem, který lze úplně naplnit,
bez potřeby častého vysypávání. Sekačky jsou
dodávány v celé řadě provedení výhradně
s motory BRIGGS&STRATTON.
Nejvýkonnější typy mají
zadní velká kola pro
snazší průchodnost terénem. Sekačky označené
logem LEHČÍ START
jsou osazeny motory
se sníženou startovací silou až
o 30 %.

Hobby sekačky LTS a sekačka
a mulčovač
Pro udržování rozlehlých travnatých ploch
v průmyslových areálech nebo okolí obcí
nabízí divize Mechanizace výrobky, které
trávu posekají, rozdrtí a ta pak může zůstat
na posekané ploše, kde časem zetlí a zaroste trávou. Pro technické služby a ﬁrmy
jsou k dispozici dva profesionální stroje
americké ﬁrmy Billy Goat, z nichž jeden
má tři rychlosti pojezdu a druhý do velmi
těžkých terénů je navíc vybaven zpátečkou. Oba stroje si poradí i s křovinami až do průměru 5 cm. Pro menší obce
a soukromé osoby je určen mulčovač
BRAVO s motorem BRIGGS&STRATTON o výkonu 6 HP nebo rotační
sekačka na trávu s bočním výhozem.

Ve dnech 27. srpna až 1. září
se konal již 36. ročník tradiční české agrovýstavy Země
Živitelka, na kterou do Českých Budějovic zavítalo 109
tisíc návštěvníků. Sortiment
malé zemědělské mechanizace zde mezi dalšími vystavovateli prezentovala také
divize Mechanizace společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
„Návštěvnost byla vysoká a
zájem o zboží velký. Ale kvůli probíhající hospodářské
krizi nebyly prodejní výsledky tak dobré, jak jsme byli
zvyklí v předchozích letech,“
řekl Josef Papež, ředitel divize Mechanizace.
Divize Mechanizace měla
výstavní stánek umístěný
na hlavní centrální ploše,
kde představila celý sortiment zboží a výrobků malé
zemědělské
mechanizace včetně všech novinek.
Nabídla návštěvníkům lehké
travní sekačky, dvoububnové
sekačky a mulčovače, z novinek
například sekačku
VIVA, která velice úspěšně
konkuruje sekačce značky
VARI. Velký zájem byl o mulčovač Bravo, sekačku Bella
a minisystém Expert.
„Připravili jsme pro zákazní-

ky poměrně velké a zajímavé
slevy, lidé ale letos nakupovali méně,“ sdělil Vladimír

Bernklau, vedoucí obchodního oddělení, který divizi
na výstavě zastupoval.

Spolupráce s ﬁrmou Agria
je na vzestupu
Divize Mechanizace společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. rozšířila spolupráci s ﬁrmou Agria, německým
výrobcem zemědělské a zahradní techniky.
„Od počátku spolupráce od
nás společnost Agria odebírala jeden typ zboží. Jednalo se o upravenou sekačku
Blanici. Ze strany odběratele jsme cítili určitou opatrnost a obavy ze zvyšování odběrů, což je v době
hospodářské krize naprosto pochopitelné. Letos na
jaře se ale situace změnila
a spolupráce nabírá na
obrátkách,“ řekl Vladimír
Bernklau, vedoucí obchodního oddělení divize Mechanizace.
Agria projevila na počátku letošního roku zájem
o rozšíření sortimentu a objednala další stroje.

„Se zástupci ﬁrmy jsme
na základě dobře nastavených vztahů jednali o budoucích obchodních možnostech a projektech. Z jednání vyplynulo další rozšíření spolupráce a už
letos začínáme do obchodní sítě tohoto zákazníka dodávat upravenou
sekačku Bella a mulčovač
Bravo,“ sdělil Vladimír
Bernklau.
Dodal, že co do počtů,
odebírala společnost
Agria od českobudějovické divize Mechanizace v loňském roce
tři stovky sekaček.
Podle dosavadních
odběrů vedení divize odhaduje,
že letošní celoroční hodnoty
budou výrazně
vyšší.
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„Chci vybudovat kvalitní
zákaznickou síť,“
říká Martin Holeček
S platností od 1. srpna 2009 rozšířil personální řady divize Formy společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. nový obchodní manažer. Je jím třiatřicetiletý Martin Holeček.
práci, která mi umožní setkávat se s novými lidmi z menších i větších ﬁrem. Společně
se budeme zabývat hledáním
oboustranně
spokojených
obchodních vztahů.

Ing. Martin Holeček
Ve Fostronu jste krátce, společnost ale znáte poměrně
dobře.
Do Fostronu jsem přešel z Tlakové slévárny, kde jsem působil v předchozích pěti letech jako vedoucí prodeje.
V letošním roce jsem byl
vedením holdingu osloven
s nabídkou, kterou považuji
za zajímavou. Proto jsem bez
váhání přijal.
Jak vnímáte přechod v rámci
holdingu?
Osobně vnímám přechod
z Tlakové slévárny do Fostronu jako poměrně pozitivní
pro obě společnosti. Znám

situaci i lidi v obou ﬁrmách
a myslím, že mi to může pomoci udržovat mezi oběma
společnostmi dobrou komunikaci a vztahy.
Co pozice obchodního manažera obnáší?
V mé profesní kompetenci na
pozici obchodního manažera
je vyhledávání a získávání nových obchodních příležitostí, navazování nových
kontaktů, udržování kontaktu se stávajícími zákazníky
a budování dlouhodobých
vztahů. Dále například rozvoj oblasti nákupu. Jedná se
o zajímavou a rozmanitou

Jaké máte v souvislosti s novou pozicí nastaveny cíle?
Jsem v nové pozici velice krátce, zatím převážně analyzuji
trh. Co se týká vyhledávání
nových obchodů a zákazníků v zahraničí, pohybuji se
v jakési pomyslné územní
hranici zhruba do 500 kilometrů, v rámci dobré dopravní obslužnosti. To znamená,
že v mém zorném poli jsou
převážně trhy v Polsku, Rakousku a Německu. Rád bych
v této oblasti v horizontu několika měsíců vybudoval kvalitní zákaznickou síť. Z dlouhodobého hlediska je mým cílem dostat společnost MOTOR
JIKOV Fostron a.s. na kapacitní hranici, která se pohybuje
zhruba kolem 200 milionů
korun ročního obratu.

ČERVENEC, SRPEN 2009

Dodavatelem číslo jedna je pro
japonskou ﬁrmu divize Formy
Po prvním čtvrtletí letošního roku, kdy muselo dojít
v souvislosti s probíhající
hospodářskou krizí ke krácení pracovního týdne, se
v divizi Formy společnosti
MOTOR JIKOV Fostron a.s.
podařilo získat větší počet
nových zakázek. Od května
tak postupně všechna oddělení přešla do běžného pracovního procesu.
„Poté, co doběhly zakázky,
které jsme nasmlouvali ještě
ve třetím čtvrtletí loňského
roku, jsme se u většiny našich
stálých zákazníků potýkali se sníženou poptávkou.
Jednalo se o výpadek výroby oproti stejnému období

Obrábění rámů forem
roku 2008 v rozmezí 10 až
30 procent,“ řekl Vladimír
Kubeš, ředitel divize Formy.
Jednou ze světlých výjimek
v tomto období byla japonská ﬁrma Aisan Industry
s.r.o., výrobce automobilových komponent pro světové automobilky Toyota,
Renault, Fiat, kde se podařilo navýšit spolupráci v letošním roce o několik stovek
procent.
„V minulosti jsme pro Aisan
pracovali v objemu zhruba
dva miliony korun ročně.
Letos jsme pro tuto ﬁrmu
Příklad komponentů forem

Martin Holeček vystudoval
obory ekonomie a management, po ukončení studií nastoupil do společnosti
MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s. Domluví se anglicky a německy. Je ženatý,
mezi jeho zájmy patří sport a
fotografování.

vyrobili a předali už čtyři
formy, pátá je ve výrobě.
A další projekty pro druhou
polovinu letošního roku jsou
těsně před zadáním. Předpokládáme, že letošním objemem se přiblížíme k deseti
milionům korun,“ doplnil
Vladimír Kubeš. Podle jeho
slov je navyšování objemu
zakázek výsledkem dlouhodobé spolupráce v rámci níž
divize Formy poskytovala
japonskému partnerovi spolehlivost a komplexní servis.
„Začali jsme u výroby jednoduchých náhradních dílů
a postupem času jsme přešli
k celým nástrojům. Museli
jsme zvládnout výrobu dle
převzaté japonské dokumentace a používání speciálních japonských komponent.
Mimo jiné jsme se učili také
zajistit výrobu litěných rámů
forem a montáž speciálních
chlazení forem. Dnes jsme
u této ﬁrmy velmi pozitivně
hodnoceni a jsme její dodavatel forem pro tlakové lití
hliníku číslo jedna,“ dodal
na závěr Vladimír Kubeš.

Jednoúčelové stroje vyrobily zařízení pro ﬁrmu Bramac
Divize Jednoúčelové stroje
společnosti MOTOR JIKOV
Fostron a.s. vyrobila další
zařízení pro ﬁrmu Bramac,
výrobce betonových střešních
tašek. Jedná se o zařízení na
perforaci obalovací folie.
„Byli jsme zástupci ﬁrmy Bramac osloveni s poptávkou na
vývoj, zkonstruování a výrobu zařízení na perforaci folie,
do které jsou tašky na konci
výrobní linky baleny. Toto
zadání by se na první pohled
mohlo zdát celkem jednoduché. Určitá složitost je v tom,
že protože ﬁrma Bramac
vyrábí několik typů střešní
tašky ve více formátech a
proﬁlech, vyvstala nutnost
vyrobit takový stroj, který se
rozdílům ve formátech jednotlivých tašek přizpůsobí,“
řekl Radomír Hrouda, ředitel
divize Jednoúčelové stroje.
Střešní tašky jsou na konci výrobní linky naskládány
na paletu a následně balicím strojem obaleny teplem
smršťovací folií. Ta zabraňuje
pohybu tašek na paletě, aby
nedocházelo k jejich poškození při manipulaci a dopravě. Protože jsou tašky vyrobené z přírodních materiálů

tašky, tak také s proměnnou
tloušťkou tašek. U jedné tašky se jedná o milimetry, které
ale v součtu mohou vytvořit až několikacentimetrový
rozdíl. Zde je nutné stanovit
přesné rozteče otvorů tak,
aby byly přesně v místě, kde
mají být.
„Toto zařízení je technologicky složité, jeho obsluha,
ovládání a údržba jsou ale
poměrně jednoduché. V září
předáme zařízení zákazníkovi do jednoho z výrobních
závodů a uvidíme, jak se
bude další spolupráce s ﬁrmou Bramac nadále vyvíjet,“
dodal ředitel divize Jednoúčelové stroje.

Detailní pohled na pohyblivé roztažné rameno s perforátory.
jako je písek, voda a cement
je nezbytné, aby mohly dýchat. Odstranění uzavřeného
vzduchu uvnitř folie umožní
perforace.
Počet uložených tašek na
paletu se liší v závislosti na
velikost formátu tašky. Na
jedné paletě je tak uloženo
od třiceti do čtyřiceti kusů,
podle druhu. Od počtu a velikosti tašek se pak odvíjí
požadovaná rozteč průduchů do folie. Pro dostatečnou
perforaci folie jsou na zařízení umístěny perforátory
v řadě na pohyblivém roztažném ramenu. Rameno umož-

ňuje nastavit perforátory
v souladu s typem tašky.
„Zařízení je sestrojeno jako
univerzální tak, aby po zadání typu tašky obsluhou
čidla zařízení tašku změřila
a automaticky naprogramovala požadovanou rozteč pro
otvory. Měděné tepelné elektrody jsou pak automaticky
nastaveny do požadované
pozice, projdou procesem
nažhavení a poté najedou do
folie a perforují ji,“ popsal
postup procesu Radomír
Hrouda.
Stroj je naprogramovaný tak,
aby pracoval jednak s typem

Zařízení na perforaci obalové fólie. Po zadání typu střešní tašky obsluhou zařízení je do horizontálního i vertikálního pohybu
uvedeno roztažné rameno s perforátory.

Zařízení na perforaci obalové fólie je už druhé, které
v poslední době divize Jednoúčelové stroje společnosti
MOTOR JIKOV Fostron a.s.
pro ﬁrmu Bramac vyrobila.
První bylo konstruováno na
implantaci plechových výlisků do střešních tašek, které
zabraňují vzlínání vody v taškách. Díky tomu je nyní možné položit betonové střešní
tašky i na střechy se sklonem
již od 7 stupňů.

ČERVENEC, SRPEN 2009

- JIŽNÍ ČECHY

Přes řeku Malši v Roudném vede
modernizovaný most
Most přes řeku
Malši v obci
Roudné nedaleko
Českých
Budějovic
je
opět průjezdný.
Jeho přestavba začala 27.
května loňského roku a stála více než 93
milionů korun.
Projekt byl spolufinancován
z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Z
něj bylo hrazeno 92,5 procenta z celkových
nákladů.
Ze
svého rozpočtu
tak na výstavbu
mostu Jihočeský kraj přispěl
necelými 7 miliony korun. „Na
takový krásný most, který
stál krajskou pokladnu 7
milionů korun, mohou být
Jihočeši právem pyšní. Je
dobré, že se řeky a potoky
přemosťují a vznikají lepší a
kapacitnější stavby,“ uvedl
hejtman Jihočeského kraje
Jiří Zimola.
Technický stav původního
mostu neumožňoval prodloužení jeho životnosti
další opravou, a proto bylo
nutné přistoupit k celkové
rekonstrukci. Nový most je
oproti původnímu širší, po
obou stranách vedou chodníky a z hlediska nosnosti
na něm neplatí pro dopravu
žádná omezení. Při přestavbě byla zachována původní
silueta obloukového mostu.
„Oproti původnímu mostu
je nový zhruba o jeden a
půl metru výš nad hladinou
řeky,“ uvedl k parametrům

modernizovaného
přemostění řeky Malše ředitel
českobudějovického závodu EUROVIA CS. Zdeněk
Novák. Masivní železobetonové opěry mostu jsou
z estetických i funkčních
důvodů obloženy kamenným obkladem. Když přijde
velká voda, slouží obklad
jako ochrana vůči nárazům
splavenin.
Z bezpečnostních a technických důvodů musel být most
po celou dobu rekonstrukce
uzavřen. Řidiči tak jezdili
po objízdné komunikaci,
jejíž součástí byl i provizorní most. Jak potvrdil ředitel
oblasti Čechy západ EUROVIA CS Jaromír Pešek, roční
práce neprovážely žádné
větší nepříjemnosti. „Nepostihla náš ani žádná velká
voda, což se na řece stává,“
dodal Pešek. Součástí stavby

byly přeložky inženýrských
sítí a nový chodník, který

umožňuje napojení pobřežní cyklotrasy na most.

Investor: Jihočeský kraj
Stavební dozor investora: Inbest, s. r. o.
Zhotovitel: Sdružení most Roudné
(EUROVIA CS, a. s. – SMP CZ, a. s.)
Projektant: Mott MacDonald Praha
Zahájení stavby: květen 2008
Dokončení stavby: srpen 2009

realizace výběrových řízení
na nákup přístrojů a vybavení,“ poznamenal Jaroslav Novák, místopředseda
představenstva a koordinátor projektu.
Onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., je zařazeno do sítě
komplexních onkologických
center, garantovaných Českou onkologickou společností, a oprávněných provádět veškerou onkologickou
léčbu včetně léčby cytostatické, hormonální, imunoterapie a cílené biologické
terapie a taktéž i léčbu ionizujícím zářením.
„Jsme jediným pracovištěm
v Jihočeském kraji, které
disponuje přístroji pro léčbu
zářením. Pro nás je zásadní modernizace lineárního
urychlovače z roku 2003 do
té míry, aby byl plně kompatibilní s tím novějším,

Nové Hradní muzeum
pro vzdělávání i relaxaci
Nové Hradní muzeum začíná vznikat na druhém zámeckém nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov
v patrovém palácovém objektu takzvaného Hrádku.
„Jihočeský kraj podporuje projekty, které rozšíří turistickou nabídku v regionu a zvyšují tak jeho návštěvnost,
a to zejména v zimních měsících. Hradní muzeum totiž
bude dalším samostatným zámeckým okruhem s celoročním provozem,“ uvedl radní Jihočeského kraje pro
kulturu a památkovou péči František Štangl.
Devětadvacet místností oživlého Hrádku se stane, jak
říká ředitel českobudějovického Národního památkového ústavu Petr Pavelec, místem pro vzdělávání i relaxaci.
„Naplníme jej významnými momenty dějin Rožmberků,
Eggenbergů a Schwarzenbergů, sídlících v průběhu
staletí v Českém Krumlově. Vrátíme sem zpátky kancelář i byt ředitele správy panství a představíme veřejnosti vzácné artefakty ze zámeckých depozitářů. Ať je
to například zachovalá sbírka schwarzenberské gardy
nebo mincovna. Donátorskou úlohu aristokratických
rodů zase připomene expozice církevních památek ze
zámeckého depozitáře,“ prozradil Pavelec. Dodal, že
vybavení jednotlivých místností bude v retro stylu – tedy
19. století. Perličkou Hradního muzea by pak měl být
schwarzenberský kinematograf s přehlídkou rodinných
snímků z počátku 20. století.
Muzeum poskytne také příjemný prostor k odpočinku. V jeho interiéru se počítá s internetovou kavárnou,
obchodem s knihami a suvenýry a vstupním centrem.
Hrádek tvoří spolu se zámeckou věží charakteristickou
dominantu Českého Krumlova. Jde o významný objekt
z hlediska stavebního vývoje i řemeslných prvků. Založen
byl v době kolem roku 1300, postupně prošel několika
stavebními úpravami zakončenými renesanční přestavbou v 80. letech 16. století. V roce 1988 byl vystěhován
poslední nájemník občanských bytů. Posledních více než
20 let je Hrádek prázdný a nevyužitý. NPÚ v Českých
Budějovicích získal v letošním roce 40 milionů korun
z tzv. Norských fondů na vybudování Hradního muzea.
Otevřeno by mělo být v lednu 2011.

Rozhledna na Kleti prošla
komplexní rekonstrukcí

Onkologické centrum bude mít
moderní přístroje
Částku 83,05 milionu korun
získala Nemocnice České Budějovice, a.s., jejímž
jediným akcionářem je
Jihočeský kraj, na modernizaci přístrojového vybavení krajského Centra komplexní onkologické péče.
Na projektu „Modernizace
a obnova přístrojového
vybavení centra komplexní
onkologické péče Nemocnice, a.s.“ se podílel 85 procenty Evropský fond pro
regionální rozvoj, zbylých
15 procent uhradí Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Dokončení
modernizace
centra se plánuje do konce
roku 2009.
„Nemocnice České Budějovice patří k těm úspěšným
zdravotnickým zařízením,
jejichž předložený projekt
pro Centrum komplexní
onkologické péče byl schválen a nyní začala vlastní
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to znamená, aby na obou
přístrojích bylo možné provádět i tu nejnáročnější
techniku ozařování,“ uvedl primář onkologického
oddělení Václav Janovský.
Díky tomu se tak zvýší počet
pacientů, kteří budou léčeni tímto způsobem.
Pro úsek klinické onkologie
je významné zkvalitnění
přípravy cytostatik a vůbec
ředění v podobě centrálního
ředění cytostatik radiologické léčby formou robotického systému. V českobudějovické nemocnici bude tento
přístroj instalován jako druhý v republice. Jeho cena je
20 milionů korun.
„Díky tomuto systému se
zamezí fyzickému kontaktu
personálu, který přípravu
koná, s daným lékem. Zvýší to bezpečnost přípravy
jak pro personál, tak pro
okolí a zpřesní a zkvalit-

ní přípravu,“ dodal Václav
Janovský.
Nejen onkologické oddělení, ale také rentgenologické
oddělení získá díky investici
další zařízení, a to přístroj
pro vyšetření magnetickou
rezonancí ve výši 31 milionů
korun. Urologické oddělení
získá na obměnu endoskopických přístrojů pro diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění přibližně
1,8 milionu korun a přístroj
pro navigovanou bronchoskopii za 2,8 milionu korun
získá oddělení plicní a TBC.
Patologické oddělení získá
speciální přístroj vyvinutý
pro imunohistologii - imunostainer, který dokáže
zpracovat velké množství
nádorových vzorků od několika pacientů současně
při bezchybnosti a opakovatelnosti výsledků, s menším počtem laborantek.

Desítiměsíční oprava Nejstarší kamenné rozhledny
v Čechách stála zhruba deset milionů korun, více než
osmi miliony přispěla Evropská unie. Projekt komplexní
rekonstrukce kulturních památek na nejvyšší hoře Blanského lesa začal rekonstrukcí turistické chaty v sousedství rozhledny. Tato rekonstrukce byla zdařile dokončena v roce 2007.
Nově vybaveno bylo informační centrum, investice šly
na dalekohled, bezpečnostní kamerový systém, solární
napájení či meteostanici. Rozhledna, která byla v havarijním stavu, poskytuje dnes zázemí pro stálou expozici CHKO Blanský les a expozici o historii mikroregionu.
Od roku 1958 je zaregistrována jako nemovitá kulturní
památka. Roku 1822 až 1825 ji nechal postavit kníže
Josef Jan Nepomuk ze Schwarzenberku ve výšce 1084
metrů nad mořem. Od roku 1971 je v provozu Lanová
dráha Krásetín-Kleť, která téměř po celý rok dopravuje
turisty na rozhlednu a chatu. Lanovka od začátku svého
provozu přepravila přes tři miliony návštěvníků.

V Písku je nová školka
Po rekonstrukci a modernizaci byla uvedena do provozu
Waldorfská mateřská škola Sluníčko, která funguje při
ZŠ Svobodná a MŠ Písek. Na celkem patnáctimilionové
investici města Písek se podílel také Jihočeský kraj, který
z krajského grantového programu „Rozšíření stávajících
kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace a vybavení budov“ městu poskytl dotaci ve výši 650 000 Kč.
Díky rekonstrukci a modernizaci má nyní školka tři
oddělení po 28 dětech, v případě zájmu může být otevřeno ještě čtvrté oddělení s kapacitou 20 dětí. Kapacita
tak byla navýšena o 54 míst.
„Jsme v současné době na historickém předělu, protože po letech, kdy byly mateřské školy rušeny a mnohé
využívány pro jiné účely, se nyní znovu nové otevírají. V
Mateřské škole Sluníčko se po rekonstrukci a modernizaci spojila odloučená pracoviště, navýšila se kapacita a
to je velmi dobrý krok,“ uvedl starosta Miroslav Sládek.
Nové prostory a zařízení školky ocenila krajská radní
Jana Krejsová. „Celkem jsme ze zmíněného grantového
programu na zvýšení kapacity školek rozdělili přes 19
milionů korun. I tady v Písku se ukazuje, že to jsou velmi
účelně investované peníze,“ zdůraznila.
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Dolnorakouská zemská výstava
Přestože výstavními stanovišti první příhraniční Dolnorakouské zemské výstavy jsou města Horn, Raabs
a Telč, prezentovaná klíčová
témata se dotýkají oblastí
také sousedního Jihočeského kraje. Mezi vybranými
osobnostmi, které obě země
propojovaly, se tak objevuje
medailon Egona Schieleho,
horáckou světnici zase zdobí jihočeské podmalby na
skle. Téma architektonického vývoje měst a zámeckých
residencí v období renesance nezapomíná na ojedinělý

urbanistický městský celek
Slavonic nebo bohatou štukovou výzdobu interiéru
hudebního pavilonu rondel
zámku v Jindřichově Hradci.
Do širokého inventáře exponátů navíc zapůjčila své sbírkové předměty či rukopisy
z depozitářů také některá
jihočeská muzea. Návštěvníci uvidí například tisky z Land-

frasovy jindřichohradecké
tiskárny nebo spisy zapůjčené Jihočeským muzeem.
„Do části expozice Církev
a vzdělávání jsme přispěli
latinským zápisem přednášek z morální teologie nebo
zpěvníkem německých duchovních a poutních písní
z přelomu 18. a 19. století, které jsou známé jako

Poutní písně do Maria Zell,“
zmínil ředitel Jihočeského
muzea Pavel Šafr.
Přeshraniční výstava, která
přibližuje podobnosti i rozdíly obou sousedních zemí
v zrcadle proměnlivých dějin, potrvá do 1. listopadu.
Podle slov radního pro kulturu a památkovou péči Františka Štangla bude Jihočeský kraj spoluorganizátorem
podobné velké přeshraniční
výstavy v roce 2013. „Právě
ke čtyřsetletému výročí od
smrti posledního Rožmberka se chystá výstava, která
představí rožmberské kulturní dědictví jako celek. Je
totiž podstatnou a neopominutelnou součástí identity jihočeského regionu a jak
mnozí vědí, rožmberská erbovní růže je součástí symbolů Jihočeského kraje,“ dodal Štangl.

Bazilika o.p.s. a projekt Kulturní most přináší

20. - 27. 10.

ČeskéBudějovice/JazzTageBudweis

MINA AGOSSI TRIO
P. J. RYBA & THE FISH MEN
EKRA-FIVE

VERTIGO QUINTET
FEAT. DOROTA BÁROVÁ
SATO SAN-TO

A DALŠÍ...
...více informací na

Evropská unie - Evropský fond pro regionální spolupráci
“Gemeinsam mehr erreichen - Společně dosáhneme více”

www.bazilika.cz

15. 9.
15. 9.
16. 9.
16. 9.
18. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.

8:30
19:00
8:30
19:00
19:00
19:00
19:00
15:30

24. 9.
25. 9.
26. 9.
26. 9.

19:00
18:00
19:00
19:30

ČERVENEC, SRPEN 2009
Den otevřených dveří v Jihočeském divadle – vstup volný
Giovanni Paisiello – Astrologové – komická opera
Den otevřených dveří v Jihočeském divadle - vstup volný
Sergi Belbel – Mobil / Projekt Smršť – telefonická digitální komedie
Yasmina Reza – Bůh masakru – komedie
Florimond Hervé – Mam´zelle Nitouche - opereta
Giovanni Paisiello – Astrologové – komická opera
David Dvořák a kol. – Kašpárek v rohlíku 2 – Kašpárek navždy
– dětský kabaret
Václav Havel – Švandovo divadlo / Žebrácká opera - hra
David Dvořák – Kašpárek v rohlíku – dětský kabaret
Carl Keller – Ptáčník – veselá opereta
Neil LaBute – Tlustý prase – tragikomedie

Program Jihočeského divadla
na září a říjen 2009
1. 10.
2. 10.
3. 10.
5. 10.
7. 10.
7. 10.
7. 10.
10. 10.
12. 10.
13. 10.
13. 10.
14. 10.
14. 10.
15. 10.
17. 10.
19. 10.
19. 10.
21. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:30
19:00
19:30
19:00
19:00
19:00
19:30
9:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
17:00

24. 10.
27. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10
30. 10.
31. 10.

19:00
19:00
19:00
17:00
19:00
19:30
19:00

Yasmina Reza – Bůh masakru – komedie
Sergi Belbel – Mobil / Projekt Smršť – telefonická digitální komedie
Terrence McNally - David Yazbek – Donaha! – muzikálový hit
Václav Havel – Odcházení – politická komedie
Martin Glaser / Olga Šubrtová – Muž sedmi sester – erotická groteska
Carl Maria von Weber – Čarostřelec – romantická opera
Pavel a Zdeněk Jecelínovi – Dr. Jekyll a Mr. Hyde – horor
Artur Miller – Čarodějky ze Salemu – nadčasová tragédie
Pavel a Zdeněk Jecelínovi – Dr. Jekyll a Mr. Hyde – horor
Artur Miller – Čarodějky ze Salemu – nadčasová tragédie
Galavečer baletu JD – baletní koncert
Karel Čapek – Věc Makropulos – koprodukční projekt
Paul Grégorie - BLB
Karel Jaromír Erben – Kytice - scénické čtení
Terrence McNally - David Yazbek – Donaha! – muzikálový hit
Sergi Pompermayer – Uprchlíci / Projekt Smršť – krutá komediální hra
Carl Maria von Weber – Čarostřelec – romantická opera
Václav Havel – Odcházení – politická komedie
Johann Strauss II. – Cikánský baron – opereta
Giovanni Paisiello – Astrologové – komická opera
William Shakespeare – Kupec benátský – hra
Astrid Lindgrenová – Helena Sýkorová – Ronja, dcera loupežníka
– fantasy příběh
William Shakespeare – Kupec benátský – hra
William Shakespeare – Kupec benátský – hra
Sergi Belbel – Mobil / Projekt Smršť – telefonická digitální komedie
Arthur Miller – Čarodějky ze Salemu – nadčasová tragédie
Florimond Hervé – Mam´zelle Nitouche - opereta
Martin McDonagh – Osiřelý západ – ostrá komedie
Vladislava Telete – Krátká opojení / Projekt Smršť
– nejlepší hra roku 2008

Po stopách společné
historie i budoucnosti…
Dějiny Nových Hradů a Novohradska na pozadí společného soužití česky a německy mluvících občanů
představuje výstava Po stopách společné historie, kterou mohou do 30. října
zhlédnout návštěvníci v novohradském zámku.
Výstava je rozšířením loňské
expozice v Koželužně, která
seznamovala s životem na
Novohradsku od práce po
zábavu; představovala bohatý spolkový život obyvatel,
období rozkvětu, ale i války.
Výstavu letos organizátoři,
jak uvedl starosta Nových

Hradů Vladimír Hokr, rozšířili o nové poznatky z působení hraběte Jiřího Buquoye, zajímavosti ze školních kronik či městské samosprávy. Duplikáty originálních úřednických „štemplů“
si dokonce mohou návštěvníci sami vyzkoušet.
„Výstavu jsme obohatili ještě o dva nové interaktivní
exponáty. Jedním je unikátní dřevěný vrstevnicový
model Novohradských hor
s osvětlovacími diodami, který zhotovil Milan Koželuh
z osmadvaceti tabulí topolové překližky. Dalším pak

počítačový model dnes už
neexistujícího loveckého zámečku Žofín,“ zmínil Hokr.
Diváka pak určitě zaujmou
originály i repliky novohradského skla včetně hyalitu, podrobně vypracované rodokmeny Rožmberků
a Buquoyů nebo dobové
plány a fotograﬁe.
Součástí projektu, na kterém se podílelo město Nové
Hrady, Böhmerwaldmuseum
Vídeň a Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích, je
německý překlad knihy Příběhy novohradských domů
a sborník výstavy.

Uzávěrka tohoto čísla byla v pátek 4. září 2009.
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Festival se koná pod záštitou primátora Magistrátu města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy.
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