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Latinská Amerika má zájem o zařízení
ze společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.
Ve druhé polovině září (20. až 27. září) jednali zástupci společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.
v Latinské Americe o možnostech zdejších trhů pro
prodej zařízení na stlačování zemního plynu, která
tato jihočeská společnost nabízí. Zařízení jsou určena pro plnění vozů na GNG (Compressed Natural
Gas = stlačený zemní plyn) v domácím prostředí.
„Jedním z našich hlavních cílů bylo udělat si názor na potenciál místního trhu, poznat
osobně obchodní partnery
a navázat nové kontakty v Latinské Americe. Cesta z tohoto pohledu splnila svůj účel.
Zahájili jsme jednání o případném prodeji našeho produktu na argentinském a peruánském trhu,“ uvedl Miroslav Dvořák, generální ředitel
společnosti MOTOR JIKOV
Group a.s.
O věrohodnosti nových
potenciálních partnerů svědčí obchodní aktivity, přehled
o aktuální situaci na trhu
v daném segmentu a vybudovaná síť obchodních kontaktů. Hodnocena je také
aktivní schopnost prezentovat produkty v již existujících

prodejních sítích s daným
sortimentem.
„V Argentině a Peru je velký
počet provozovatelů vozidel na CNG a dostupnost
velkých komerčních stanic
je zde nedostatečná. Proto vnímáme tyto trhy pro
naše zařízení velice příznivě. Náběh prodeje však
očekáváme pomalejší, než
jsme původně předpokládali,“ sdělil Zdeněk Prokopec,
ředitel pro strategický obchod.
Mezi navštívenými byly podniky v Argentině a Peru.
Jednou z navštívených ﬁrem
byla společnost ABA Gas se
sídlem v Buenos Aires zabývající se přestavbou vozidel
na CNG pohon a výrobu
regulátorů tlaku. I zde vyjedNa odborném veletrhu IIExpo GNV Peru 2009 se mezi nabídkou 40 ﬁrem z celého světa prezentovala i zařízení na plnění zemním plynem vyráběná ve společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.
nali zástupci společnosti
MOTOR JIKOV Group a.s.
umístění několika zařízení do zkušebního provozu.
V případě pozitivních výsledků testů dojde k odběru první zásilky.
Také v Peru se CNG program
rozjíždí. I když zatímco v
Argentině jezdí na tento
ekologický pohon již více
než 20 procent automobilů,
v Peru má pohon na stlačený
zemní plyn zhruba 5 procent
z celkových 12 milionů autoFoto z přestavby vozidel ve
společnosti ABA Gas

mobilů. Například taxíky jsou
na CNG pohon asi ze 70 procent, autobusové dopravní
společnosti v Limě budou
muset od roku 2010 splňovat
minimálně 25procentní podíl
vozidel na CNG.
„Z výsledků mapování poptávky po plnicích zařízeních
vidíme prostor i u přestavců
aut na CNG. V zemích Latinské Ameriky je jich zhruba
1500 a každý z nich je potenciálním odběratelem našeho
zařízení,“ dodal Zdeněk Prokopec.
Domácí plnicí zařízení pro
vozy na GNG pohon jsou

určena pro tankování osobních nebo užitkových vozů.
Majitelé mohou plnicí zařízen instalovat přímo u sebe
na pozemku, s využitím přípojky zemního plynu. Zařízení má plnící výkon do 5 m3/h
a stlačuje zemní plyn z běžné
plynové přípojky za pomoci
třístupňového kompresoru
na výstupní tlak 200 bar. Je
poháněno třífázovým čtyřpólovým
elektromotorem
2,2 kW/3 x 400V/1450 otáček
za minutu. Součástí zařízení je integrovaný plynoměr
a automatické řízení procesu
plnění.

Pět tisíc opravených kusů pro německou ﬁrmu
Divize Mechanizace společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská
a.s. zajišťuje servis pro ﬁrmu se sídlem v Německu. Servisní
činnost divize zahájila v prvním čtvrtletí letošního roku, do
konce roku bude v rámci tohoto projektu opraven jubilejní
pětitisící výrobek.
„Zajišťujeme opravy poškozeného zboží pro ﬁrmu, která
působí též jako sběrné místo poškozeného zboží z celé
Evropy. Spolupráci jsme zahájili do jisté míry na zkoušku.
Nebyli jsme si jistí, jestli se tento projekt rozjede a jak bude
spolupráci do budoucna pokračovat. Vše se ale od začátku
vyvíjelo velice dobře a postupně jsme zvyšovali nejen rozsah dodávek ale i sortimentu,“

sdělil Josef Papež, ředitel divize Mechanizace.
Servisní činnost se zpočátku týkala pouze sekaček na trávu. Postupně byly dodávky poškozeného zboží rozšířeny
o elektrocentrály a rotavátory. „Letos v říjnu proběhla jednání,
z nichž vyplynul zájem zákazníka o další navýšení spolupráce
až na dvojnásobek množství roku 2009 v příštím roce. Kromě
oprav jednáme do budoucna o možnosti nákupu některých
výrobků jako doplňku našeho obchodního zboží. Z důvodu
navyšování zakázek plynoucího ze spokojenosti zákazníka,
jsme došli do fáze, kdy potřebujeme rozšířit naše montážní
kapacity. Proto nyní hledáme nové vyhovující prostory. Do
úvahy přichází několik variant, o kterých v současné době
jednáme,“ řekl Josef Papež a dodal, že otázka nových prostor by měla být dořešena do konce roku.
„Nemohu nezmínit, že na úspěchu tohoto projektu mají
velký podíl naši zaměstnanci. Za celou dobu servisní činnosti
jsme se nesetkali prakticky s žádnou reklamací,“ dodal Josef
Papež.
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Spojení provozů přinese výrazné
úspory a zefektivnění výroby
Vedení společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. dospělo k rozhodnutí sloučit dva ze
stávajících výrobních provozů do jednoho. Tento krok má přinést zlepšení ekonomické situace, zefektivnění výroby a posílení synergie v obou divizích.

„Jedná se o reakci na současnou hospodářskou krizi.
Ve vazbě na pokles výroby,
uvolnění kapacit a zhoršení
ekonomické situace ve ﬁrmě
jsme začali v počátku letošního roku uvažovat o spojení
provozů společností MOTOR
JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi a Jindřichově Hradci.
Hlavním cílem je zefektivnit výrobu a snížit náklady
v obou provozech. Roční
úspory předpokládáme ve
výši 12–15 milionů korun,“
uvedl Miroslav Dvořák, generální ředitel společnosti
MOTOR JIKOV Group a.s.
Situaci bylo nutné neodkladně řešit. Na základě podrobné
analýzy výroby, trhu, pozitiv
a negativ přesunu výroby
z jedné lokality do druhé, rozhodl top management společnosti o sloučení obou provozů. „Pokles výroby a obchodu
byl ve všech divizích skupiny.
V divizi Průmyslové výrobky
v Jindřichově Hradci byl ale
opravdu významný,“ doplnil
k otázce slučování provozů
Milan Vančata, ředitel divize
Průmyslové výrobky.
V souvislosti s přesunem výroby jmenoval generální ředitel
společnosti k 1. červnu letošního roku realizační tým pod
vedením Tomáše Prášila a sestávající z členů top managementu. Realizační tým měl
za úkol v krátkém časovém
údobí zajistit předvýrobu,
aby byly splněny požadavky
zákazníků, připravit uspořádání jednotlivých divizí a zajistit obslužnost míst, skladů
a kanceláří.
„S přesunem výrob bylo
spjato mnoho personálních
úkonů, jednání s klíčovými
zákazníky a dodavateli a příprava zázemí z pohledu informačních technologií a správy. To vše se prolínalo s probíhajícími stavebními úpravami, které spočívaly například
v opravě podlah v divizích

Auto a Zakázky nebo přestavbě lakovny v moderní
pracoviště montáže projektu
CNG. Bylo zapotřebí vybudovat i nové zasedací prostory
a kanceláře,“ uvedl Tomáš
Prášil, vedoucí realizačního
týmu.
Spojením divizí Auto a Průmyslové výrobky vzniká silné technické a technologické těleso, které je schopno
generovat vysokou přidanou
hodnotu. Materiálové toky,
rozmístění strojů, princip štíhlé linie, to vše hrálo významnou roli při umisťování strojů,
které v sobě snoubí předmětné i technologické uspořádání strojů, výrobu pro dva
významné zákazníky E-Z-GO
a Avdel a umístění speciﬁcké
linky soustružnických center pro třetího zákazníka na
pozadí, Electrolux.
Divize Zakázky do sebe v rámci slučování pojme divizi
Vzduchová soustava, která zajišťuje dodávky dílců
a náhradních dílů vzduchových součástí pro nákladní
vozy zejména pro ﬁrmu Tatra
a.s. Kopřivnice a její příbuzné
ﬁrmy na Slovensku a v Indii.
Do této divize byl již v minulosti začleněn i projekt CNG.
„Rádi bychom navázali na
úspěchy divize Vzduchová
soustava z minulých let, které
jsou však omezeny současnými možnostmi trhu. Nicméně
předpokládáme, že největší
pokles už nastal a očekáváme
postupné zlepšování situace
na trhu,“ řekl Jiří Slíva, ředitel divize Zakázky.
Pro divizi Zakázky přináší
tato situace, hlavně v oblasti montáží, spoustu nových
věcí. „Technologie výroby je
sice do značné míry podobná, pokud se týká obrábění
a montáží. Přesto se musíme
naučit nové postupy zejména
v oblasti opracování povrchů
nebo ﬁnálního opracování
a ﬁnálních montáží, abychom

dokázali udržet současnou
vysokou kvalitu a plnit tak
náročné požadavky zákazníků,“ dodal Jiří Slíva.
Změna přináší do divize
Zakázky velký zásah po organizační stránce, především
co se týká rozmístění strojů
a pracovníků ve stávajících

prostorách v Soběslavi. „Dá
se říci, že ani jeden stroj
nezůstal na svém místě. Stáli
jsme před úkolem dostat do
stávajícího prostoru budoucí
zařízení divize, museli jsme
projít stav technologií s ohledem na budoucí projekty
a potenciální možné využití.
Velkou roli sehrály technologické toky materiálů a návaznosti jednotlivých výrob,“
řekl Jiří Slíva.
Výsledkem je vznik dvou
základních
technologicky
uspořádaných hal. Jedna
pro rotační opracování dílců
a broušení, druhá pro frézování. „Do haly pro frézování jsme soustředili všechna
obráběcí centra divize Zakázky s tím, že jsme si vytvořili
prostor pro případné další
rozšiřování výroby. V původní soustružně jsme zachovali
velké soustruhy. To bylo nutné k zachování obslužnosti
jeřábem,“ uvedl jedny z konkrétních změn Jiří Slíva.
Zbytek haly byl uvolněn pro
umístění potřebných strojů
a zařízení divize Vzduchové
soustavy přivezených z Jindřichova Hradce. Zároveň je
zde i potenciální prostor pro
další možné výroby o rozloze

zhruba 350 metrů čtverečních.
„Fyzickým přestěhováním výrob projekt slučování nekončí, jsme teprve na začátku.
Máme před sebou v relativně
krátkém období spoustu dalších úkolů. Především musíme
začít rychle, v požadované
kvalitě a termínech vyrábět
a odbourat tak dílčí skluzy
v dodávkách zákazníkům,
které stěhováním vznikly,
a začít využívat synergii sloučeného nákupu, který je novým organizačním prvkem
ve společnosti MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s. v lokalitě
Soběslav,“ řekl Tomáš Prášil.
Ke zvládnutí vytyčených
úkolů je důležitá součinnost
všech zaměstnanců oddělení, správné využívání nového informačního systému
Axapta a procesu plánování
v AXA. I v dalších týdnech
bude probíhat celá řada dílčích organizačních, správních a technických úkonů na
halách, ve skladech i kancelářích a optimalizace pracovního prostředí na jednotlivých
odděleních.
„Sloučení provozů přineslo
celou řadu změn, se kterou je
potřeba se vypořádat. Jak po

Organizační struktura divizí Auto, Průmyslové výrobky, Vzduchová soustava a Zakázky po sloučení

stránce organizační a technologické, tak po stránce personální. Většinu pracovních míst
se nám podařilo zachovat.
V Soběslavi našly uplatnění
dvě třetiny lidí z Jindřichova
Hradce. Snažíme se jim současnou situaci usnadnit. Řešíme například každodenní
dopravní spojení z Jindřichova Hradce do Soběslavi. Pro
naše lidi jsme zajistili autobus
a mikrobus, který je na směny
vozí,“ dodal generální ředitel
společnosti MOTOR JIKOV
Group a.s. Miroslav Dvořák.
Projekt slučování výrob divizí společnosti MOTOR JIKOV
Group a.s. v lokalitách Jindřichův Hradec a Soběslav byl
zahájen v červnu 2009. Fyzický
start stěhování strojů a výrob
divizí Auto, Průmyslové výrobky,
Vzduchová soustava a Zakázky
začal v srpnu a skončil v září,
kdy proběhlo i stěhování THP
pracovníků a kanceláří. Výroba v
Soběslavi byla úspěšně zahájena
k plánovanému 1. říjnu. Poděkování za dobře odvedenou práci
a úspěšnou realizaci projektu
patří všem členům realizačního
týmu, podtýmů i mikrotýmů
a zaměstnancům slučovaných
divizí.
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Podzim je pro divizi Mechanizace
nejsložitějším obdobím roku
bezporuchovostí a spolehlivostí,“ řekl Josef Papež.
Předváděcí den se konal
poblíž Milána, v aglomeraci,
kde sídlí velcí výrobci lehkých
sekaček. Zástupci několika
evropských ﬁrem zde jednali
o výsledcích letošní sezóny,
vývoji trhu,

trendech
pro
příští
sezonu a připravovaných
novinkách.
„Tak jako například v módě,
designu,
bytové
architektuře, i oblast
malé zemědělské mechanizace
ovládají do jisté
míry módní tren-

Záběry z předváděcího dne ﬁrmy AL-KO v Itálii
Léto je za námi a s ním
i sezona údržby a sekání
trávníků nebo péče o živý
plot a začínáme se připravovat na zimu. Nezapomeneme naostřit nože, promazat
motor, vyměnit olej. Zkrátka
musíme připravit nářadí tak,
abychom je udrželi v kondici
i pro příští sezonu. A na příští
sezonu už teď myslí i vedení
divize Mechanizace.
„Říjnem končí letní sezona
a prakticky okamžitě začíná příprava na tu příští. To
obnáší celou řadu činností,
od výběru zboží, přípravy
inovací, tvorby cen až po
kvalitní prezentaci. Vybrat
sortiment, nastavit ceny
a věnovat pozornost kvalitní
prezentaci. V této souvislosti usilovně jednáme s našimi
obchodními partnery, dodavateli i zákazníky. Přetlak na
trhu je obrovský, je potřeba

treﬁt se do zájmu zákazníka,“ řekl Josef Papež, ředitel
divize Mechanizace.
V rámci příprav na další sezonu byli zástupci divize
Mechanizace pozváni
na předváděcí den
ﬁrmy AL-KO, od které
odebírá českobudějovická

divize již několik let lehké
travní sekačky pro
doplnění svého sortimentu. „Ročně od této společnosti odebíráme přibližně
tři tisíce kusů sekaček. Mají
dobrou pověst a jsou známé

Ačkoliv divize Mechanizace podobně
jako jiné ﬁrmy po celý
letošní rok bojovala s hospodářskou a ekonomickou krizí, podařilo se jí udržet rentabilitu výroby.
Velice dobrý odběr byl zejména v sortimentu sekaček vyšší cenové kategorie. Mezi nejprodávanější patří například sekačka LTS 451S
s objednacím číslem 0005358WK.

práci v terénu. V roce 2010 by
měl být zájem pravděpodobně zejména o levnější sekačky, ale s originálními motory,“ řekl Josef Papež.
Akce v Itálii představila návštěvníkům zajímavou nabídku výrobků a strojů splňujících
přísné technické i ekologické
normy, vysoké nároky na
obsluhu, komfort ovládání
a dlouhotrvající životnost.
„Přivezli jsme si vzorky nového zboží. Nyní posoudíme,
jaké zboží zařadíme do naší
nabídky pro příští sezónu
a stanovíme s dodavatelem
podmínky odběrů,“ sdělil
Josef Papež.
Ve stejném duchu probíhají zároveň jednání s dalšími
výrobci malé zemědělské
mechanizace, zejména s ﬁrmami Mountﬁeld a Agria,
největšími odběrateli divize
Mechanizace.
Příprava na další sezonu má
svá pevná pravidla a harmonogram. Do konce roku bude
vybrán sortiment, stanoveny ceny a zahájena příprava
a výroba letáků, prospektů
a dalších propagačních materiálů. Od začátku roku 2010

Záběry z předváděcího dne ﬁrmy AL-KO v Itálii
dy. Při přípravě nové sezony
je tedy tato otázka jedním
z témat, kterému se důkladně věnujeme. Například rok
2009 byl v sortimentu travních sekaček rokem velkých
zadních kol, která usnadňují

budou probíhat propagační
akce. Na ty v březnu naváže
dealerský den, kde budou
s nabízeným sortimentem
a cenovými podmínkami seznámeni dealeři malé zemědělské mechanizace.

Jedna z největších investic proudila do Soběslavi
Zhruba 2 miliony korun byly vynaloženy na přebudování stávajících objektů ve společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská
a.s. v Soběslavi, do kterých se přesunula část výroby z Jindřichova Hradce. Cílem je zlepšit výrobní a skladové kapacity
budovy a schopnost pružněji reagovat na požadavky zákazníků.
„V rámci skupiny MOTOR JIKOV GROUP se jedná o největší investiční akci v letošním roce. Vybudovali jsme například
úsek montáže v bývalé lakovně, kde jsme v rámci úprav
provedli výměnu oken a vytápění, pokládku nové podlahy
a instalaci nového osvětlení,“ sdělil Jiří Macháček, předseda představenstva Investix a.s., odpovědný za oblast služeb
MOTOR JIKOV Group a.s.
Dále došlo k opravě části podlah ve výrobní hale. Zde jsou
nyní stroje a zařízení, které byly přestěhovány z výrobních
hal v Jindřichově Hradci. V rámci úprav došlo také na vybudování zázemí pro příjem materiálu a skladovacích prostor.
„Kromě výrobních a sladovacích prostor jsme provedli
úpravy také v prostorách oddělení administrativy. V části
kancelářských prostor jsou nové rozvody elektroinstalací

cent, podlahy ﬁrma ZENIT. Rozšíření rozvodu plynu po areálu
je již dimenzované na další případné rekonstrukce vytápění
tohoto objektu.

a připojení do počítačové sítě, provedli jsme opravu omítek, maleb a některých podlah. Jsou zde i dvě nové zasedací místnosti pro jednání a pracovní návštěvy,“ doplnil Jiří
Macháček.
Veškeré kancelářské prostory i výrobní hala jsou v provozu
od 1. října. Stavební a plynárenské práce provedla ﬁrma Stav-
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MOTOR JIKOV Fostron a.s.
se seznamuje se synchronní technologií
Divize Formy společnosti MOTOR JIKOV Fostron
a.s. uvažuje o využívání synchronní technologie. V této souvislosti se pracovníci konstrukčního úseku zúčastnili školení, při kterém se
seznámili s možnostmi využití tohoto revolučního způsobu modelování.
Ještě v nedávné době naprosto neznámá věc, patří v současné době mezi již dostupné
novinky v oblasti modelování. Na trhu je asi rok. Přináší nový, rychlejší a pružnější
způsob modelování.
„Uvažujeme o využívání synchronní technologie při vývoji a výrobě výrobku, protože
modelování tímto způsobem umožňuje pracovat
rychleji a s vyšším výkonem.
V odborných publikacích se
uvádí dokonce až stonásobné zrychlení oproti tradičním
technikám,“ řekl Vladimír
Kubeš, ředitel divize Formy.
Výhody synchronní technologie využije konstruktér
především v okamžiku, kdy
potřebuje upravit cizí model,
na kterém má udělat několik drobných úprav. Musí
nejdřive prostudovat historii
modelu, seznámit se s jeho
stavbou, pochopit veškeré
závislosti a provést změnu na

stávajícím modelu spolu s historií. A právě zde nabízí synchronní technologie použití
prvků přímého modelování.
To umožní částečně měnit
stávající geometrii její okamžitou úpravou bez ztrá-

chronizaci pravidel, logiky a
geometrie modelu. Synchronní technologie díky změnám
v přístupu ke geometrii, její
tvorbě a úpravě, umožňuje
takové změny na modelech,
díky kterým je převratná
a inovativní. Zásadní změnou je princip tvorby modelu. V Synchronní technologii
není důležité, jak daný tvar
vznikl, ale jak vypadá před
požadovanou změnou a jak
má vypadat po změně.

ty důležitých vazeb uvnitř
modelu.
Význam pojmu Synchronní
technologie se skrývá v syn-

„Takzvaná historie modelu konstruktéry mnohdy při
modelování svazuje a musí
ji složitě řešit při změnách

návaznosti jednotlivých prvků. Synchronní technologie
údajně tento problém nezná.
Naopak poskytuje konstruktérovi ﬂexibilitu a nové a širší možnosti. Může si vybrat
způsob práce, který je pro
něj v daném okamžiku nejvýhodnější,“ doplnil Vladimír
Kubeš.
Význam modelování s využitím synchronní technologie
vzrůstá v momentě, kdy je
třeba upravovat modely
importované z jiných CAD
systémů. V dnešní době, kdy
existuje několik desítek různých modelovacích softwarů
a je třeba vyměňovat si 3D
modely s dodavateli nebo
zákazníky, jsou funkce pro
editaci modelů bez historie
naprosto nezbytné.
„Nová technologie by mohla
přinést změny v systému práce, proto organizujeme školení konstruktérů a po seznámení se s novou technologii
budeme zvažovat, jak ji využít
v konkrétní práci konstrukce
forem. Pokud by se synchronní technologie dala uplatnit
v naší každodenní práci, jistě
by to bylo velkým přínosem,“
dodal Vladimír Kubeš.

Pohled objektivem na projekty
Tlakové slévárny
Pro slévárnu hliníku se podařilo dohodnout s ﬁrmou Magna Donnelli částečné obnovení projektu výroby zrcátek pro
automobily BMW. Tento projekt byl ze společnosti MOTOR
JIKOV Tlaková slévárna a.s. koncem roku 2008 ﬁrmou Magna
Doneli stažen do vlastní slévárny v Německu. Část projektu se
nyní podařilo převést zpět na období minimálně půl roku. Pro
Tlakovou slévárnu a.s. se jedná o zajímavý objem ve výši tržeb
kolem 1,0 milionu korun měsíčně.

Zástupci společností MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s. a
Brose jednají o dalším rozšíření výroby montážních podsestav. Ve výrobě montážních podsestav pro ﬁrmu Brose došlo
v letošním roce k významnému nárůstu. Společnost MOTOR
JIKOV Tlaková slévárna a.s. vyrábí v současné době na pěti
jednoúčelových strojích a roční objem výroby montáží je plánován pro rok 2010 zhruba 3 miliony eur. Výhledy z posledních jednání mezi společnostmi značí, že v případě rozšíření
bude výroba v Tlakové slévárně probíhat minimálně do roku
2017.

V realizaci je výroba pístů pro ﬁrmu KOLBENSCHMIDT. Jedná se o díl pro kompresory vzduchových systémů nákladních
vozů. Forma je po prvním vzorkování, výsledky vypadají velice
dobře. Vedení společnosti MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s.
předpokládá zahájení sériové výroby ve druhé polovině roku
2010. Mohlo by se jednat o sérii v řádech 300 až 400 kusů
ročně.
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Strategie jakosti v trendu
celkového zlepšování

Michal Šebek
Od září letošního roku probíhají organizační změny
v úseku jakosti společnosti
MOTOR JIKOV Group a.s.
Jejich cílem je trvale zvyšovat kvalitu výrobků a služeb a v tomto směru i přispět ke zvýšení prosperity
ﬁrmy.
„Strategie jakosti, jako součást podnikatelského plánu, je v závěru roku jedním
z důkladně projednávaných
témat. Pro příští rok připravujeme strategii, ve které
klademe silný důraz na zvyšování jakosti. Chceme tak
podpořit vývoj společnosti
a jejích jednotlivých úseků
v dalším období,“ uvedl Michal Šebek, ředitel jakosti
a nákupu.
Při tvorbě programu zlepšování pro další období jsou
výchozími údaje o nedostatcích v procesech a zmetkovitosti zjištěných v průběhu roku 2009. Analyzují se
reklamace a hledají příčiny
vzniku chyb a cesty k jejich
odstranění. „Nastavíme jed-

noznačně měřitelná, hodnotitelná a zpětně kontrolovatelná kritéria. Jen tak
můžeme získat potřebné
údaje pro posouzení jakosti
a výkonnosti,“ řekl Michal
Šebek.
V jednotlivých divizích skupiny MOTOR JIKOV GROUP
zodpovídají za zpracování Plánu jakosti manažeři
jakosti v odpovědnosti jednotlivých ředitelů divizí. Ti
pak deﬁnované cíle a kritéria projednají společně
s řediteli ostatních divizí
a TOP managementem společnosti. V této souvislosti
se v listopadu (9. a 10. 11.)
uskuteční výjezdní zasedání. Jeho cílem je nastavit
strategii jakosti a naplánovat změny pro následující
dva roky. Hovořit se bude
také o aktuálním stavu a potřebách společnosti do dalšího období, bezpečnosti
práce nebo ochraně životního prostředí.
„Působení ve strojírenských
a slévárenských oblastech
je velice náročné a vysoká kvalita všech procesů je
jedním ze základních kroků
k zachování konkurenceschopnosti a dlouhodobé
prosperity společnosti. Do
dalších let zesílíme důraz
na to, aby veškeré naše činnosti splňovaly očekávání
obchodních partnerů, dodavatelů i zákazníků,“ dodal
na závěr ředitel jakosti.

Studie stanoví ﬁnanční
náročnost rekonstrukce
Náklady na stavbu, ﬁnanční
návratnost, spotřeba energie, dopady na životní prostředí. Takové a další jsou
výstupy dokumentu, který
si nechala zpracovat společnost MOTOR JIKOV
Group a.s. Studie bude rovněž podkladem pro zpracování žádosti o dotaci

oblast služeb společnosti
MOTOR JIKOV Group a.s.
Uvažovaná
rekonstrukce
zahrnuje zateplení celého objektu, výměnu oken,
rekonstrukci vytápění a celkového osvětlení včetně
rekonstrukce sociálního zařízení. „Zjišťujeme kolik
bude investice stát. Před-

Budova společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi
z programu EKOENERGIE
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace.
„Uvažujeme o rekonstrukci objektu ve společnosti
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi. Chceme tak snížit energetickou
náročnost a zlepšit tepelně izolační vlastnosti budovy,“ sdělil Jiří Macháček,
předseda
představenstva
Investix a.s., odpovědný za

běžně ji odhadujeme na
zhruba 17 až 18 milionů
korun. V případě úspěšné
žádosti o dotaci z programu
EKOENERGIE bychom mohli
získat ﬁnanční podporu ve
výši až 36 procent,“ řekl Jiří
Macháček.
Souběžně s touto činností
a v návaznosti a provedené
energetické audity se provádí i studie na možná řešení
energetických úspor v rámci
lokality České Budějovice.
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- JIŽNÍ ČECHY

Sousední hejtmanství stvrdila
budoucí čtyřletou spolupráci
Jihočeský hejtman Jiří Zimola spolu s jihomoravským
hejtmanem Michalem Haškem, hejtmanem kraje Vysočina Jiřím Běhounkem a dolnorakouským hejtmanem
Erwinem Pröllem podepsali
koncem října v Brně Pracovní program spolupráce
s Dolním Rakouskem na
léta 2010-2013, který konkretizuje Dohodu o spolupráci, uzavřenou v září 2002
ve Znojmě. Slavnostního
aktu se zúčastnili také velvyslankyně Rakouska v České republice Margot Klestilová-Löfﬂerová a velvyslanec ČR v Rakousku Jan Koukal.
„Podepsání pracovního programu je zároveň závazkem kapitoly spolupráce,
která bude nyní následovat.
Současně svědčí o tom, že
vedle nás, v jednom šiku,
stojí naši kolegové - starostové ředitelé škol, předsedové nejrůznějších sdružení

a spolků, kteří s námi příhraniční aktivitu dennodenně
rozvíjejí. Spolupráce s mými
sousedy a kolegy byla za
mého starostování v malém
příhraničním městě na česko-dolnorakouské hranici
mým každodenním chlebem. Proto je moje dnešní
práce pokračováním a pro-

hlubováním na regionální
úrovni,“ uvedl jihočeský
hejtman Jiří Zimola a zmínil
dosud realizované úspěšné
projekty mezi Jihočeským
krajem a Dolními Rakousy
v oblastech interregionální
mobility, zdravotnictví nebo
kultury.
Podle slov dolnorakouské-

ho hejtmana počátky vzájemné spolupráce všech
čtyř krajů sahají až do roku
1987.
„Tehdy byla na obou stranách hranice touha sejít se
a hovořit o problémech,
dnes je to již normální realita,“ vzpomněl hejtman
Erwin Pröll.

I přes krizi plánuje kraj v příštích letech
investice v objemu 4,6 miliardy korun

MUDr. Martin Kuba
I přes dopady současné
ekonomické krize Jihočeský kraj očekává, že v letech
2010-2013 dosáhne objem
investic částky 4,6 miliardy
korun, a to s významnou
podporou peněz získaných

z evropských fondů. Vyplývá to z návrhu aktualizace Střednědobého rozpočtového výhledu Jihočeského kraje na roky 2010 až
2015.
„Naší prioritou je udržet
v kraji maximum pracovních
míst, to znamená přinést do
regionu co největší možný
objem evropských peněz.
V příštím roce chceme investovat dvě miliardy korun,
z toho 1,5 miliardy do oblasti dopravy. Jihočeši by
tak neměli krizi na silnicích
zaznamenat,“ říká Martin
Kuba, první náměstek jihočeského hejtmana.
Střednědobý rozpočtový výhled je podle Martina Kuby
klíčovým materiálem a v důsledku vlivu ﬁnanční a hospodářské krize vedení kraje
reagovalo na situaci, kdy

se předpokládá výpadek
příjmů kraje za roky 2010
a 2011 v částce okolo 800
milionů korun. „To představuje například celoroční
peníze na zajištění základní dopravní obslužnosti či
roční investice do krajských
komunikací,“ zdůrazňuje
Martin Kuba.
Kraj proto bude muset šetřit, především v oblasti provozních výdajů jak u samosprávy a krajského úřadu,

tak u zřizovaných organizací. Zvažuje se také dočasná
redukce objemu prostředků grantové politiky kraje.
„U evropských projektů
předpokládáme, že dojde
k nové, zrychlené formě
ﬁnancování v rámci regionálních operačních programů, aby se zmírnila
potřeba vložení vlastních
prostředků na předﬁnancování,“ doplňuje Martin
Kuba.

Hlavním tématem byla ekologická výchova
Na Krajském úřadě v Českých Budějovicích se setkalo (13. 10.) více než 50 pedagogů z mateřských škol
Jihočeského kraje, které
se ve větší míře zajímají
o ekologickou výchovu.
Akreditovanou vzdělávací
akci pro pedagogy MŠ připravilo
českobudějovické
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia ve
spolupráci s krajskou koordinátorkou environmentální výchovy.
V úvodním programovém
bloku byly představeny
jihočeské novinky v oblasti
EVVO - nové výukové materiály, metodické a didaktické pomůcky, vzdělávací

semináře, ekologické výukové programy vhodné
pro MŠ, možnosti využití
služeb ekologických poraden při pedagogické práci
v MŠ a krátce se zde prezentovalo Centrum ekologické
výchovy, které začalo fungovat v Táboře. Následovalo vystoupení paní Magdaleny Kapuciánové, ředitelky
Ekologické mateřské školy
Semínko z Prahy. Pět let
provozu ekologické MŠ je
dostatečně dlouhá doba na
to, aby bylo možné zodpovědět mnoho konkrétních
dotazů. Přítomné pedagogy
mimo jiné zaujalo praktické
řešení zdravého stravování
dětí.

Odpolední program pokračoval ve třech tvořivých
dílnách, kdy se bylo možné
seznámit s tématem zvykoslovného pečiva a prakticky si některé druhy pečiva
zkusit vytvarovat a upéct,
v další dílně se šily hračky z přírodních materiálů
a v poslední se tvořivým
způsobem zpracovával zbytkový materiál z výroby graﬁckého studia, o náměty
a nápady tu nebyla nouze. Program doplňovala
výstava zaměřená na děti
předškolního věku a jejich
životní prostředí a to, co
z této vazby vyplývá. Výstavu zapůjčilo Ministerstvo
životního prostředí ČR.

Akce byla ukončena v odpoledních hodinách předáním
osvědčení o absolvování.
Jihočeské mateřské školy,
které mají trvalejší zájem
o téma ekologické výchovy, mají možnost zapojit
se do sítě Mrkvička - celostátního programu vzdělávací a informační podpory
mateřským školám v oblasti
environmentální (ekologické) výchovy. V rámci jižních
Čech je koordinátorem sítě
Mrkvička CEGV Cassiopeia,
kde je možné získat bližší
informace. Jihočeský kraj
podpořil realizaci vzdělávací akce pro pedagogy
mateřských škol částkou
20.000 korun.
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Studie o Letišti Č.B.: rok
2012, 300 tisíc cestujících
ročně, investice 1 mld. Kč
Podobu fungování a ekonomický potenciál budoucího
Letiště České Budějovice v kontextu celostátního i evropského trhu představila marketingová studie společnosti
Deloitte. Materiál předpokládá, že při zajištění atraktivní nabídky letů, bezpečného a levného parkování, spolehlivých leteckých společností a cizojazyčné obsluhy se
bude Letiště České Budějovice proﬁlovat jako preferovaný výchozí bod pro cestující z jednotlivých spádových
oblastí. Provoz mezinárodního veřejného letiště by měl
být zahájen v polovině roku 2012.
„Podívali jsme se na potenciál letiště z hlediska počtu
cestujících, na určité portfolio služeb cestujícím i prostředky marketingu. Podle odhadů by v roce 2015 mohlo letiště odbavit až 308 tisíc cestujících ročně, a to jak
dovolenkářů, byznysmenů nebo zahraničních turistů.
V roce zahájení jeho provozu by už měly fungovat charterové lety do pěti destinací a zároveň linky do významných evropských obchodních destinací, o které už projevila zájem například Lufthansa,“ uvedl Martin Šindelář
ze společnosti Deloitte. Dodal, že součástí služeb pro
cestující by první tři roky mělo být parkování zdarma.
Zmiňovaná klíčová strategická investice pro Jihočeský
kraj bude dle slov náměstka Martina Kuby ﬁnancována
z krajského rozpočtu společně se statutárním městem
České Budějovice a z regionálního operačního programu. „Chceme čerpat evropské peníze ve výši 500 milionů korun. Abychom o tyto peníze mohli požádat, zpracováváme nyní dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Pokud v průběhu roku 2010 žádost uspěje, můžeme
začít projekt realizovat. Celkový náklad se bude pohybovat kolem miliardy korun,“ komentoval investiční
náklady první náměstek jihočeského hejtmana Martin
Kuba s tím, že v roce 2015 by letiště mělo být samostatným subjektem, který nebude potřebovat dotaci od
kraje, ani města.

Třeboňská rybářská škola má
projekt s Nory a Francouzi
Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj, zahájila realizaci dvouletého projektu s názvem Vzdělávání
v rybářství a trvale udržitelný rozvoj. Program získal
podporu programu Comenius.
„Našimi partnery v tomto programu jsou norská škola
Skjervøy videregäende skole a francouzská škola Lycee
professionnel de Guerande. Náplní projektu je vzdělávání studentů v oblasti vodní kultury v rámci výměnných
pobytů, které začaly u nás, pokračovat budou v květnu
příští rok ve Francii a v roce 2011 v Norsku,“ říká Karel
Vávře, ředitel třeboňské rybářské školy.
Každá ze zúčastněných stran ukáže svým partnerům,
jak dělá rybářství v domácím prostředí. „Myslíme si, že
rybářství, které provozujeme v České republice, má smysl. Je tady od 14. století a stále funguje. Rybníky mají
obrovský význam nejen hospodářský, ale také při záplavách, zadržení vody,“ vysvětluje Aleš Vondrka, zástupce
ředitele pro odborný výcvik.
Soustavu třeboňských rybníků a její funkčnost pro trvale udržitelný rozvoj oceňuje Frederic Borie, zástupce
ředitele francouzské školy. „Myslím si, že systém rybníků na Třeboňsku je velmi dobrým příkladem pro rozvoj
akvakultury a pro udržitelný rozvoj krajiny. Je proto
dobře, že se mladí lidé na projektu podílejí, protože
mohou porovnat různé metody hospodaření,“ dodává.
Ředitel školy z Norska Ronny Laberg zdůrazňuje, že
mezinárodní spolupráce takového rozsahu, jako je
tento projekt, obsahuje mnohem více, než jen cestu
na exkurzi. „Jde o prohloubení vědomostí a navázání
dalších kontaktů. Věřím, že se žáci i pedagogové všech
tří škol posunou ve svých znalostech zase o něco dál,“
doplňuje.
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O společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.
slitin hliníku a zinku, odlitky ze šedé a tvárné litiny, speciální obráběcí stroje, montážní zařízení, CNG plnící zařízení, formy pro
vstřikování kovů, nýtovací nářadí, malá
zemědělská mechanizace a čistící stroje.
Počátkem roku 2007 došlo k sjednocení v
názvosloví všech společností, před samotný název společnosti se vždy uvádí označení MOTOR JIKOV.

Akciová společnosti MOTOR JIKOV Group
a. s. je mateřskou společností skupiny podniků strojírenského a slévárenského charakteru. Jednotlivé společnosti se významně podílí na přílivu zahraničních investic
do regionu, velká část produkce směřuje
na export. Hlavními obory podnikání jsou
příslušenství a komponenty osobních a
nákladních automobilů, tlakové odlitky ze
MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s.
Akciová společnost MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s.
pokračuje v tradici tlakového lití slitin zinku a hliníku, které MOTOR JIKOV od počátku sedmdesátých let minulého
století rozvíjel především pro výrobu karburátorů, spalovacích motorů a komponentů tlakovzdušných brzdových
soustav.

MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s.
Akciová společnost MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s.
navazuje na více než stoletou tradici v odlévání šedé litiny v Českých Budějovicích. V prostorách závodu se odlitky
odlévaly již v roce 1899. Slévárna byla několikrát stavebně
i technologicky modernizována, v roce 2004 byla instalována moderní bezrámová formovací linka DISAMATIC
s rozměrem formovacího rámu 538 x 650 mm.

Akciová společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. navazuje na více než osmdesátiletou tradici strojírenské výroby
v Soběslavi, kde byla původní továrna založena již v roce
1919.
V současné době je podnikatelská činnost soustředěna do
oblasti výroby a prodeje komponent nastavitelných pedálových systémů automobilů, motorových golfových vozidel,
komponent pro automatické pračky, vzduchové brzdové
soustavy, hydraulické a ﬁltrační systémy, textilní, tiskařské,
dřevoobráběcí a obráběcí stroje a do oblasti výroby pneumaticko hydraulického nýtovacího nářadí.
MOTOR JIKOV Fostron a.s.
Akciová společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s. vznikla, po
změně struktury mateřského podniku, ze závodů Nářadí
a Stroje a zařízení a navazuje tak na úspěšnou téměř čtyřicetiletou tradici výroby nářadí, nástrojů a jednoúčelových
strojů.
Společnost má ve svých výrobních programech především
tlakové formy pro výrobu odlitků z hliníkových a zinkových slitin, ostřihovací nástroje, jednoúčelová zařízení pro

Hlavním oborem společnosti je výroba a prodej odlitků
z tvárné a šedé litiny a výroba modelů pro vlastní potřebu.
Dvě třetiny produkce se exportují, mezi hlavní trhy patří
Itálie a Německo.
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

V současné době patří společnost mezi nejlépe technicky
a technologicky vybavené slévárny v České republice.
Orientuje se především na náročnější odlitky s využitím
moderních technologií. Hlavními odběrateli jsou ﬁrmy
z oblasti evropského automobilového, nábytkářského,
textilního, elektro a spotřebního průmyslu.

obrábění odlitků, montážní zařízení i kompletní montážní
linky, zkušební a kontrolní zařízení a přípravky.
Společnost pro svou činnost využívá moderní technické prostředky, pracoviště CAD/CAM 3D a stroje pro HSC
a EDM obrábění.

Výcvikové středisko při MJG
MOTOR JIKOV Group a.s.
Skupina jihoèeských strojírenských
a slévárenských podnikù

www.motorjikov.cz
Knìžskodvorská 2277/26
370 04 Èeské Budìjovice
e-mail: motorjikov@mjgroup.cz

MOTOR JIKOV Group a.s.,
Nabízí studentùm SOU, SOŠ, SPŠ, VOŠ:
- Absolvování odborné placené praxe
- Podniková stipendia
- Pøíspìvky na vzdìlání
dle jednotlivých roèníkù studia
- Pomoc pøi zpracování závìreèných a jiných prací

rů obráběč kovů, zámečník
a mechanik seřizovač z Vyšší
odborné školy, Střední průmyslové školy automobilní
a technické České Budějovice, aby zde získali praxi
v technických oborech.

Zátkova 495/II, 392 01 Sobìslav
e-mail: mjs@mjs.cz
Provozovny:
Knìžskodvorská 2277/26, 370 04 È. Budìjovice
Dolní Skrýchov 59, 377 01 J. Hradec
Údolská 119, 373 33 Nové Hrady

Knìžskodvorská 2277/26, 370 04 È. Budìjovice
e-mail: mjts@mjts.cz

Uzávěrka tohoto čísla byla v pátek 30. října 2009.
Knìžskodvorská 2277/26, 370 04 È. Budìjovice
e-mail: fostron@fostron.cz

Kontaktujte nás:
studenti@mjgroup.cz
T+420 389 016 224 / M+420 602 675 279

Letos v září vstupuje do 3.
ročníku výcvikové středisko,
které funguje od podzimu
roku 2007 při společnosti
MOTOR JIKOV Group a.s.
I letos projdou střediskem
studenti 2. a 3. ročníků obo-

Knìžskodvorská 2277/26, 370 04 È. Budìjovice
e-mail: mjsl@mjsl.cz
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