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Vážené dámy, vážení pánové,  

dovolte, abych využil této mimořádné 
příležitosti a pronesl něco málo o firmě 
MOTOR JIKOV Group a.s., se kterou 
jsem spojil celý svůj profesní život. 
Ačkoli jsem chtěl být muzikantem 
a posléze lékařem, nakonec, tak jak 
je v životě zvykem, bylo vše jinak. 
Stal jsem se strojařem a jsem tomu 
dodnes bez výhrad rád. Po absolvování 
střední průmyslové školy a Českého 
vysokého učení technického (ČVUT) 
v Praze v roce 1986 jsem zahájil profesní 
kariéru jako konstruktér vývojového 
střediska v tehdejším podniku MOTOR 
JIKOV. Postupem času jsem dostal pří-
ležitost využít i manažerské dovednosti 
a dnes mám tu čest stát v čele jednoho 
z největších zaměstnavatelů Jihočeského 
kraje, kterým firma MOTOR JIKOV 
Group a.s. bezesporu je. Měl jsem mnoho 
ideálů, které jsem v průběhu let více či 
méně úspěšně přenášel do každodenního 
života firmy. Za tři desetiletí, kdy se 
každý den zabývám jejím chodem, znám 
firmu do nejmenšího detailu a stala se 
nedílnou součástí mého života.
Holding MOTOR JIKOV GROUP je ryze 
česká firma bez zahraničního kapitálu. 
Sdružuje čtyři akciové společnosti, 
zaměstnává na 900 pracovníků a obcho-
duje se zeměmi celého světa. To, že letos 
slaví již 113. výročí založení, jen potvr-
zuje, že jsme na správné cestě a máme 
ke splnění všech našich předsevzetí dobré 
předpoklady. Naše úspěchy stojí na lidech 
a jejich loajalitě, proto bych touto cestou 
rád poděkoval našim zaměstnancům za 
svědomitou práci. Každý, kdo pracuje 
poctivě, u nás nachází prostor pro osobní 
a profesní růst, aby mohl, má-li o to 
zájem, nastartovat skvělou kariéru 
a vypracovat se například z čerstvého 
studenta bez velkých zkušeností na 
vysoké manažerské pozice. Takových 
příkladů u nás máme nespočet.

Děkuji za vaši věrnost a podporu firmě 
MOTOR JIKOV.

 
Ing. Miroslav Dvořák
generální ředitel

Divize Jednoúčelové stroje společnosti 
MOTOR JIKOV Fostron a.s. instaluje, ve 
spolupráci s japonskou firmou Kawasaki, 
ve své provozovně v Č. Budějovicích nové 
technologické pracoviště. Bude sloužit 
k testování a prezentaci nových postupů 
při stavbě jednoúčelových strojů i celých 
výrobních linek. Zákazníci mohou nové 
pracoviště ve Fostronu navštívit už letos 
na podzim.     Pokračování na straně 5

Fostron a Kawasaki 
na společné cestě 
k novým zákazníkům

„Nabídneme tak vysoce profesio-
nální komplexní řešení robotizo-
vaných technologických pracovišť, 
využitelných v  celém spektru prů-
myslových oblastí.“

Ing. Miroslav Dvořák letos slaví 
50. narozeniny. K významnému 
životnímu jubileu přejeme vše 
nejlepší, hodně zdraví, štěstí  
a elánu do dalších let.

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů 
pro švédské nákladní automobily Scania
Švédská automobilka Scania, jeden z největších výrobců nákladních automobilů, autobusů a lodních a průmyslových motorů, 
oslovila jihočeský MOTOR JIKOV GROUP s poptávkou na výrobu komponent pro nejnovější modely motoru EURO 5. 
O přípravě a rozběhu zakázky jsme si povídali s vedoucím projektu Ing. Tomášem Prášilem, manažerem pro výrobu a tech- 
niku divize Tlaková slévárna společnosti MOTOR JIKOV Slévárna a.s. 

Jak se stane, že se dostanete k tak za-
jímavé, prestižní zakázce?
Předem bych rád podotkl, že pro Scanii 
nejsme žádným nováčkem. Českobudějo- 
vická divize Tlaková slévárna a soběslavská 
společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 
už pro tuto švédskou automobilku vyrábí 
nízkotlakou technologií na stroji KURTZ 
AL 16-12 SR tři druhy odlitků, konkrétně 
držáky nádrže a části poloautomatické  
a automatické převodovky. Soběslavská  
divize Speciální obrábění a výroba tyto od- 
litky obrábí, zajišťuje dílčí montážní ope- 
race a dále zpracovává odlitky pro mo-
torovou brzdu, skříň převodovky, trubky 
sání motoru, podpěry. 
A právě na základě dobrých referencí, 
kdy jsme prokázali prvotřídní kvalitu jak 
z pohledu moderních technologií, dis-
ponibilní kapacity či výsledků auditu, tak  
z pohledu odbornosti našich lidí, jsme 

byli osloveni ke spolupráci na projektu 
výroby hned několika komponent pro 
motory SCANIA EURO 5. Tento motor se 
vyrábí ve více modifikacích, což přináší  
i variabilitu jednotlivých odlitků a sério- 
vost výroby, kdy nás u některých odlitků 

čeká výroba ve stovkách, u jiných v tisí-
cích i desetitisících ročně. Jde o rozmanité 
portfolio ve všech ohledech, kterému se  
musíme stoprocentně přizpůsobit.  

Takže se jedná o...
Jedná se o projekt výroby 18 zcela rozdíl-
ných vysokotlakých odlitků, mj. např. boční 
krytky, kryty, víka hlav válců a vahadel vač-
kového mechanismu, příruby skříně pro 
přívod vzduchu a filtrace, kryt ložiska a celé 
řady dalších, včetně všech souvisejících 
úkonů. Množství odlitků a pracovních 
operací dělá zakázku skutečně velkou  
a velmi zajímavou. 
Co se týká zakázky jako takové, jedná se 
vlastně o velmi rychlý a náročný převod 
výroby. S problematikou jsme byli sez- 
námeni v závěru loňského roku, nicméně  
jasné obrysy projekt nabral letos na  
přelomu prvního a druhého kvartálu, kdy 

na začátku druhého kvartálu začal probí-
hat vlastní převod výroby ze sléváren ve 
Finsku a Švédsku. 

Znáte důvody ukončení výroby 
u předchozích dodavatelů? 
Těžko říct. Zřejmě se jednalo o soubor 
několika vlivů, jakými byly nestabilita kva- 
lity a termínů dodávek, výrazné zvýšení 
cen komponent, které mělo řešit hospo- 
dářskou a investiční situaci u těchto do- 
davatelů, případně jejich nové podnika-
telské záměry. Myslím si, že jistě velkou 
roli sehrály existenční problémy těchto 
sléváren, které vyplývají z mého pohledu 
z absence investic do rozvoje. Z pohledu 
strojního vybavení bych tyto podniky 
zařadil někam do poloviny 90. let a dnes 
je prostě problematické, aby zajišťovaly 
takovéto moderní náročné zakázky. 
O to víc si uvědomuji prozřetelnost ma-
jitelů holdingu MOTOR JIKOV GROUP,  
kteří každoročně investují do rozvoje firmy 
zhruba 80 milionů korun.

Na projektu výroby komponent pro 
motory SCANIA EURO 5 tedy parti-
cipuje hned několik firem holdingu 
MOTOR JIKOV GROUP.
Ano. Hlavním hráčem je zde divize Tla- 
ková slévárna, ale plnohodnotným a nepo- 
stradatelným partnerem jsou nám divize 
Formy a Jednoúčelové stroje společnosti 
MOTOR JIKOV Fostron a.s. Projekt zahr- 
nuje výrobu forem, proces lití, ale i zpra- 
cování výkresové a projektové dokumen-
tace k jednotlivým dílům, která Scanii 
úplně chybí. Navíc nástroje, které jsme 
dostali k dispozici, nejsou v optimálním 
stavu a je potřeba značnou část forem, 
nářadí a ostřihovacích nástrojů nejprve 
opravit, případně obměnit. To vše roz-
hodně situaci neusnadňuje. Řeknu-li to 
velmi laicky a zjednodušeně, dostali jsme 
k dispozici materiál, který není v optimál-
ním stavu, a je na naší invenci, jakým způ-
sobem dokážeme vše přizpůsobit našim 
podmínkám tak, aby zakázka proběhla 
bez problémů. Na řadu přichází zkuše- 
nosti, česká strojařina, a jak se správně říká  
– zlaté české ručičky.

Pokračování na straně 5

Scania, založená v roce 1891, je špič-
kovým výrobcem a dodavatelem těž-
kých nákladních vozidel, autobusů, 
autokarů, průmyslových a lodních mo-
torů. Nabízí též širokou škálu popro-
dejních a servisních služeb. Prodejní  
a servisní organizace se nacházejí ve 
více než 100 zemích v rámci Evropy, La-
tinské Ameriky, Asie, Afriky a Austrálie  
a má více než 35 000 zaměstnanců.

Podílíme se na výrobě komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

Nová marketingová strategie zvýší prodej 
alternativních plnicích stanic na CNG  

Výhod této alternativy plnicích stanic 
dnes využívá asi stovka tuzemských 
i zahraničních spotřebitelů. Zvýšit 
povědomí široké veřejnosti o CNG 
a získat nové zákazníky má pomoci 
kooperace s marketingovými odbor-
níky. 
 
Plnicí jednotka COMPACT MJ05 vstou- 
pila na tuzemský trh v polovině roku 
2010. Za prvních 18 měsíců, tj. do konce 

roku 2011, našla své nové majitele první 
padesátka z nich. „Při meziročním srov-
nání prodejů zaznamenáváme sice ná-
růst, plánovaným hodnotám podnikatel-
ských plánů, které pro letošní rok hovoří 
o dvou stovkách prodaných stanic, jsme 
ale zatím vzdáleni. Nicméně je nepovažu-
jeme za nereálné,“ říká Jiří Slíva, ředitel 
divize Speciální obrábění a výroba, která 
celý projekt zastřešuje.

Pokračování na straně 4

Ambiciózní projekt vývoje a výroby plnicích jednotek na stlačený zemní 
plyn (CNG) dovedla firma MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., jedna z dcer hol-
dingu strojírenských a slévárenských podniků MOTOR JIKOV GROUP, 
do fáze distribuce zákazníkovi. 
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Vážení čtenáři, 

vítám vás na stránkách nového vydání novin Monitor, ve kterém vám opět přinášíme 
aktuální informace o dění ve společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. Jistě jste zazname-
nali, že Monitor prochází grafickou proměnou. Navíc pro vás, ve spolupráci s externí 
firmou Metromedia s.r.o., připravujeme nové rubriky, jejichž prostřednictvím vás chceme 
vtáhnout do širokého spektra témat. Některé z nich se již rodí, jiné máme takzvaně 
v hlavách a na jejich uvedení do života se teprve chystáme.  

V každém čísle vás osloví předseda představenstva a generální ředitel holdingu MOTOR 
JIKOV GROUP Ing. Miroslav Dvořák, připomeneme historii firmy, která letos slaví již 
113. narozeniny, pozveme vás do našich vývojových, konstrukčních a prodejních úseků, 
představíme spolupracující tuzemské i zahraniční firmy a zavedeme vás i do oblastí 
kultury, vzdělávání, charity a sportu, kde se firma MOTOR JIKOV Group a.s. velmi 
významně angažuje. Rubrika Jikovácké generace vám představí celé rodinné klany 
pracující ve společnostech skupiny a v rubrice otázek a odpovědí se budeme věnovat 
mj. zahradní mechanizaci a plničkám CNG z pohledu uživatelů. Vzhled a obsah 
Monitoru můžete ovlivnit i vy sami. Posílejte nám do redakce náměty, které vás zajímají. 
Uvítáme jakoukoliv invenci z vaší strany a každým tématem se budeme zabývat. 

Doba tomu přeje, že všichni stále někam spěcháme, skřípeme zuby nad množstvím práce 
a máme pocit, že stíháme čím dál méně. Jménem redakce nám všem přeji, abychom se 
dokázali na chvíli zastavit a načerpat tvůrčí elán do osobního i pracovního života.   

Bohdana Mrkáčková
šéfredaktorka, vedoucí PR společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.

Kontakty do redakce: 
Tel.: +420 389 016 258
E-mail: bmrkackova@mjgroup.cz

EDITORIAL

Bohdana Mrkáčková, která od roku 2006 
zastávala roli externí redaktorky, zastupuje od  
1. července 2012 firmu MOTOR JIKOV Group a.s. 
na pozici vedoucí PR. Má na starost kompletní 
marketingovou strategii společnosti a podporu 
komunikace v rámci firmy i s externími partnery. 
Její náplní práce je také monitoring a hodnocení  
trhu, vývojových trendů a konkurence, tvoří 
analýzy a zprávy o průběhu a výsledcích práce 
svěřeného útvaru.

MOTOR JIKOV GROUP – hlavní 
partner ekologického Oskara
Známe už finalisty soutěže E.ON Energy Globe Award ČR 2012. Nejlepší  
z nich získá od naší společnosti CNG plnicí zařízení MOTOR JIKOV COMPACT 
MJ05, které nám vloni pomohlo k vítězství v kategorii Vzduch.

E.ON Energy Globe Award je prestižní 
mezinárodní ocenění v oblasti životního 
prostředí. V České republice právě vrcholí 
čtvrtý ročník soutěže. Ta vybírá a propa-
guje nejzajímavější projekty šetřící energii, 
přírodu a chránící životní prostředí. Soutěží 
se v sedmi kategoriích: Země, Oheň, Voda, 
Vzduch, Mládež, Obec a Kutil. Prvních pět 
uvedených kategorií má mezinárodní for-
mát, v ČR přibyly speciální kategorie Obec 
a Kutil. Soutěž je otevřená všem – podni-
kům, soukromníkům, nestátním organiza-
cím stejně jako obcím a školám. Podmín-
kou je, aby byl projekt již realizován nebo 
existoval ve fázi dokončení.
Mezinárodní odborná porota už posoudila 
všech 165 přihlášených projektů a v kaž-
dé ze sedmi kategorií nominovala tři nej- 
úspěšnější projekty. Z jedenadvaceti fina- 
listů určí celkového vítěze veřejnost for-
mou internetového hlasování. To už běží 
a do 16. září má každý možnost dát hlas 
svému favoritovi na www.energyglobe.cz. 
Vítězný projekt bude znám 4. října. Získá 
řadu cen a též postup do celosvětového 
finále soutěže Energy Globe Award 2012.
U slavnostního předávání před televizními 
kamerami bude naši společnost reprezen-
tovat její generální ředitel Miroslav Dvořák. 
Po loňském soutěžení a především vítězné 
účasti se MOTOR JIKOV Group a.s. stal le-
tos hlavním parterem soutěže.
„Je pro nás velkou ctí a skutečným oce-
něním práce našich konstruktérů a spolu-
pracovníků, že jsme vloni získali vítězství 
v kategorii Vzduch. E.ON Energy Globe 
Award je bezpochyby jedním z nejpres-
tižnějších mezinárodních ocenění v oblasti 

ekologických projektů. A ekologie a udrži-
telný rozvoj jsou pro naši společnost zcela 
klíčovým tématem. Prosazujeme firemní 
politiku odpovědnosti a ochrany životního 
prostředí. Věnujeme se jí stále významněji  
i v oblasti přímé výroby. Vloni nás k vítězství 
dovedla malá plnička CNG MOTOR JIKOV 
COMPACT MJ05. A proto i letošní abso-
lutní vítěz získá od naší společnosti jako 
cenu tuto špičkovou plničku v hodnotě 

téměř sto sedmdesát tisíc korun,” uvedl 
generální ředitel společnosti Miroslav  
Dvořák.
Mezinárodní porota vybrala ze 165 přihlá-
šených projektů trojici finalistů. Je potě-
šitelné, že mezi nimi i celá řada projektů  
z našeho regionu.
Televizní záznam finálového večera mů- 
žete sledovat 11. října od 21 hod. na pro-
gramu ČT1.

Ing. Miroslav Dvořák při finále soutěže E.ON Energy Globe Award

Audity potvrdily vysokou technickou úroveň 
a plnění požadavků systému jakosti
 
Výsledky půl roku trvajících kontrolních auditů a recertifikací prokázaly ve 
společnostech MOTOR JIKOV Group a.s. vysokou technickou vyspělost 
a plnění požadavků systému jakosti ve všech předvýrobních i výrobních eta-
pách. Zákazníci tak mají jistotu, že je jihočeský holding čtyř strojírenských 
a slévárenských podniků zárukou vysoké kvality výroby, produktů i služeb.

„Letošní první pololetí bylo v holdingu 
MOTOR JIKOV GROUP již tradičně ve 
znamení recertifikací a kontrolních au-
ditů všech jednotlivých společností. Lze 
konstatovat, že jsme bezezbytku spl- 
nili jakostní plán na rok 2012. Nejenže 
všechny divize a společnosti holdingu 
zdárně absolvovaly klasické kontrolní  
a recertifikační audity, ale některé z nich 
si rozšířily certifikace na nové obory. 
To se týká například divize Tlaková slé-
várna, která se nyní může u zákazníků 
prokazovat certifikací, kromě vysokotla-
kého, také nízkotlakého lití,“ pohovořil 
o výsledcích kontrol ředitel pro systémy 
jakosti OŽP a BOZP Jiří Dráb. 

Skupina tak opět prokázala schopnost 
plnit náročné požadavky odběratelů. 
Systémy jednotlivých společností jsou 
vhodně nastaveny a pokrývají požadavky 
norem i zákazníků.  

„Spokojení jsme i s výsledky zákaznic-
kých auditů, kdy potenciální odběratelé 
hodnotili systémy jakosti přímo v našich 
provozech v Českých Budějovicích a So-
běslavi. Díky dobrým výsledkům těchto 
auditů jsme se stali součástí dodavatel-
ského řetězce dalších významných firem, 
včetně automobilových,“ dodává Jiří 
Dráb. 

Ruská delegace jednala  
v MOTORU JIKOV o rozvoji 
mezinárodních obchodních 
vztahů
V rámci pobytu v Jihočeském kraji navštívili firmu 
MOTOR JIKOV Group a.s. mimořádný a zplnomoc-
něný velvyslanec Ruské federace Sergey Kiselev, rada 
Velvyslanectví Ruské federace v ČR Andrey Kuznetsov, 
zástupci Obchodního zastupitelství Ruské federace 
v ČR Alexander Turov a Kirill Gorbunov a vedoucí za-
stupitelství firmy Atomstrojexport Jevgenij Rodin. De-
legaci doprovázeli rovněž náměstek ministra průmyslu 
a obchodu ČR Milan Hovorka, zástupci jihočeského 
krajského úřadu a Jihočeské hospodářské komory.

Delegace se zajímala především o výrobu 
strojů a zařízení pro různá průmyslová 
odvětví. „Představili jsme některé naše 
stávající projekty a zkušenosti s působ-
ností na zahraničních trzích. Nadpoloviční 
většina naší produkce směřuje na export  
a naší konkurenční výhodou je, díky sy-
nergii čtyř podniků v rámci holdingu, 
schopnost zajistit komplexní servis služeb 
v rámci výrobního procesu – od vývoje dle 
specifických požadavků zákazníka přes vý-
robu a montáž až po finální úpravu. Před-
pokládáme, že se nám na základě jednání 
podaří otevřít nové obchodní možnosti  
a vybudovat zajímavé formy spolupráce,“ 
poukazuje na exportní potenciál firmy 
předseda představenstva a generální ředi-
tel společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. 
Miroslav Dvořák. 
Velvyslanec Ruské federace se seznámil  
i s historií firmy, kde ho zaujala mj. výroba 
karburátorů pro motocykly do tehdejšího 
Sovětského svazu. Zajímal se rovněž o pl-
nicí stanici na stlačený zemní plyn (CNG), 
kterou firma vyrábí od roku 2010.

Společnosti holdingu MOTOR JIKOV 
GROUP disponují vyspělými technologiemi

Ing. Miroslav Dvořák provází ruskou de-
legaci závodem
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Zvyšujeme konkurenceschopnost zaměstnanců díky 
účasti v projektu AutoAdapt
Manažerské dovednosti, projektové řízení, ekonomické a ICT vzdělávání a široká nabídka technických oborů. Tyto a další vzdělá-
vací kurzy nabízí projekt AutoAdapt, do jehož realizace se zapojila firma MOTOR JIKOV Group a.s. letos na jaře. Školení a work-
shopy pro zaměstnance potrvají do konce roku 2013.

AutoAdapt je vzdělávací projekt zaměřený 
na zvyšování konkurenceschopnosti auto-
mobilového průmyslu prostřednictvím dal-
šího profesního vzdělávání zaměstnanců 
členských firem Sdružení automobilového 
průmyslu. Projekt nabízí širokou škálu růz-
norodých školení a kurzů, od vzdělávání 
cizích jazyků a měkkých a manažerských 
dovedností přes projektové řízení, ekono-
mické a ICT vzdělávání až po technické 
obory automobilového průmyslu, zamě-
řené mj. na strojírenství a konstrukce, 
kvalitu, systémy řízení a celou řadu dal-
ších. Projekt umožňuje kromě interních 
workshopů i externí pobyty zaměstnanců 
v jiných strojírenských firmách. 

„Realizace projektu je v počátcích. Perso-
nální oddělení Motoru Jikov v současné 
době pracuje na zpřesnění harmono- 
gramu jednotlivých vzdělávacích akcí, je-
jich posloupnosti a specifikaci účastníků. 
Od podání žádosti uplynuly již dva roky 
a je potřeba projekt takzvaně napaso-
vat na konkrétní aktuální potřeby našich 
podniků, aby byla realizace smysluplná  
a efektivní pro dalších rozvoj našich pod- 
niků,“ říká ředitelka pro personalistiku  
Věra Vrchotová.  

První školení v rámci AutoAdaptu pro 
zaměstnance holdingu MOTOR JIKOV 
GROUP proběhlo letos v květnu a bylo te-
maticky zaměřené na spolupráci a komu-
nikaci v týmu. Asistentky a personalistky si 
zlepšovaly dovednosti v komunikaci a pře-
dávání informací, delegování kompetencí, 
stanovování cílů a jejich efektivního řešení. 

Teoretický scénář byl podpořen outdooro-
vými aktivitami na posílení dělby rolí a sou-
hry týmu v praxi.  

Projekt AutoAdapt – zvyšování adaptabi-
lity zaměstnanců a konkurenceschopnosti 
odvětví automobilového průmyslu – je fi-
nancován z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost. Hlavním partne-
rem projektu je Sdružení automobilového 
průmyslu. 

Asistentky a personalistky společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. při outdoorových aktivitách v rámci projektu AutoAdapt

Vzdělávejte se, ať můžete  
profesně růst!

Nastoupili jste do nového zaměstnání nebo pracu-
jete několik let stále na stejné pozici a chtěli byste 
postoupit profesně i finančně? Pak využijte pro-
gramu Vzdělávejte se pro růst!, do jehož realizace 
se i letos firma MOTOR JIKOV Group a.s. zapo- 
juje. Hlavním cílem je pomoci zvýšit vaše šance  
na kariérní rozvoj. 

Tato podpora z prostředků 
Evropského sociálního fondu  
(ESF) slouží ke zvyšování  
adaptability nových či stá- 
vajících zaměstnanců a kon- 
kurenceschopnosti podniků  
prostřednitvím prohlubo- 
vání odborných znalostí, 
dovedností a kompetencí  
zaměstnanců a zaměstnava- 
telů. Díky projektu získávají 
podniky finanční příspěvky 
na vzdělávání či rekvalifikace 
svých zaměstnanců. 
„Do projektu jsme se zapojili 
už v roce 2011. Omezující 
zadávací podmínky nám 
sice neumožnily využít vzdělávací aktivity 
pro všechny zaměstnance, přesto jsme však 
zrealizovali školení v holdingu MOTOR  
JIKOV GROUP zhruba za 600 tisíc korun. 
Školení probíhala nejintenzivněji ve spo- 
lečnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s., a to 
zejména ve specifických oblastech kon- 
strukce a technologie,“ hodnotí účast 
v projektu ředitelka pro personalistiku 
Věra Vrchotová. 

 
Letošní projektová výzva umožní poskyt- 
nout vzdělávací aktivity pro širší spektrum  
zaměstnanců. „Naší snahou je, abychom 
opět smysluplně využili dotací ve prospěch 
vyšší odborné úrovně našich zaměstnanců 
a tím ve prospěch celé firmy,“ dodává 
Vrchotová. Projekt Vzdělávejte se pro růst! 
je finančně podpořen z operačního pro- 
gramu Ministerstva práce a sociálních věcí 
ČR Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Studenti poznávají praxi
Známé pořekadlo praví, že co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. 
Platí to i v profesním životě. Čím dříve se mladý člověk zapojí do pracovního 
procesu, tím snadněji bude po absolvování studií hledat perspektivní zaměst-
nání.

Jihočeský strojírenský podnik MOTOR 
JIKOV GROUP spolupracuje s technicky 
zaměřenými školami a nabízí praxi stu-
dentům již mnoho let. Posledními z nich 
jsou studenti 2. a 3. ročníků Střední prů-
myslové školy Dukelská se sídlem v Čes-
kých Budějovicích. Postupně se seznamují 
s provozy divizí Tlaková slévárna, Formy, 
Jednoúčelové stroje, Mechanizace a Slé-
várna litiny. Zapojili se do opracování od-
litků, oprav modelových zařízení, montáží 
sekaček na trávu i práce na NC strojích. 

„Praxe umožňuje studentům poznat, jak 
ve skutečnosti funguje to, co znají z teo- 
retické výuky. Kromě toho poznávají sku-
tečný pracovní život, získávají pracovní 
návyky, učí se plnit povinnosti, organizo-
vat, plánovat. Trh je absolventy nasycený,
a tak nás při výběru přednostně zajímají 
ti, kteří projevili zájem o práci už při stu-
diu a mají za sebou praktické zkušenosti 
v oboru,“ vysvětluje hlavní smysl získá- 
vání pracovních zkušeností odborný garant 
technického vzdělávání podniků MOTOR 
JIKOV Group a.s. Radomír Hrouda. 
Studenti elektrotechnických a strojíren-
ských oborů na SPŠ Dukelská navštěvují 
i s pedagogy podniky holdingu MOTOR 
JIKOV GROUP už druhým rokem. Ti 
nejšikovnější získají nabídku na dlou-
hodobou spolupráci. Nejdříve ve formě 
brigád, později formou pracovního po-
měru. „Je to šikovná parta mladých lidí. 
Často s nimi mluvím a vidím, že mají zájem 
o obor, chtějí vystudovat a najít perspek- 
tivní práci,“ konstatuje Hrouda. „O všech 
studentech vedeme a průběžně aktuali-
zujeme hodnocení, abychom měli k dis-
pozici přehled jejich vývoje. Je zajímavé, 

že při diskuzích s pedagogy zjišťujeme, že 
podobný přístup, jaký mají ke studiu, se 
odráží i v jejich práci.“
A jak to vidí jeden ze studentů? Zeptali 
jsme se Martina Volfa, který patří podle 
odborného garanta k perspektivním bu-
doucím zaměstnancům. 
„Osobně považuji praxi za dobrou zku-
šenost a vím, že mi získané dovednosti 
budou užitečné při hledání zaměstnání.  
MOTOR JIKOV GROUP je velká firma a dělá 
dnes hodně pro automobilový průmysl. To 
mě zaujalo, auta mám rád, asi jako každý 
chlap. Po absolvování střední školy chci 

jít určitě na vysokou, přednostně uvažuji  
o pražském ČVUT. V rámci možností bych 
rád pokračoval s praxí v Motoru Jikov, 
případně se zde v budoucnu ucházel  
o pracovní místo. Každý z nás chce do ži-
vota vstoupit zajištěný, bez finančních pro- 
blémů a já věřím, že mi to kariéra ve strojí-
renství umožní,“ říká Martin Volf, student 
2. ročníku oboru strojař českobudějovické 
střední průmyslové školy, který se v srpnu 
zapojil v divizi Mechanizace společnosti 
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. do mon- 
táže sekaček pro tuzemský i zahraniční 
trh. 

Student Martin Volf pracuje na praxi v divizi Mechanizace společnosti MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s.

MOTOR JIKOV v roce 1989 
spoluzaložil zájmové Sdružení 
automobilového průmyslu

Školení v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst!
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Ptáme se na inovace a plány divize Mechanizace  

Bubnová sekačka
model STELLA 5316SLEV
objednací číslo 0005316SLEV

Technické parametry
Šíře záběru  
Výška sekání  
Rozměr kol
Pojezd  
Pohon  
Pojezdová rychlost
Objem motoru 
Pracovní výkon
Krouticí moment 
Poznámka  

Objednávejte na objednavky@mjgreen.cz 
a zmaresova@mjs.cz, fax 389 016 512, 
tel. 389 016 510, 389 016 513.

NOVINKA: Plynule a elegantně na vysokou trávu 
Společnost MOTOR JIKOV GREEN a.s. vstoupila v letošním roce na trh s bubnovou sekačkou STELLA 5316SLEV s variátorem 
pojezdu. Užitné vlastnosti, výbava, elegantní design a kvalitní zpracování z ní dělají top model v této třídě sekaček.  

Sekačka s motorem Briggs & Stratton 
950, zdvihovým objemem 223 ccm  
a krouticím momentem 12,88 Nm 
nemá ve své kategorii konkurenci. Va-
riátor navíc nabízí jedinečnou plynulou 
regulaci rychlosti pojezdu bez nutnosti 
jakéhokoliv zásahu do stroje či nut- 
nosti demontáže a montáže dílů. 
„Impulsem pro zařazení sekačky s va-
riátorem do našeho sortimentu je  
další zvýšení konkurenceschopnosti na 
světových trzích. S tímto technologic-
kým řešením mají uživatelé možnost 
měnit rychlost sečení plynule a velmi 
jednoduše. Stačí jen stlačit páčku na 
řídítkách,“ říká Daniel Šraga, mana-
žer prodeje společnosti MOTOR JIKOV 
GREEN a.s. „Reakce jsou velice po-
zitivní. Sekačku dodáváme prozatím 
na německý a rakouský trh, zákazníci 
si ji ale mohou vyzkoušet a zakoupit  

mj. v podnikové prodejně v ulici Karolíny 
Světlé v Českých Budějovicích.“
Novinkou je i rotor se šesti noži usnad-
ňující průchodnost v hustém a těžko 
prostupném porostu, delší madlo, nová 
řídítka s jednoduchou výškovou regu-
lací a clona podvozku proti znečištění. 
Uživatelé jistě ocení také neomezenou 
volnoběžku usnadňující skvělou ovla-
datelnost v členitém terénu a speci-
fické vyvážení pro perfektní přilnavost 
k povrchu. Díky ochranným prvkům 
v podobě speciálního aerodynamic- 
kého krytu rotoru, běžně používaného  
u západoevropských výrobců, a pojistky 
na páce pohonu rotoru je práce se se-
kačkou navíc maximálně bezpečná. 

64 cm
3,5 cm
338 mm / 91 mm
ano
Briggs & Stratton 950
2,0–3,7 km/hod
223 cm3

1,28–2,37 ar/hod
12,88 Nm
boční plachta

Letošní počasí nám přeje a o zájemce  
o zahradní a zemědělskou techniku ne-
máme nouzi. A protože jsme přes zimu 
nezaháleli, připravili jsme i pro letošní 
sezonu celou řadu novinek a inovací. 
Zde musím vyzdvihnout zejména rychlé 
zavedení variátorové převodovky, která 
umožňuje plynulou regulaci rychlosti 
jízdy v závislosti na terénu. Zahradní se-
kačky s tímto řešením jsou již v provozu 
i u zahraničních odběratelů a setkává-
me se jen s kladnými ohlasy.  

Kromě skutečně skvělé variátorové se-
kačky jsme ale připravili i další nová ře-
šení. Rostoucí zájem zákazníků zazna-
menáváme například u sestavy VIVA, 
kterou mohou zákazníci používat nejen 
jako jednoúčelovou sekačku, ale díky 
motorové jednotce je její využití mno-
hem širší.  
S tím, jak rozšiřujeme sortiment divize 
Mechanizace, dochází logicky i k nárůstu 
v sortimentu vyráběných a nakupova-
ných dílů. To klade vysoké nároky na  

logistiku a nákup. I tomu tedy věnujeme  
značnou pozornost. V oblasti technic-
kého rozvoje připravujeme společně  
s prodejcem našich výrobků, sesterskou 
společností MOTOR JIKOV GREEN a.s., 
nové strategické postupy, které nám 
pomohou získat co největší trh pro naše 
výrobky a omezit vliv konkurence. 
Nezahálíme ale ani v přípravách na další 
sezónu, a to i přesto, že jsme teprve  
v polovině letošního roku. Musíme se už 
nyní dívat dopředu a včas připravovat 

další řešení a racionalizace. Při přípra-
vách nového sortimentu hrají samo- 
zřejmě významnou roli podněty od na-
šich zákazníků a dealerů. Ty nás vedou 
k myšlence, co dále zlepšovat a jakým 
směrem se ve vývoji zahradní a země-
dělské mechanizace ubírat. 
Z našich dílen odcházejí sekačky, které 
dokážou svým provedením uspokojit  
i velmi náročné uživatele. Zakládáme 
si na jednoduchosti, ovládací prvky 
jsou navíc ergonomicky a přehledně 

uspořádány, takže práci s nimi zvládne 
skutečně každý. Velkou pozornost vě-
nujeme také bezpečnostním prvkům  
a splnění přísných ekologických a hlu-
kových norem.
Děláme zkrátka všechny kroky proto, 
abychom si nejen udrželi stávající zá-
kazníky, ale abychom zákaznické port-
folio neustále rozšiřovali. Domnívám 
se, že se ubíráme správným směrem  
a je před námi sice náročné, ale per-
spektivní období.

Letní sezona je v plném proudu a díky počasí, kdy se střídají vysoké teploty a deště, tráva roste před očima. Jaké novinky připravila divize Mechanizace 
pro letošní sezonu v oblasti zahradní i zemědělské techniky, a co chystá do budoucna? Zeptali jsme se ředitele Ing. Josefa Papeže. 

Nová marketingová strategie zvýší prodej...
Pokračování ze strany 1
Strategie pro světový trh
Zvýšení zájmu veřejnosti a růstu prodejů 
má pomoci nová obchodní strategie. Tu 
připravuje soběslavská akciová strojíren-
ská společnost ve spolupráci s externími 
subjekty.  
Prioritou bylo vytvořit ve spolupráci s ex-
terní společností ENDOVIA s.r.o. Praha 
strategii prodeje kompresorové jednotky 
COMPACT MJ05 pro pomalé plnění. Stra-
tegie plánuje průnik produktu na celosvě-
tový trh v tomto produktovém segmentu 
malých plniček, kde je MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s. jedním ze čtyř výrobců 
na světě. 
„Firma MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 
vyvinula velmi zajímavý produkt  
a zvládla celou řadu složitých úskalí roz-
běhu výroby po technické stránce. Nyní 
musíme soustředit veškerou pozornost 
na propagaci a simulování prodeje v ČR  
i na zahraničních trzích. V rámci ex-
portu jednáme v současné době se zá- 
stupci vytipovaných společností v Ně- 
mecku, Holandsku, Maďarsku, Polsku, 
Slovinsku a Bulharsku s cílem navázat 
spolupráci cestou konzultativního prodeje 
s vybranými dealery. Ve střednědobém ho-
rizontu plánujeme rozšíření prodejních ka-
nálů na Ukrajinu, Estonsko, Litvu, Lotyšsko  
a Rusko. Stranou nezůstává ani zájem  
o jihoamerický a středoasijský trh v ze-
mích, jako jsou Argentina, Peru, Brazí-
lie, Indie a Pákistán,“ konstatuje Karol 
Suchár ze společnosti ENDOVIA, která 
v úzké spolupráci s Motorem Jikov připra-
vuje prodejní strategii a plánuje získávání 
zákazníků na vybraných trzích. Dodává, 
že z důvodu konkurenceschopnosti je pro 
posledně jmenované trhy nezbytná mo-
difikace stávajícího zařízení na zjednodu-
šený produkt, ekonomicky přizpůsobený 
tamním podmínkám. 

Analýzy přinesou řešení
Průzkumy a analýzy jednoznačně ukazují 
zájem celosvětových trhů o malé plničky. 

Podmínkou úspěchu je nabízet a prodá-
vat technicky a kvalitativně bezchybné, 
spolehlivé a vyspělé zboží. 
Připravovaná marketingová opatření 
směřují k podpoře oboustranné komu-
nikace mezi firmou a klientem. Hlavním 
cílem je usnadnit orientaci potenciálních 
zákazníků v problematice ekologicky še-
trného paliva, kterým stlačený zemní plyn 
bezesporu je. Cílovým výsledkem pro-
dejní filozofie a strategie je ve středně-
dobém horizontu prodej 500 ks plnicích 
stanic COMPACT MJ05 ročně.
„Aby byla marketingová inovace efek- 
tivní a dlouhodobá, zpracujeme důklad-
nou analýzu aktuálního stavu, na jejímž 
základě nastavíme ve spolupráci s klien-
tem konkrétní změny. Ty pak budeme 
aplikovat do praxe. Nová komunikační 
strategie bude klást důraz na poskytování 
širokého spektra informací, protože pově-
domí o výhodách dopravních prostředků 
na alternativní pohon CNG je stále obecně 

Prezentační fotografie plničky MJ05 a Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel s pohonem 
na stlačený zemní plyn (CNG)

na velmi nízké úrovni. Zaměří se také na 
adresnější oslovení potenciálních zájemců 
o alternativní pohon vozidel na CNG 
ve všech segmentech trhu,“ vyjádřil se 
k nově připravované komunikační stra-
tegii Ladislav Pristaš z firmy Metromedia 
s.r.o. Ta má dokument zpracovat ještě 
letos. 

Rozšíření o značkový servis
Soběslavská společnost MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s. vstupovala do projektu 
v první fázi pouze v roli výrobce, se zajiš-
těným prodejem plniček přes síť dealerů. 
„Po vyhodnocení situace a našich kom-
petencí jsme dospěli k názoru, že mů- 
žeme bez obav prodávat přímo koneč-
ným zákazníkům a uživatelům, samo- 
zřejmě souběžně s distributorskou sítí. 
Jsme schopni zajistit v rámci celé ČR 
veškerý zákaznický servis, od kalkulací  
a nabídek přes vlastní instalace, zpro-
voznění a zaškolení až po plný záruční  

a pozáruční servis,“ říká Jiří Slíva, ředitel 
divize Speciální obrábění a výroba. 

Významnou roli v nové marketingové 
strategii hrají rychloplnicí stanice MJ 
VARIANT
Rychloplnicí stanice MJ VARIANT jsou 
určeny především společnostem s provo-
zem vysokozdvižných vozíků a firemních 
flotil osobních vozidel. V této oblasti se 
jeví jako velice produktivní spolupráce se 
společností Linde Material Handling. 
„Naše plnicí stanice MJ VARIANT vyu-
žívají dnes již např. ve společnosti PERI, 
spol. s r.o., v Jesenici u Prahy a brzy k nim 
přibudou společnosti Charvát a.s., Linde 
Material Handling a Česká Doka bednící 
technika a.s. Dále připravujeme projekty 
ve společnostech Bramac, TDS Zampra, 
Cembrit a dalších. Potencionálními zá-
kazníky v této oblasti jsou všechny firmy 
a společnosti, které chtějí ušetřit náklady 
na pohonné hmoty,“ říká Jiří Slíva.  
Stanice MJ VARIANT získala název díky 
variabilitě využití. V podstatě se jedná  
o spojení plniček s tlakovým zásobníkem 
a případně výdejním stojanem. Výkony 
mohou být 10, 15 nebo 20 m3/hod., ka-
pacity zásobníků pak 560, 840 nebo 980 
litrů. Zákazníci Motoru Jikov získají kom-
plexní řešení na klíč od prvotní kalkulace 
kapacit a návratnosti až po finální revize 
a schválení zařízení do provozu orgá-
nem státního technického dozoru. Ceny  
těchto zařízení se pohybují od 700 tisíc 
až do 1,5 mil. Kč v závislosti na koncepci  
a vybavení stanice. 
„Tyto projekty jsou časově i odborně po-
měrně náročné. Doba realizace je řádově 
5–6 měsíců, ke každé aplikaci je nutná 
projektová dokumentace. V letošním 
roce předpokládáme realizaci pěti vni-
tropodnikových plnicích stanic, v příš-
tím roce jich plánujeme deset. Toto se 
týká samozřejmě pouze ČR, kde máme 
veškerá legislativní oprávnění k prová- 
dění těchto vyhrazených činností. Zájem  
o zařízení typu VARIANT zaznamená- 
váme i ze zahraničí, například z Holandska  

či Maďarska. Případná realizace je zde 
však záležitostí našich lokálních part- 
nerů,“ dodává Jiří Slíva. 

Do realizace vstoupil pilotní projekt 
výstavby velké plnicí stanice
Exkluzivní spoluprací s německou fir-
mou, zabývající se CNG již několik de-
setiletí, rozšířily produktové portfolio 
Motoru Jikov také velké plnicí stanice 
SAT (Schwelm Anlagentechnik GmbH) 
s výkonem nad 50 m3/hod. Jejich využití 
je vesměs veřejného charakteru. Hlavní 
zákazníci vycházejí z řad velkých doprav-
ních společností a firem, jako např. pro-
vozovatelé veřejné autobusové dopravy. 
V prodeji CNG cestou velkých plnicích 
stanic je v letošním roce realizován pi- 
lotní projekt v Písku pro společnost Zliner 
Energy, která bude stanici provozovat pri-
oritně pro ČSAD Autobusy České Budějo-
vice. Po vyhodnocení úspěšnosti pilotního 
projektu se předpokládá v horizontu ná-
sledujících let rozšíření i do dalších měst 
v Jihočeském kraji. MOTOR JIKOV Strojí-
renská a.s. zákazníkům nabízí realizaci do-
dávky a výstavby plnicí technologie na klíč. 
Postupy se příliš neliší od projektů vnitro-
podnikových plnících stanic, nicméně celá 
realizace je legislativně i organizačně mno-
hem složitější a rozsáhlejší. Investičně se 
pohybuje v řádech od 2 milionů Kč výše.
„Globalizace a otevřené trhy dávají fir-
mám příležitost nacházet zákazníky  
a obchodní kontakty doslova po celém 
světě. To přináší, kromě možností, také 
rizika v podobě celosvětové konkurence 
a vlivů globální ekonomiky. Věříme, že 
kooperace s odbornými poradci v ob- 
lasti marketingových inovací nám po- 
může zavést podstatné změny metod  
prodeje a distribuce ke koncovému 
zákazníkovi a případná rizika elimino- 
vat. Ve výsledku očekáváme nárůst 
prodejů, zvýšení konkurenceschopnosti 
a posílení prosperity,“ uzavírá předseda 
představenstva a generální ředitel hol- 
dingu MOTOR JIKOV GROUP Miroslav 
Dvořák.



CNG zvyšuje konkurenční 
schopnost pekařů
Plnicí zařízení MOTOR JIKOV COMPACT MJ05 
zvítězilo v prestižní soutěži E.ON Energy Globe 
Award ČR 2011 v kategorii Vzduch. Je odpovědí 
konstruktérů a techniků naší společnosti na ros-
toucí poptávku motoristů po plnicích stanicích 
CNG. 
Stlačený zemní plyn je jedním z nejeko-
nomičtějších a nejekologičtějších paliv, 
kterým patří budoucnost. A naše spo-
lečnost, s více než padesátiletou tradicí 
výroby legendárních kompresorů JIKOV, 
je na poptávku po zařízení pro plnění 
CNG do nádrží vozidel připravena. 
V Evropě i ve světě je používání stlače-
ného zemního plynu pro pohon moto-
rových vozidel na vzestupu. Důraz na 
ekologii, bezpečnost a především hos-
podárnost provozu nutí výrobce hledat 
alternativy ke klasickým palivům. Oproti 
benzínu, naftě, a dokonce i LPG má CNG 
o desítky procent nižší úroveň emisí, 
a je tedy jedním z nejekologičtějších paliv. 

Především ale nabízí bezkonkurenční 
náklady na provoz. Jen pro srovnání 
– zatímco při dnešních cenách ujede 
motorista s klasickým benzínovým mo-
torem za tisíc korun přibližně 470 ki-
lometrů, s CNG ujede za tisícovku až  
1 250 kilometrů… Více argumentů si 
můžete přečíst v článku s názvem Snižo-
vání nákladů na pohonné hmoty použi-
tím stlačeného zemního plynu, který pro 
profesní časopis Pekař a cukrář 7/2012 
vznikl na základě prezentace Asociace 
NGV a přednášejících Jiřího Slívy a Jana
Kocourka ze společnosti MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s. na Dnech chleba 2012
v Pardubicích.
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„Z konstrukčního hlediska jsme se sou-
středili hlavně na problematiku manipu-
lace svazků tašek a následně celé palety 
v požadovaném taktu, zásadní byl rov-
něž vývoj chapadel pro různé typy tašek.  
Kromě toho jsme vyvíjeli speciální stroje 
pro vkládání proložek a děrování fólie,“ 
vysvětluje Jiří Hrabánek, vedoucí projektu 
divize Jednoúčelové stroje.
Konstrukční práce a výrobu celé balicí linky, 
která se rozkládá na ploše 20x50 m, zvládl  
tým českobudějovické divize Jednoúče- 
lové stroje za šest měsíců. Vlastní montáž  
a provozní oživování zabraly další tři mě-
síce.  
Součástí zakázky bylo rovněž dodání po-
jezdových jeřábů, dopravníků a dalších 
speciálních strojů a zařízení, včetně zajiš-
tění strojů od zahraničních výrobců. Pro 
provoz linky je zapotřebí 13 servopohonů 
o výkonu 2,5 až 37 kW, 23 asynchron-
ních motorů (malého výkonu do 3 kW)  
a dalších pneumatických prvků umístě-
ných v chapadlech, přísunech a dalších 
částech zařízení. Centrální řízení zajišťuje 
Simotion D445-2 s výkonovými jednot- 
kami Sinamics S120 (booksize) s CU320-2 
PN, pro řízení motorů jsou použity frek- 
venční měniče Sinamics G120C. Výkono-
vé napájení servoměničú dodává 55kW 
napáječ SLM, bez nutnosti použití brzd-
ných odporů. Vlastní servomotory s pře-
vodovkami Stoeber a Flender dodala 
firma Siemens, stejně tak asynchronní 

Chytrá balicí linka střešních tašek pro Bramac
Společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s., výrobce jednoúčelových strojů a zařízení a jedna 
z dceřiných firem holdingu MOTOR JIKOV GROUP, zkonstruovala, vyrobila a uvedla do 
provozu plně automatizovanou linku pro firmu Bramac, celosvětového výrobce střešních 
materiálů. Balicí linka zvládá stohování a balení 130 střešních tašek za minutu. 

motory. Provozní bezpečnost a vizualizaci 
zajišťuje průmyslové PC IPC 427C se soft-
warem Simatic WinAC.
„Balicí linku jsme letos instalovali a uvedli  
do provozu v nově zrekonstruovaných 
prostorách u zákazníka. Bylo nutné za-
jistit komunikaci mezi všemi řídicími sys-
témy této nové technologie tak, aby na 
sebe jednotlivé pracovní operace plynule 
navazovaly. 

Vzhledem k velikosti pracoviště jsme zá-
kazníkovi doporučili hned několik ovlá-
dacích panelů, logicky rozmístěných po 
celé lince. To obsluhu celé linky výrazně 
usnadňuje a má pozitivní vliv na zefektiv-
nění výroby,“ dodává ředitel divize Jedno-
účelové stroje společnosti MOTOR JIKOV 
Fostron a.s. Miroslav Kníže. Dodal, že ba-
licí linka je koncipována tak, aby ji bylo 

V roce 1991 založila rakouská  
firma BRAMAC DACHSYSTEME  
INTERNATIONAL, GmbH, Pochlam 
s akciovou společností LATER 
Chrudim společný podnik. Takto  
vzniklá dceřiná společnost  
BRAMAC, spol. s r.o. se sídlem 
 v Praze, vyrábí ve výrobním závodě  
v Chrudimi již od dubna 1992 vy-
soce kvalitní Alpské střešní tašky 
ve čtyřech harmonických barvách. 
Společníci firmy BRAMAC, spol. 
s r.o. zakoupili v říjnu 1993 další 
výrobní závod v Olbramovicích na 
Moravě, kde byla zahájena výroba 
Moravských tašek. V září 1994 
otevřela firma prodejní sklad 
v Písku. Od roku 1996 je jediným 
společníkem BRAMAC rakouská 
firma BRAMAC DACHSYSTEME 
INTERNATIONAL, GmbH. 

Ojedinělost pracoviště spočívá v možnosti  
provázat technologie obou firem do 
jednoho sofistikovaného celku, který je 
schopen splnit i velmi náročné požadavky  
zákazníků. Praktická prezentace práce 
robotů ve výrobních linkách má pomoci 
oběma firmám při oslovování nových zá-
kazníků. 
„Hlavní myšlenkou vzniku společného  
pracoviště, které budeme neustále mo-
difikovat dle aktuálních potřeb trhu  
a vývoje produktu, je ukázat zákazníkům 
přímo v praxi vzájemné propojení a fun-
gování jednoúčelových strojů a přípravků 
značky MOTOR JIKOV s roboty Kawasaki. 
Nabídneme tak vysoce profesionální 
komplexní řešení robotizovaných techno-
logických pracovišť, využitelných v celém 
spektru průmyslových oblastí. Zákazníci si 
zde ověří vhodnost použití dílů pro daný 
typ manipulace a bude možné provést 

Fostron a Kawasaki na společné  
cestě k novým zákazníkům
 
Pokračování ze strany 1

případné konstrukční změny dle kon-
krétních požadavků zákazníka ještě před 
zahájením sériové výroby. Pomůžeme tak 
zákazníkovi sestrojit linku, která přispěje 
k významnému zefektivnění výroby,“ vy-
světluje význam technologického centra 
ředitel divize Jednoúčelové stroje Miroslav  
Kníže.

Robot Kawasaki v technologickém centru 
společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s.

možné dle měnících se požadavků zákaz-
níka kdykoliv modifikovat, ať po stránce 
mechaniky, hardwaru nebo softwaru.

Nasazení balicí linky ve firmě Bramac

Úspěšná spolupráce se Švédy 
bude pokračovat novým 
projektem SCANIA EURO 5

Předseda představenstva a generální 
ředitel Ing. Miroslav Dvořák a ředitel di-
vize Speciální obrábění a výroba Ing. Jiří 
Slíva se v červnu ve švédském Sodertaelje 
sešli se zástupci firmy Scania. 

Důležitým bodem jednání bylo zhodno-
cení dosavadní spolupráce a rozšíření ob-
chodních vztahů. Obě strany se dohodly, 
že mají zájem ve spolupráci pokračovat.
„Obchodní jednání se nesla v přátelské 
atmosféře. Projednali jsme jak technické 
specifikace a harmonogram výroby kom-
ponent pro motory SCANIA EURO 5, 
kterou v těchto týdnech v našich pro-
vozech v Českých Budějovicích zahaju- 
jeme, tak výhled další spolupráce 
v rámci nových projektů. 
Pro holding MOTOR JIKOV GROUP zde 
vidíme velký potenciál v mnoha smě-
rech,“ zhodnotil jednání o spolupráci 
Miroslav Dvořák. Dodal, že další jednání  
proběhnou v Motoru Jikov v jižních Če-
chách letos v září. 

Japonská společnost Kawasaki byla 
založena koncem 40. let 20. století. 
Tento průmyslový gigant vyrábí leta-
dla, roboty, mosty a lodě, ale drží si 
rovněž renomé výrobce špičkových 
výkonných sportovních strojů a vel-
koobjemových cestovních motocy-
klů a cruiserů. 

Opět se tedy ukazuje synergie ply-
noucí z propojení čtyř firem v rámci 
holdingu MOTOR JIKOV GROUP.
Přesně tak. Na toto poukazuje i Scania, 
která si, stejně jako celá řada dalších 
zákazníků, plně uvědomuje naši sílu  
a velkou konkurenční výhodu, že my jsme 
schopni uchopit celý projekt. Od převzetí 
dokumentace přes výrobu až po finální 
opracování. V rámci této zakázky divize 
Tlaková slévárna zajistí komplexní výro-
bu odlitků, od operací obrábění, praní, 
kontroly, zkoušení těsnosti odlitků až po 
operaci nanesení speciálního dvoukom-
ponentního silikonového těsnění a jeho 
vytvrzení, včetně dílčích montáží kom-
ponent u několika odlitků. Společnost  
MOTOR JIKOV Fostron a.s., kromě toho, co 
již bylo řečeno, vyrábí pro zkoušení odlitků 
dvě tlakovací zařízení včetně přípravků 
pro tlakování odlitků a specifický jedno-
účelový stroj pro aplikaci nanesení dvou-
komponentního silikonového těsnění pro 
tyto odlitky, včetně přípravků. To sestává 
z šestiosého robota od firmy Kawasaki  
a míchacího plnicího zařízení pro dávko-
vání a aplikaci silikonového těsnění. Dále 
vyrábí přípravky na obrábění a spolupo-
dílí se na výrobě všech potřebných pří-
pravků. To vše v horizontu šibeničních tří 
měsíců. Nicméně, dle průběžné kontroly 
harmonogramu jde vše podle plánu. Ale 
nesmí se nic stát. 

Zmínil jste napjaté termíny. 
Přibližte nám situaci...
Základní dokument, dlou-
hodobou smlouvu neboli 
smlouvu o spolupráci jsme 
podepsali 17. dubna, 
samotný start projektu 
je datován k 26. 4., kdy  
u nás Scania začala objed-
návat potřebné jednoúčelové 
stroje, přípravky, některé formy 
a ostřihovací nástroje, dále ostatní 
nástroje a přípravky, a nakonec samotné  
vzorky dílů s takzvanou PPAP doku-
mentací, které jsou určeny pro proces 

schválení a uvolnění výroby pro sériové 
dodávky. Převod výroby má předvýrobní  
deadline ve 30. kalendářním týdnu, tj. do 
konce července. Během první poloviny 
srpna musíme zhotovit a dodat poža-
dované vzorky s PPAP dokumentací 
 do Scanie pro jejich schválení  

a uvolnění pro sériovou výrobu  
a dodávky. Již nyní můžu kon-

statovat, že od srpna se roz-
běhne sériová výroba ně- 
kolika prvních dílů a je-
jich dodávky přímo na 
montážní linku Scanie. 
V současné době máme 
za sebou první kolo 

vzorkování odlitků a řešíme 
 úpravy forem a ostřihovacích 

nástrojů a metody obrábění 
finálních odlitků. Klíčovým okamži-

kem budou operace testování, tlakové 
zkoušky a aplikace dvoukomponentního 
silikonového těsnění. 

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu 
komponentů pro švédské 
nákladní automobily Scania
Pokračování ze strany 1

Jak se cítíte v pozici člověka, který 
má zajistit v poměrně krátké době 
rozběh a plynulou výrobu a ví, že se 
nikde nesmí stát chyba? 
Je to adrenalin a ten je v určitých dáv-
kách zdravý. Z pozice vedoucího pro-
jektu jsem zodpovědný za průběh celé 
zakázky. Je potřeba si uvědomit, že se 
jedná na jedné straně o skutečně velmi 
náročnou záležitost, s napjatými termíny. 
Na druhé straně ale, pokud se nám 
podaří projekt v požadované kvalitě  
a termínech rozjet, je to zakázka prestižní  
a velmi dobrá reference pro další ob-
chodní příležitosti, jak ze strany Scanie, 
tak od zákazníků z celého světa. Proto 
je velmi důležité, aby si všichni uvědo-
mili, že tento projekt má pevně stano-
vené milníky a my si v žádném případě 
nemůžeme dovolit zbrzdit výrobu aut 
ve Švédsku. V neposlední řadě pro nás 
tato zakázka znamená roční obrat kolem 
49,7 milionů korun.

Cisternový nákladní vůz Scania
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Rallye Český Krumlov je zařa-
zena do seriálu FIA Evropského 
poháru – region Central, dále do  
Mediasport Mezinárodního mis-
trovství České republiky v rally, 
Mistrovství České republiky v rally 
historických automobilů a Rally 
Legend. Se svou tradicí čtyřiceti 
již uskutečněných ročníků s da-
tem založení 1971 patří Rallye 
Český Krumlov mezi tři nejstarší 
aktivní automobilové soutěže  
v Čechách. O kvalitě pořadatel-
ské sboru svědčí i opakovaně vy-
soké hodnocení soutěže pozoro-
vateli FIA, kdy byla v letech 2010 
a 2011 hodnocena jako nejlepší 
rallye v rámci Evropského poháru 
FIA. 

MOTOR JIKOV podpořil populární Rallye Český Krumlov 2012
Jihočeská společnost MOTOR JIKOV Group a.s. byla partnerem letošního, již 40. ročníku populární soutěže Rallye Český Krumlov, který proběhl na 
silnicích dvou okresů jižních Čech ve dnech 25.–26. května. V rámci populární motoristické akce představila fandům motoristického sportu firemní vůz 
Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a plnicí jednotku COMPACT MJ05.

„Společnost Motor Jikov byla u soutěže 
Rallye Český Krumlov v letech 1990–95 
v roli generálního partnera. Letos jsme se 
rozhodli, na počest jubilejního 40. roč- 
níku, toto partnerství obnovit. Firma 
MOTOR JIKOV GROUP má k automobi-
lovému průmyslu velmi blízko. Více než 
50 % naší produkce je určeno právě pro 
automobilový průmysl a v posledních le-
tech se intenzivně věnujeme vývoji a vý-
robě plnicích zařízení na stlačený zemní 
plyn pro domácnosti, živnostníky a firmy, 
které jezdí auty s tímto pohonem,“ vy-
jádřil se k partnerství soutěže předseda 
představenstva a generální ředitel společ-
nosti MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav 
Dvořák.
Hybridní vozy a elektromobily mohli ná-
vštěvníci rallye vidět a dozvědět se víc  
o jejich přednostech na českobudějo-
vickém výstavišti a na parkovišti v Jelení 
zahradě pod českokrumlovským zámkem 
v rámci akce nazvané 1. Rallye Český 
Krumlov Electric and New Energies. 
„Alternativní ekologické pohony byly té-
matem Rallye Český Krumlov historicky 
poprvé a milovníci rychlých kol projevili  
o takto poháněné vozy velký zájem. Auta 
si projela také první rychlostní zkoušku 
na českobudějovickém výstavišti, závodů 
jako takových se ale neúčastnila,“ řekl 
ředitel divize Speciální obrábění a výroba 
společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 
Jiří Slíva. Právě tato společnost se sídlem 
v Soběslavi plnicí zařízení COMPACT MJ05 
vyvinula, vyrábí a dodává na trh. 
Kromě Volkswagen Passat 1.4 TSI EcoFuel 
s pohonem na stlačený zemní plyn včetně 
plnicí stanice, které při soutěži představili 
zástupci firmy MOTOR JIKOV Group a.s., 
byly k vidění např. vozy Toyota Prius plug-in 
hybrid, Peugeot 3008 Hybrid4, Peugeot 
508 RxH, elektromobil Peugeot iOn nebo 
elektromobil Smart ED.
Soutěžící vozy nabízely podívanou v pá-
tek během testovacích rychlostních zkou-
šek a super speciální rychlostní zkoušky 

na Výstavišti České Budějovice. Ze star-
tovací rampy v Jelení zahradě vyjelo první 
auto v pátek v odpoledních hodinách  
a zahájilo tak první etapu uzavřených 
rychlostních zkoušek na silnicích okresů 
Český Krumlov a České Budějovice,  
s cílem na českobudějovickém Výstavišti. 
Odtud pak v sobotu ráno odstartovala 
druhá etapa, ve které čekalo soutěžící 
dalších sedm měřených uzavřených rych-
lostních zkoušek v Českém Krumlově  
a v odpoledních hodinách na Lipensku. 
Na jezdeckém poli se utkaly o vítězství 

letošního ročníku také historické vozy. 
Zvítězili Miroslav Janota s Lukášem  
Vyoralem s vozem Opel Kadett Coupe, 
druhé místo obsadila posádka Jan Krejča  
a Pavel Šárka se Škodou 130 LR a bronzová  
pozice patřila Michalu Hylánovi a Martinu 
Mikulkovi se Škodou Favorit 136 L.
Vítězi samotné letošní jubilejní 40. Rallye  
Český Krumlov se stali Jan Kopecký  
a Pavel Dresler na tovární Škodě Fabia  
S2000. Druhé místo se ztrátou necelé  
minuty získali Roman Kresta s Petrem Gro-
ssem, rovněž na Fabii S2000, třetí příčku 

obsadili Václav Pech s Petrem Uhlem 
na Mini John Cooper Works S2000.
Ocenění si ale odvezli i všichni majitelé 
vozů s alternativním pohonem. „Program 
letošní Rallye Český Krumlov zpestřila 
prezentace hybridních vozů a elektromo-
bilů. Po celé dva dny se na nás mohli ná-
vštěvníci rallye obracet s dotazy týkajícími 
se pořízení a provozu automobilu s alter-
nativním pohonem, v případě zájmu jsme 
jim umožnili testovací jízdu,“ dodal Jan 
Kocourek, referent prodeje společnosti 
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 
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foto: A. Decarli

Ocenění EXCELENCE 2011
Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR udělily Sek-
torové radě pro strojírenství ocenění ExCELENCE 2011 za příkladné 
zapojení do rozvoje technických oborů. Jejím členem je i holding 
strojírenských a slévárenských podniků MOTOR JIKOV GROUP, jeden 
z největších zaměstnavatelů Jihočeského kraje.   

„S realitou disproporcí na trhu práce, kdy 
průmyslové podniky bojují s nedostatkem 
kvalifikovaných odborníků, zatímco se na 
úřadech práce tísní řady nezaměstna-
ných, se setkáváme dnes a denně. Proto 
se rádi hlásíme k projektům, jejichž cílem 
je situaci na trhu práce zlepšit, zvýšit 
zájem o technické obory, podpořit pro-
pojení technických škol s praxí, rozvíjet 
inovace v technickém vzdělávání a celoži-
votním učení. Ocenění ExCELENCE je pro 
nás velmi prestižní a zároveň nás motivuje 
do další práce,“ říká předsedkyně Sekto- 
rové rady pro strojírenství a ředitelka pro  
personalistiku ve společnosti MOTOR  
JIKOV Group a.s. Věra Vrchotová.

Sektorová rada 
pro strojírenství 
Sektorová rada je sdružení význam-
ných reprezentantů zaměstnava- 
telů, profesních organizací, vzděla-
vatelů a dalších odborníků v oblasti 
lidských zdrojů v daném sektoru. 
Usiluje o nárůst počtu absolventů 
technických škol a zvyšování jejich 
odborných kvalit v souladu s po-
třebami trhu práce. Všechny oblasti 
národního hospodářství pokrývá 29 
sektorových rad, ve kterých pracuje 
na 1 600 odborníků. 

Na fotografii zleva: Milan Křenek, Martin Strnad, Václav Valenta, Dao Hung Quang, František Novák, Nguyen Tuan Huu, Bedřich Kadlec, Orest Horodyskyy, Josef Smíšek, Libuše 
Bálková, Petr Čech, Jan Zatloukal, Pavel Točík, Miroslav Zágora, Ondřej Bílek, Zdeněk Jindra, předseda představenstva a generální ředitel Miroslav Dvořák, Jiří Veselý, Václav Říha, 
Pavel Liebl, Zbyněk Křišťan, Jan Štefánek, ředitelka pro personalistiku Věra Vrchotová, Ladislav Vigh, Radek Hájíček, Daniela Radevová, Marie Petráňová a František Kubec

NAŠE KRONIKA: Blahopřejeme k jubileu 
Všem zaměstnancům společností MOTOR JIKOV GROUP, kteří oslavili v druhém čtvrtletí letošního roku životní či pracovní výročí, 
blahopřejeme a přejeme mnoho spokojenosti a úspěchů do dalších let.

Společnost MOTOR JIKOV Group a.s., 
celosvětový výrobce pro strojírenský  
a slévárenský průmysl, spustila novou in-
ternetovou prezentaci, v níž představuje 
komplexní nabídku svých služeb. Nový vi-
zuální styl stránek www.motorjikov.com 
podtrhuje dynamiku, profesionalitu a ino- 
vativní charakter firmy.  
„Cílem této změny je zlepšit vnímání fir-
my a značky MOTOR JIKOV u veřejnosti 
a prohloubit komunikaci s obchodními 
partnery, vzdělávacími institucemi a v ne-
poslední řadě s médii. Jedná se o logické 
vyústění rozvoje firmy, kdy se zaměřujeme 
více na moderní design, přehlednější  
strukturu a snazší orientaci v informa-
cích,“ vysvětluje důvod inovace webového 

NOVý wEB: Zesilujeme image 
značky MOTOR JIKOV

portálu předseda představenstva a ge-
nerální ředitel společnosti MOTOR JIKOV 
Group a.s. Miroslav Dvořák.  
Nový web vznikal přibližně půl roku ve 
spolupráci s agenturou Metromedia s.r.o. 
Ta zpracovala koncept, který má návštěv-
níkům stránek nabídnout ucelené a pře-
hledné informace o společnosti, produk-
tech i službách. Cílovými uživately stránek 
www.motorjikov.com jsou jak meziná-
rodní odběratelé, zejména z řad auto-
mobilového průmyslu, tak mladá gene-
race budoucích technických odborníků. 
Potřebné informace zde tak naleznou  
i studenti a pedagogové technicky zamě-
řených učňovských, středních a vysokých 
škol.
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Hravá technika

S touto myšlenkou zahájila firma MOTOR 
JIKOV Group a.s. v loňském roce spolu-
práci se třemi jihočeskými mateřinkami, 
do kterých dodala kromě klasických hra-
ček i technické stavebnice. 
„Vhodně zvolenými hračkami a pomůc-
kami můžeme již u dětí nenásilně a zá-
bavnou formou rozvíjet jejich komuni-
kační schopnosti, motorické dovednosti, 
technickou zručnost, logické myšlení  
a kreativitu,“ řekla nám zástupkyně ře-
ditele obdarované soběslavské Mateřské 
školy Duha Martina Hasmanová. 


