
První dojmy z nové Octavie G-TEC na CNG 
ŠKODA AUTO zahájila v červnu výrobu vozu Škoda Octavia G-TEC s pohonem na stlačený zemní plyn. 
My jsme měli příležitost vyzkoušet ještě před zahájením prodeje prostorný interiér vozu, dobré jízdní 
vlastnosti a díky pohonu na CNG i nízké náklady na provoz. 

NOVINY SKUPINY 
MOTOR JIKOV GROUP

Úvodní slovo
generálního
ředitele

Vážení kolegové, zákazníci 
a obchodní partneři, 

nevím, s jakými pocity zakládal Julius 
Škrlandt v roce 1899 firmu První 
jihočeská továrna na stroje a stavby 
mlýnů, ale dost možná ho tehdy ani 
nenapadlo, že se pod jeho rukama rodí 
podnik, který bude prosperovat dalších 
115 let. Podnik po celou dobu své exi-
stence funguje, má za sebou úspěšnou 
minulost a já pevně věřím, že i skvělou 
budoucnost. Pan Julius Škrlandt by 
byl zcela jistě společně s námi pyšný 
na všechny, kteří dávali firmě po celé 
generace sílu a stabilitu. 

I v letošním pololetí se nám podařilo 
hned několik věcí, které mi udělaly 
radost. Měl jsem milou příležitost 
strávit příjemné chvíle při slavnost-
ním zakončení školního roku s novou 
generací budoucích techniků, kteří 
nám pomohou v dalším rozvoji firmy, 
máme za sebou celou řadu zajímavých 
obchodních jednání, rozbíháme nové 
projekty a hospodářské výsledky uka-
zují, že bychom letos mohli dosáhnout 
obratu 1,650 miliardy korun.

Ocitáme se v polovině roku, v období 
dvou letních měsíců, kdy prožíváme 
nebo se chystáme v nejbližších dnech 
prožít dovolenou se svými blízkými. 
Přeji Vám všem, abyste si užili proslu-
něné letní dny, plné krásných zážitků, 
a načerpali energii do druhé 
poloviny roku. 

Ing. Miroslav Dvořák
předseda představenstva 
a generální ředitel 
MOTOR JIKOV Group a.s. 

Generální ředitel ocenil 
nastupující generaci

Absolventi převzali prestižní dar 
značkové hodinky s logem firmy

6Sedm set kilometrů 
na jeden zátah
 

Jak je neznáme
Přemysl Papež
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Aktivní kapota 
chrání bezpečnost 
chodců

Mercedes-Benz nabírá na obrátkách 

Novým prvkem bezpečnosti 
v dopravě, který eliminuje tra-
gické následky střetu chodce 
s automobilem, je tzv. aktiv-
ní přední kapota. Divize Jed-
noúčelové stroje společnosti 
MOTOR JIKOV Fostron a.s. 
vyvinula a vyrobila pro Edscha 
Automotive linku na montáž 
pantů aktivní kapoty pro Mer-
cedes-Benz.
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Produkty z dílny MOTOR JIKOV  
najdeme v mnoha automo-
bilech světových značek. Pod  
kapotou komfortního Merce-
des-Benz jsou uloženy napří-
klad víko převodovky pro au-
tomatické otevírání zadního  
kufru a držák ložiska klikové 
hřídele. V těchto týdnech do-
chází v divizi Tlaková slévárna 
k několikanásobnému navýše-
ní výroby těchto komponent. 

Pokračování strana 5
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2 Dvě želízka v ohni
na N. E. Rallye 2014

Dvě posádky MOTOR JIKOV
mezi rychlými závodními vozy 

18. ROČNÍK

Jdeme vstříc modrému blankytu 
a nádherným letním dnům.

„V souvislosti se vstupem tohoto modelu 
na trh posilujeme propagaci našich CNG 
plnicích stanic směrem k výrobci vozidla 
a k jeho distributorům, ale i směrem ke 

EKOnomicky
EKOlogicky 
Potěší při každé jízdě PŘEHLED PLNICÍCH TECHNOLOGIÍ NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN CNG.OD DOMÁCÍ PLNIČKY AŽ PO VEŘEJNÉ PLNICÍ STANICE.

SPOLEHLIVÉ TECHNOLOGIE V NEJLEPŠÍ KVALITĚ MOTOR JIKOV.

MJ Compact 05

1 kompresor, výkon 5m3, pro domácí užití, 
jednoduché připojení k plynové a elektrické 

přípojce, kapacita plnění 15 000 m3/rok, 
20 000 – 200 tisíc km/rok,1 – 5 vozidel, 

užitkové a osobní vozy, skladová technika

Přímé plnění vozidel CNG

Rychlé plnění menších flotil CNG vozidel

MJ Variant Plus

1– 4 kompresory, zásobník do objemu 1 680 l, 
možnost připojení, výdejního stojanu, 

kontejnerové řešení, 5 – 20 m3/hod, 
20 – 60 000 m3/rok, 200 – 800 tisíc km/rok, 

5 – 20 vozidel, užitkové a osobní 
vozy, skladová technika

MJ Compact Plus
Rychlé plnění středně velkých 
flotil CNG vozidel
1 – 2 kompresory, zásobník o objemu až 3 360 l, 
možnost připojení výdejního stojanu, kompaktní 
zařízení, 20 – 60 m3/hod, 60 – 180 000 m3/rok, 
800 – 2 400 tisíc km/rok, 20 – 60 vozidel, nákladní, užitkové a osobní vozy, skladová technika

1 – 2 kompresory, tlakový zásobník, výdejní stojan, 
platební terminál, 70 – 8 000 m3/hod, 
od 200 000 m3/rok, veřejné stanice, autobusy, 
nákladní, užitkové a osobní vozy

Rychlé plnění velkých flotil CNG vozů nebo provozování veřejné plnicí stanice

MJ SAT

www.jikovcng.cz   www.motorjikov.com

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., Zátkova 495, 392 01 Soběslav IItel. +420 381 504 100   e-mail: cngservice@mjs.cz 

MOTOR JIKOV

Váš partner v oblasti 

plnicích technologií CNG

konečným uživatelům hlavně z oblasti 
firemních zákazníků. Pro tyto účely jsme 
od ŠKODA AUTO dostali Octavii G-TEC na 
několik dnů k dispozici,“ říká ředitel divize 

Speciální obrábění a výroba Jiří Slíva.
Turbomotor 1.4 TSI je konstruován pro 
spalování zemního plynu a benzínu, 
přepínání mezi palivy se děje zcela au-

tomaticky. CNG v nádrži vozu vystačí na 
ujetí asi 400 kilometrů, benzín na dalších  
900 kilometrů. „Předpokládá se, že se bě-
hem následujících osmnácti měsíců pro-
dá asi 1500 Octavií G-TEC, v první etapě 
budou koncovými zákazníky především 
firmy. Ty mohou s vozovým parkem na 
CNG a vlastní plnicí stanicí ušetřit statisí-
ce, v případě větších flotil i miliony, korun  
ročně,“ dodává Jiří Slíva. 

Pro firemní flotily je v nabídce MOTOR  
JIKOV želízkem v ohni plnicí zařízení  
MJ Variant Plus. Vyznačuje se vysokou 
technickou variabilitou, snadnou instalací  
a minimálními nároky na stavební připra-
venost. Je určeno zejména pro uživatele 
s roční spotřebou CNG do 60 000 m3,  
s požadavkem na rychlost plnění a pre-
ferujících vlastní možnost a komfort 
tankování před řídkou sítí veřejných 
stanic. V případě této stanice trvá plné  
natankování nádrže asi 3 minuty. Plnicí  
zařízení MJ Variant Plus je kapacitně  
schopno obsloužit až 25 Octavií s nájezdy  
40.000 km za rok. 

„Ve vývoji stanic myslíme hlavně na snad-
nou instalaci a na výkonovou variabilitu 
tak, abychom umožnili našim klientům 
jednoduché řešení a přizpůsobení ka-
pacity stanice dle jejich potřeb. Chceme 
vyhovět co nejširšímu okruhu uživatelů, 
protože zájem o vozy na CNG se bude, 
vzhledem k výraznému ekonomickému 
efektu, ze strany jednotlivců, firem, do-
pravních podniků i měst stále zvyšovat,“ 
uzavírá Jiří Slíva.
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Ing. Přemysl Papež

ST RACING TEAM Strakonice

Luboš Kudrna

MOTOR JIKOV disponuje třemi školicími a výcvikovými středisky a dlouhodobě spolupracuje s řadou 
technicky zaměřených škol.

Přemysl, Pája a Matěj s motorkou Hornet

hodně přátel. Když se ohlédnu zpět, celé 
působení ve firmě bylo a je hodně zajímavé. 

2MOTOR JIKOV GROUP2/2014

Sedm set kilometrů 
na jeden zátah
V pravidelné rubrice JAK JE NEZNÁME dnes představujeme dalšího 
ze zaměstnanců MOTOR JIKOV. Přemysl Papež miluje svou práci  
a relaxuje za řídítky jednostopého stroje. 

Změny v systému řízení jakosti, 
BOZP a požární ochrany
S novou pozicí Manažer jakosti, BOZP a PO přebírá 
Luboš Kudrna odpovědnost za optimalizaci jakostních 
procesů a dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany. 

Kdy se dostaly do Vašeho života  
motorky a kdy MOTOR JIKOV?  
Jezdím od patnácti, na první velkou motor-
ku Suzuki Savage 650 jsem usedl v osm-
nácti. MOTOR JIKOV jsem poznal v sedm-
nácti, při letní brigádě na střední škole. 

Řekl jste si už tenkrát, že byste ve 
firmě chtěl pracovat? 
Možná ano. Je to firma, kde toho hodně 
poznáte a hodně se naučíte. Po skončení 
střední školy jsem nastoupil jako technolog 
do tehdejší JAWA UNION ve Vodňanech, 
později jako mistr lakovny ve Vodňanech. 
Asi po dvou letech jsem se vrátil do školy 
pro vysokoškolský diplom a od roku 2003 
jsem zde nabíral nové zkušenosti. V ně-
kolika pracovních pozicích jsem postupně 
poznával zákonitosti nákupu ze zahraničí, 
v roce 2007 jsem se podílel na přesunu vý-
roby sekaček z Vodňan do Českých Budějo-
vic, zabýval jsem se také logistikou i marke-
tingem a expanzí zahradní mechanizace do 
zahraničí, kdy se nám podařilo prorazit mj. 
na trhy Německa, Dánska, Holandska. Po-
znal jsem zajímavé obchodní partnery, ab-
solvoval náročné veletrhy a také zde mám 

Co je cílem organizační a personální 
změny?  
Změny mají za cíl zvýšit úroveň jakosti, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na-
příč všemi procesy a začlenit tyto oblasti 
více do stávajícího systému řízení firmy. 

Chápu dobře, že jízdou na motorce kom-
penzujete vysoké pracovní vytížení? 
Určitě ano. V práci je spousta stresu, termí-
nů a spěchu. Hlídáme ceny a vyhledáváme 
úspory v databázi zhruba 800 dodavatelů  
a 6000 nákupních položek. V sedle motorky 
nacházím prostor pro zklidnění a takzvané 
vyčištění hlavy. 

Jakou máte oblíbenou trasu, kde jste byl 
nejdále a kolik míváte na tachometru? 
Často si vyjedu z Českých Budějovic směrem 
na Kaplici, Lipno, mám rád i trasy kolem 
Wanderstrecke v Rakousku. S rychlostí to ne-
přeháním, jsem pohodový motorkář a jízdu 
si užívám, i když jsem samozřejmě vyzkoušel 
podržet plyn na nějakých 260 kilometrů v ho-
dině. Počet ujetých kilometrů nehlídám, ale 
mám za sebou zajímavý asi sedmisetkilome-
trový výlet do Caorle v Itáli na jeden zátah.

Co Vy a srazy motorkářů? 
Sám jsem jeden před deseti lety založil. Jme-
nuje se Motobobři a společně jezdíme na 
výlety po Čechách i do zahraničí. K motor-
kářským srazům neodmyslitelně patří i tvrdší 
muzika, osobně mám rád například kapely 
Kabát, AC/DC a Tři Sestry.

Rozumíte jednostopým vozům i po tech-
nické stránce a umíte je sám opravit? 
Míval jsem čtyři motorky, postupem času mi 
zůstala v garáži Honda Hornet. Co se týká 
oprav, něco zvládám, i když do opravy mo-
toru bych se asi nepustil. Ale vyzkoušel jsem 
si přestavbu Suzuki Intruder, ale i Harleye,  
což byla zajímavá zkušenost.  

Působíte na mne jako člověk, který ne-
stojí na místě, ale rád vyhledává výzvy. 
Je na obzoru něco nového?
Často říkávám, že nemusí pršet, ale stačí, 
když kape a že i dílčí kroky jsou důležité,  
abyste se posunuli dál. Mám hodně rád svou 
práci a ani zde nechci zůstávat na jednom 
místě. Výzvou by pro mě byla pozice marke-
tingového ředitele. A na co se opravdu těší-
me doma, je narození třetího děcka, holčič-
ky, k našim dvěma klukům, tříletému Pájovi  
a šestiletému Matějovi.  

Mezi šesti desítkami přítomných byli např. 
zástupci řešitelského týmu, škol a firem, mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy  
a ministerstva průmyslu a obchodu. Zástup-
ce MOTOR JIKOV Group a.s. Věra Vrchoto-
vá hovořila o zkušenostech ze spolupráce 
se školami a zejména pak o významu praxe 

žáků v reálném prostředí firmy. „V našich 
firmách se praktikanti seznamují s prací 
nejdříve ve výcvikových a školicích středis-
cích a po zapracování přímo v provozu. 
Naučí se tak pracovat kvalitně, v termínech 
a vydělají si přitom i zajímavé peníze. Díky 
praxi přímo v provozu jsou po absolvování 
školy schopni zapojit se prakticky okamžitě 
do výrobního procesu.“ 

Do pilotáže projektu POSPOLU je dnes za-
pojeno 16 odborných škol a firem, aby po-
mohly vytvořit reálný pohled na současnou 
situaci v odborném technickém školství 
v ČR. Zaměřují se na zlepšení organizace  

POSPOLU podporuje 
technické školství 
Žáci středních technických škol mohou projít odbornou praxí, získat  
zkušenosti a pracovní návyky a vydělat si přitom i několik tisíc korun měsíčně.  
I o tom hovořili účastníci projektu POSPOLU na společném jednání v Praze, 
kde si předávali dosavadní zkušenosti z realizace projektu. 

Se sponzorskou podporou MOTOR JIKOV bojovali v letošním ročníku středoškolské soutěže dva týmy. 
ST RACING TEAM ze Strakonic se stal absolutním vítězem a získal titul Mistr České republiky, 
českobudějovický ALFA TEAM se probojoval na pěkné šesté místo. 

a obsahu výuky, zvýšení odborných znalostí 
absolventů škol a jejich následné pracovní 
uplatnitelnosti. 

„Spojení výuky s praxí v konkrétní firmě má 
obrovský význam pro budoucnost průmys-
lu. I když každoročně ukončí studium zhruba  

170 tisíc středoškoláků a vysokoškoláků, 
jen malá část z nich je odborně připrave-
na vykonávat technické profese. Neznají  
firemní prostředí a procesy a nemají pra-
covní návyky. To se snažíme změnit,“ 
konstatuje předseda představenstva a ge-
nerální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. 
Miroslav Dvořák. 

Pilotní fáze projektu Pospolu probíhá od 
září 2013 do ledna 2015 a zaměřuje se na 
ověřování modelů spolupráce firem a škol 
s technickými obory. Realizace projektu je 
podpořena dotací z Evropského sociálního 
fondu a státního rozpočtu ČR.

Přes formuli k bakalářskému stipendiu 

V šestém ročníku se utkalo celkem  
11 týmů z Čech, Slovenska a Polska. Abso-
lutní vítěz celé soutěže, složený ze studentů 
VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strako-
nice, získal i cenu za nejlepší konstrukci  
a nejrychlejší závodní model. Všichni členo-
vé týmu obdrželi tříleté bakalářské stipen-
dium na University of New York in Prague. 

„V soutěži jsme sponzorsky rádi podpo-
řili dvě školy. Studenti předvedli výborné 
schopnosti. Navrhli, zkonstruovali, a po 
úspěšném otestování vyrobili vlastní zá-
vodní model formule 1. Byla to pro nás 
další skvělá příležitost, ukázat mladým 
lidem, že si ceníme technického myšlení, 
invence a kreativity,“ říká předseda před-
stavenstva a generální ředitel MOTOR  
JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák. 

Co konkrétně tato pozice obnáší?
Mou prací je zavádět bezpečnostní stan-
dardy a zajistit jejich dodržování, preven-
tivními opatřeními snižovat rizika vzni-
ku pracovních úrazů a přinášet náměty  
pro zkvalitnění bezpečnosti pracovišť.  
Pozornost věnuji také zajištění proškolová-
ní zaměstnanců a zvyšování jejich povědo-
mí o bezpečnosti práce a ochraně zdraví  
i o možnostech úrazu na pracovišti.  
Ve větší míře se budu zaměřovat na po-
užívání ochranných pomůcek, vybavení 
hasicími přístroji, lékárničkami a dalšími 
odpovědnostmi. 

Co Vás na této změně nejvíc láká? 
Jakost, ochrana zdraví a požární ochrana 
jsou témata, která se týkají všech a kte-
rým se nevyhnete v žádné firmě. Takže 
pracuji hodně s lidmi. Na úseku jakosti 
převážně s manažery pro jakost, na úseku 
BOZP se všemi řediteli, manažery výroby 
a vedoucími mistry. Rozšíření kompeten-
cí tímto směrem je pro mne velkou pro-
fesní výzvou a jsem rád, že mohu i tímto  
směrem pomoci firmě MOTOR JIKOV 
v dalším rozvoji.



likvidujete fakturu, provádíte příjem, vstupní 
kontrolu, kolikrát musíte urgovat dodávku, 
kolikrát reklamovat, jak rychle jste schopni do-
dávku rozbalit a dostat do výroby, apod. Zde 
všude najdete náklady, které můžeme vedle 
samotné ceny optimalizovat a snižovat. Proces 
úspor a optimalizací je nikdy nekončící proces. 
I zde, stejně jako ve sportu platí, že je potřeba 
hranice možného stále posouvat.

Do firmy jste nastoupil na začátku roku. 
Na co jste se zaměřil nejdříve a podařilo 
se Vám už někde výrazně uspořit? 
Provedl jsem analýzu struktury nákladů, port-
folia dodavatelů, splatností, základních proce-
sů. V tuto chvíli se dále soustřeďuji na poznání
změn a nastavení procesů, které u nás nyní 
fungují a to včetně nastavení informační-
ho systému. Domlouváme termíny schůzek 

s hlavními dodavateli s cílem poznání toho,  
co je na trhu v jejich oblasti nové. No a upřím-
ně musím říci, že jsou zde i věci, které jsem 
před svým odchodem nedodělal a bohužel 

Michal Šebek

Ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů Ing. Věra Vrchotová přebírá od ministra průmyslu a obchodu 
Jana Mládka ocenění firmě MOTOR JIKOV Group a.s. za aktivní podporu technického školství.  
Na fotografii jsou dále Ing. Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a AutoSAP,  
a JUDr. Alena Kozáková, personální ředitelka Iveco Czech Republic, a.s.

„Úzká spolupráce škol a firem je žádoucí. 
Společnými kroky ke zvýšení prestiže tech-

Společnost MOTOR JIKOV získala ocenění za dlouhodobou aktivní podporu technického školství, 
prosazování spolupráce firem a technicky zaměřených škol a přípravu mladé generace na technic-
ká povolání. Ocenění získalo pouze 28 firem z celé ČR. 

Ministr ocenil MOTOR JIKOV

nických oborů a přípravy mladé generace 
na technická povolání pomáháme posilo-

vat konkurenceschopnost českého průmy-
slu,“ vyjádřil se k získanému ocenění před-
seda představenstva a generální ředitel 
MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvo-
řák. MOTOR JIKOV se řadí mezi průkopní-
ky spolupráce škol a firem v Čechách. Za 
své aktivity získal již řadu prvenství v pres-
tižních soutěžích a projektech. 

Předávání ocenění proběhlo v rámci kon-
ference PARTNERSTVÍ, kterou v Plzni 
organizovalo Sdružení automobilového 
průmyslu za účasti ministra průmyslu  
a obchodu Jana Mládka, ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka, 
ministryně práce a sociálních věcí Micha-
ely Marksové a viceprezidenta Svazu prů-
myslu a dopravy ČR a AutoSAP Pavla Ju-
říčka.  „Ukazuje se, že systém, který jsme 
před lety nastavili, je efektivní a že jdeme 
správným směrem. MOTOR JIKOV dnes 
považují ve spolupráci se školami mnohé 
firmy i školy za „best practices“ a to je za 
naše dlouholeté a vytrvalé úsilí to největší 
ocenění,“ dodává ředitelka pro rozvoj lid-
ských zdrojů Věra Vrchotová.
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Návrh boku s dveřmi
Fotomotivy prezentující zaměření společnosti s texty komunikující výročí a nabídku zaměstnání

Tento gr ký návrh je duševním vlastnictvím my HOCH a synové 1899, s.r.o. a vztahují se na něj všechna ustanovení autorské ho zákona. Návrh lze užívat pouze ve smyslu příslušné dohody o dílo. 

Kopírování a jiná rozmnožování gra kých návrhů nebo jejich částí mohou být prováděna jen se souhlasem rmy HOCH a synové 189 9, s.r.o.

Zadní část polepu
Nejdůležitější historické milníky společnosti  

Motor Jikov _ polep trolejbusu_20/6/2014

Návrh boku bez dveří
Ilustrace zaměřená na široké spektrum cílové skupiny využívající dopravní prostředky. Slogan informuje o výrobě CNG stanic.

Tento gr ký návrh je duševním vlastnictvím my HOCH a synové 1899, s.r.o. a vztahují se na něj všechna ustanovení autorské ho zákona. Návrh lze užívat pouze ve smyslu příslušné dohody o dílo. 

Kopírování a jiná rozmnožování gra kých návrhů nebo jejich částí mohou být prováděna jen se souhlasem rmy HOCH a synové 189 9, s.r.o.
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Co konkrétně zahrnuje práce v oblasti 
strategického nákupu?
Rozdělil bych ji do čtyř oblastí. V první jsou 
samotné procesy, které nákupem procházejí 
nebo je nákup zajišťuje, a kde je nutné zamě-
řit se na jejich efektivitu a přidanou hodnotu 
výstupů z nich vzniklých. Ve druhé jsou naši 
hlavní a strategičtí dodavatelé, kteří nejvíce 
ovlivňují naši nákladovou stránku, třetí oblast 
zahrnuje naše hlavní nakupované položky 
a práci s nimi po stránce nákladů a kvality  
a čtvrtá se týká servisních a režijních služeb  
a dodavatelů, kteří zajišťují služby a dodávky 
napříč všemi našimi divizemi.

Kde se dá dnes ve firmách nejvíce ušetřit?
Tam, kde jsou nejvyšší náklady. Naše skupina 
má skoro 50% materiálovou náročnost, bylo 
by tedy nepochopitelné, kdybychom nenašli 
něco zde. Pro hledání úspor a optimalizací je 
třeba mít stále otevřené oči a snažit se každou 
věc, činnost, úkol, proces převést do hodnoty 
peněz. Cenu dílce a služeb netvoří jen cena 
na faktuře, ale také náklady spojené s tím, jak 

„Hranice možného 
je potřeba stále 
posouvat,“ říká 
Michal Šebek
Ve firmě pracoval od roku 
2002 do 2011, kdy přijal 
na necelé tři roky výzvu 
působení ve státní správě. 
Nejprve na pozici ředitele 
odboru na Ministerstvu 
dopravy ČR, později jako 
poradce náměstka mini-
stra pro oblast resortních 
nákupů a centralizace na 
Ministerstvu průmyslu  
a obchodu ČR. Od letoš-
ního roku ho vídáme opět 
ve firmách holdingu  
MOTOR JIKOV GROUP, 
kde má na starost řízení 
strategického nákupu. ani nikdo v době mé nepřítomnosti. A jestli 

jsme už někde výrazně uspořili? Je to přece 
jen krátká doba a toho nového je hodně. 
Nicméně určitě jsou věci, nákupy, nastavení,  
kde jsem již svoji stopu, jak je mi vlastní, za-
nechal. Například v oblasti tiskových řešení, 
nákupu vysokozdvižných vozíků, nastavení 
smluvního rámce a vzorů smluv, nastavení no-
vých procesů v informačních systémech.

Loni jste založil Českou Asociaci Nákupu a 
Prodeje. Jaké služby nabízí? 
Přesněji řečeno jsem byl jedním ze zakládají-
cích členů. Asociace CANAP se zaměřuje na 
organizace, firmy, samotné nákupčí a prodej-
ce, podobně zaměřené spolky a samotnou 
státní a veřejnou správu a má za cíl nabídnout 
nezávislou platformu pro výměnu zkušeností, 
know-how, znalostí, sdílení informací v oblas-
tech nákupu a prodeje. Vedle této platformy 
nabízí služby v oblasti řízení lidských zdrojů,  
jejich vývoje a vzdělání, oborové studie a analý-
zy, nákupní aliance, trendy a novinky v oblasti 
nákupu. Jsme novou asociací, o které jsem 
přesvědčen, že má svůj význam a opodstatně-
ní. Věřím, že se nám ji povede vybudovat tak, 
aby si své místo našla a nákupčí našli ji.

Realizace veřejné zakázky Národní soustava 
kvalifikací 2, za níž zodpovídá konsorcium 
Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodář-
ské komory ČR a TREXIMA, spol. s r.o., se 
blíží ke svému konci. Sektorové rady pracují 
na tvorbě posledních profesních kvalifikací, 
a protože už jich je nyní více než 600 schvá-
lených a využitelných, soustřeďují se také 
na implementaci Národní soustavy kvalifi-
kací do personální praxe zaměstnavatelů. 

Práce sektorových rad se hodnotí prostřednic-
tvím excelence sektorových rad. Mezi hodno-
cená kritéria patří mj. reprezentativní zastou-

Excelence pro Sektorovou radu 
pro strojírenství
Sektorová rada pro strojírenství získala již potřetí v řadě excelenci  
v hodnocení práce sektorových rad.

pení, složení pracovních skupin, plnění úkolů 
a harmonogramu a implementace výstupů 
do personální praxe zaměstnavatelů.

„Sektorové radě pro strojírenství, na je-
jíž práci se významně podílí i společnost  
MOTOR JIKOV Group a.s., se i tentokrát 
podařilo splnit všechna stanovená kritéria 
hodnocení a získat excelenci za rok 2013. 
Jako jediná ze všech 29 sektorových rad 
splnila téměř všechny zadané cíle,“ říká 
předsedkyně Sektorové rady pro strojíren-
ství a ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů 
MOTOR JIKOV Group a.s. Věra Vrchotová.

Principy NSK se podařilo implementovat např. při 
náboru nových zaměstnanců, v popisech pracov-
ních pozic, v personálních směrnicích, ale také při 
získávání autorizací, aby měli zájemci o vytvořené 
standardy profesních kvalifikací možnost absolvo-
vat zkoušku a získat osvědčení o zkoušce z profes-
ní kvalifikace. Přehled profesních kvalifikací nalez-
nete na www.narodnikvalifikace.cz.

Ke 115. výročí MOTOR JIKOV vyjede do 
českobudějovických ulic designové Iveco Citelis

Cestujícím jihočeské metropole 
zpříjemní přepravu v městské 
hromadné dopravě autobus 
v novém kabátě. 

„Moderní design plně koresponduje s dynamicky se rozvíjející společnos-
ti. Jednotlivé fotomotivy prezentují zaměření firmy, podporu CNG plnicích 
stanic, letošní výročí 115 let a nabídku zaměstnání,“ říká předseda předsta-
venstva a generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák. Se-
dmnáctimetrový Iveco Citelis bude na svých pravidelných trasách centrem 
Českých Budějovic dále informovat o nejdůležitějších historických milnících 
této prosperující jihočeské firmy. MOTOR JIKOV přeje všem cestujícím bez-
pečnou a ničím nerušenou jízdu. 



li schopnosti naše i našich vozů a i když 
jsme se nakonec umístili ve druhé polovi-
ně celkového hodnocení, soutěž jsme si 
maximálně užili.“

Posádka Jan Kocourek/Andrea Homolo-
vá, projela letošní rallye se Škodou Citigo 
s průměrnou spotřebou 3,6 kg CNG/100 km. 
Passat, s posádkou Lukáš Vosecký/Lenka 
Mikulenková, naměřil hodnoty průměrné 
spotřeby 5,2 CNG/100 km. 

„Máme velkou radost, že jsme se mohly 
soutěže zúčastnit a vyzkoušet si jízdu po-
dle itineráře, v plném provozu a při dodr-
žování dopravních předpisů,“ komentují 
účast v soutěži Lenka Mikulenková a An-
drea Homolová, které usedly vedle svých 
kolegů v roli navigátorek. 

naprosto spolehlivého provozu, což po-
tvrzuje vysokou kvalitu těchto plnicích 
technologií,“ konstatuje Slíva.

Díky zhruba polovičním nákladům opro-
ti benzínu a naftě přichází CNG na chuť 
stále více firem a organizací. Zájem pro-
jevují hasičské záchranné sbory, městská 
policie, Česká pošta, komunální služby, 
spediční firmy a dopravci. ČSAD Auto-
busy České Budějovice a.s. provozuje na 
CNG již 15 autobusů, pro jejichž plnění 
využívá výhradně veřejnou plnicí stanici 
na CNG v Písku. „V obnově vozového 
parku na CNG hodláme pokračovat i do 
budoucna, proto navýšení kapacitních 
možností stanice v Písku vítáme,“ říká 
generální ředitel ČSAD Autobusy České 
Budějovice a.s. Vladimír Homola. 

Po Písku uvedla do provozu společnost 
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. dru-
hou veřejnou plnicí stanici na CNG letos 
v únoru v Jindřichově Hradci a momen-
tálně se zabývá výstavbou veřejné sta-
nice v Českém Krumlově. „S veřejnými 
CNG plnicími stanicemi jsme vstoupili na 
český trh v roce 2012. Během dvou let 
stavíme již třetí veřejnou stanici, i s na-
ším přispěním by tak mohli motoristé do 
konce letošního roku využívat v Čechách 
už téměř stovku těchto plnicích stanic,“ 
hodnotí vývoj na trhu stanic s alternativ-
ními palivy předseda představenstva a ge- 
nerální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s.  
Miroslav Dvořák. 
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Zájem motoristů o CNG roste. Veřejná plnicí stanice 
na CNG v Písku musela zdvojnásobit kapacitu
Motoristé mají zájem 
o stlačený zemní plyn 
(CNG). Veřejná stanice 
na CNG, kterou v Písku 
před rokem vybudova-
ly společnosti MOTOR 
JIKOV a Zliner Energy 
s.r.o., se projevila jako 
životaschopná a bylo 
potřeba navýšit její  
plnicí kapacity.   

„Doplněním stanice o druhý kompresor 
SV1300NG o výkonu 140 m3/hod se vý-
kon stanice zdvojnásobil na 280 m3/hod, 
což představuje hodinovou výrobu 200 kg  
CNG. Roční maximální kapacita stanice 
bude pak na úrovni 1 milionu kg CNG za 
rok. Pro představu a porovnání spotřeba 
CNG v celé České republice v roce 2013 
byla 16 milionů kg,“ vysvětluje Jiří Slíva, 
ředitel divize Speciální obrábění a výroba 
společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 

Upgrade stanice, který zahrnuje i na-
výšení kapacit sušení zemního plynu  
a provedení pravidelné údržby a preven-
tivního servisu, provedly letos v květnu 
partnerské organizace MOTOR JIKOV 
a SCHWELM Anlagentechnik. „Stanice 
měla za sebou více než dva tisíce hodin 

Kompresor veřejné plnicí stanice v Písku

MOTOR JIKOV GROUP

Ekologie, nízká hlučnost, bez-
pečnost, větší dojezd. To jsou 
jen některé z výhod vozidel  
s pohonem na CNG. 

Soutěž New Energies Rallye Čes-
ký Krumlov pořádá ČK motosport 
ve spolupráci s ÚAMK Automo-
toklubem Český Krumlov a SPŠ 
Tábor. Zúčastnit se jí mohou ma-
jitelé elektromobilů, hybridních 
vozů a vozů na alternativní paliva 
jako je CNG, LPG nebo etanol.  

Největším lákadlem rallye jsou každoročně 
především rychlé závodní vozy, ale i o New 
Energies Rallye zájem diváků i soutěžících 
roste. Zatímco do prvního ročníku se při-
hlásilo osm vozů, loni už jich bylo šestnáct 
a letos dvaatřicet. Základním principem 
soutěže jsou takzvané zkoušky přesnosti 
zaměřené na ujetí předem určené vzdále-
nosti za stanovený čas, přičemž posádky 
inkasují za odchylky od ideálního času 
trestné body. 

„Během dvou dnů jsme absolvovali  
12 zkoušek přesnosti. S obratným menším  
Citigo jsme měli nejlepší výsledky v tech-
nických pasážích a v testech s delším rozjez-
dem. Dynamický Passat si naopak poradil 

Dvě želízka v ohni
na New Energies Rallye 2014
Do jednoho z nejslavnějších českých automobilových závodů letos zařadil MOTOR JIKOV mezi třicítku vozů 
s alternativními pohony dvě posádky s vozy Škoda Citigo Greentec a VW Passat Ecofuel. Ve třetím ročníku 
New Energies Rallye měly zastoupení například vozy Seat Leon TGI, Fiat 500L a Opel Zafira Tourer s poho-
nem na CNG, čistě elektrické VW e-Up, BMW i3 a Porsche 911 či hybridní Opel Ampera a další. 

nejlépe se zhruba stometrovým rychlost-
ním testem, kdy se vzdálil ideálnímu času 
jen o pouhé setiny vteřiny,“ hodnotí prů-
běh zkoušek Jan Kocourek z týmu MOTOR 
JIKOV, který jel New Energies Rallye již po-
třetí a dodává: „Při sobotních rychlostních 
testech ztížilo podmínky deštivé počasí  
a kluzká vozovka, což nás hlavně v zatáč-
kách trochu brzdilo v rychlosti.“

Honzova slova doplňuje jeho kolega  
Lukáš Vosecký, řidič druhé soutěžní po-
sádky MOTOR JIKOV, který se postavil na  
start rallye poprvé. „S Passatem jsme 
vyhráli jeden z rychlostních testů, jinak 
se nám ale dařilo spíš v delších úsecích.  
Každopádně jsme si všichni prověři-

Tým MOTOR JIKOV ve složení zleva: Andrea Homolová, Jan Kocourek, 
Lukáš Vosecký a Lenka Mikulenková

Prostor u Pražské plynárenské zaplnily vozy na CNG

Ale především výše provozních nákladů 
činí z vozidel na CNG alternativu budouc-
nosti. Náklady na provoz motorových 
vozidel jsou ve srovnání s klasickými ben-
zínovými motory asi o dvě třetiny nižší,  
v případě naftových motorů dosahuje CNG 
asi čtyřicetiprocentní úspory. Provoz moto-

rů na CNG je o pětinu levnější než při 
použití LPG. Při dnešních cenách ujede 
motorista s klasickým benzínovým mo-
torem za tisíc korun přibližně 470 kilo- 
metrů, s CNG ujede za tisícovku až  
1 250 kilometrů. Vozidla s CNG mohou 
v ČR parkovat v podzemních garážích.

Fleetaře zajímaly nové 
CNG vozy

Více než stovka fleetových 
manažerů se sjela v červnu do 
areálu Pražské plynárenské, 
aby prodiskutovala aktuální 
stav na trhu vozů s pohonem 
na stlačený zemní plyn a vy-
zkoušela si téměř kompletní 
paletu osobních CNG aut. Na 
akci, kterou uspořádal maga-
zín Flotila ve spolupráci s Čes-
kým plynárenským svazem  
a společností ŠkoFIN, byly pro 
účastníky připraveny vozy zna-
ček Škoda, Seat, Mercedes, 
Opel, Fiat a Volkswagen. Nej-
větší zájem přítomných budila 
nová Octavia G-TEC. 

„Setkání jsme uspořádali s cílem zvýšit 
osvětu zemního plynu v dopravě, proto-
že více jak polovina fleetových manažerů  
starající se o nákup a správu vozového 
parku, dosud neměla možnost seznámit 
se v praxi s vozem na zemní plyn. Chtěli 
jsme jim ukázat, že flotila na CNG je jed-
noznačná cesta k úsporám,“ říká šéfredak-
tor magazínu Flotila Michal Žďárský. 

Jedním z partnerů akce byla společnost 
MOTOR JIKOV, kterou zastupoval i Vác-
lav Král. „Na základě vlastních zkuše-
ností s CNG ve firemní flotile jsme mohli 
návštěvníkům akce představit konkrétní 
výhody tohoto paliva, pozitiva výstavby 
vlastní plnicí stanice i způsoby financování. 
Získali od nás výpočet předpokládaných 
úspor ve vazbě na velikost jejich vozového 
parku a umožnili jsme jim zkušební jízdu 
v našich firemních CNG vozech.“



tifikačním auditem montážní pracoviště 
v Nových Hradech, které tak získalo vlastní 
certifikát plnění požadavků normy ISO/ TS 
16949 pro automobilový průmysl,“ říká 
Jiří Dráb. „Změny se dále dotkly např.  ob-
lastí řízení odchylek, nápravných opatření 
a vykazování výkonnosti společnosti, tzn. 
hodnocení spokojenosti odběratelů a dal-
ších oblastí, které aktuálně zavádíme do 
firemních systémů, abychom je mohli pre-
zentovat jak při příštích certifikacích, tak  
i našim odběratelům.“ 

Certifikát ISO/TS 16949 dává obchodním 
partnerům jednoznačný signál o dodržo-
vání nejvyšších mezinárodních standardů 
dodavatele pro automobilový průmysl. 
Tento celosvětově platný certifikát v sobě 
zahrnuje několik dílčích standardů kvality, 
díky čemuž je uznávám všemi hlavními 
výrobci automobilů a dodavatelů systémů 
pro automobilky. 

Princip aktivní kapoty ve vozech spočívá 
v jejím nazdvihnutí u paty čelního skla 
dříve, než na ni dopadne tělo sraženého 
chodce. Aktivní kapota se zvedá oka-
mžitě při střetu, zvětšený deformační 
prostor zabrání tvrdému nárazu chodce  
do motoru vozidla a tím sníží riziko těž-
kých zranění. 

Linka pro uvedené díly byla dána do plně 
automatického provozu již v roce 2012. 
V následujícím období ovšem potřeba 
zákazníka začala převyšovat plánovanou 
kapacitu a firma Edscha začala hledat 
možnosti řešení vzniklé situace.

 

„Zadání zákazníka bylo navrhnout řešení 
pro zvýšení kapacity současné linky, kte-
ré by pokrylo požadovaný nárůst výroby  
a zároveň nenarušilo dodávky. Stávající 
linka pracovala v cyklu 20 sekund, na nás 
bylo najít úzká místa a vymyslet řešení 
pro navýšení kapacit. Navrhli jsme tři sa-
mostatná, roboty propojená, pracoviště 
s pracovním cyklem 14 sekund. Tím jsme 
dokázali kapacitu výrobní linky zvýšit  
o třetinu,“ říká ředitel divize Jednoúče-
lové stroje společnosti MOTOR JIKOV 
Fostron a.s Miroslav Kníže. 

Tím ovšem úkol neskončil. Specifikou 
projektu byl enormně krátký čas na vý-
robu a uvedení celé linky do provozu. 
„Nicméně se nám společnými silami,  
a v úzké spolupráci s techniky z Edscha 
Automotive, podařilo v horizontu ne-
celých šesti měsíců linku zkonstruovat, 
vyrobit a uvést do provozu. Nejsložitější 
a zároveň klíčová etapa celého projek-
tu nastala v samém závěru, demontáží 
původní linky, postavením zcela nových 
pracovišť a oživením. Na provedení celé 
přestavby jsme měli přesně limitovaný čas 
čtyř týdnů. Skladová zásoba dílů pro po-
krytí montáže automobilek byla pouze na 
uvedené čtyři týdny, neúspěch v poslední 
fázi mohl pokazit celé předcházející úsilí. 
Osobní zodpovědnost pracovníků divize 
neúspěch ovšem nepřipustila. Zcela zá-
měrně zde není nikdo jmenován, protože 
se jednalo skutečně o týmovou práci. Kdo 
nepracoval na tomto projektu, musel na-
hradit práci těch, kteří byli zcela vytíženi 
tímto úkolem,“ chválí práci a souhru ce-
lého týmu Miroslav Kníže. 

Robot obrábí na CNC soustruhu kulové čepy
Divize Jednoúčelové stroje společnosti MOTOR JIKOV Fostron a.s. vyvinula a vyrobila pro firmu  
TRW-DAS robotizované pracoviště pro obsluhu CNC soustruhů. Zařízení, kdy pracují v součinnosti 
roboty s obráběcími stroji, je určeno pro obrábění a manipulaci s kulovými čepy do osobních vozů.  

Pracoviště o rozměrech 6,5 x 6 metrů 
tvoří dva šestiosé roboty, z nichž každý 
obsluhuje jeden CNC soustruh. „Práce 
robotů spočívá v uchopení polotovaru 
z vibrační lišty, jejich založení do upínače 
CNC soustruhu, odkud jsou po dokon-
čení obrábění opět robotem vyjmuty, 
změřeny měřící kamerou a založeny do 
stojanu paletek s hotovými kusy,“ popi-
suje pracoviště jeho konstruktérka Marie 
Kovaříková. Roboty pracují odděleně, ně-
které z operací jsou společné. Například 
dávkování polotovarů nebo měření čepů. 

„Jedná se o první projekt, kdy jsme se 
zabývali součinností robotů s obráběcími 
stroji. Nejtěžší bylo propojení řídicích sys-
témů a nastavení stoprocentní synchroni-
zace robotů s jednotlivými pracovišti, jako 
jsou zásobníky, dopravník i odkládací plo-
chy,“ dodává elektroprojektant Jiří Prch-
lík. „Zákazník měl specifické požadavky 
na maximální výkon a vysokou flexibilitu 
pro využití pracoviště i v jiných projek-
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Robotizované pracoviště MOTOR JIKOV Fostron a.s. vyniká vysoce kvalitním zpracováním 
a vysokým výkonem

MOTOR JIKOV GROUP

Obráběcí centrum Chiron DZ15

Držák ložiska klikové hřídele a díl automatické-
ho otevírání zadního kufru

Ing. Jiří Dráb

TRW-DAS, akciová společnost se 
sídlem v Dačicích, patří mezi nej-
větší dodavatele komponentů pro 
automobilový průmysl. Zaměřuje 
se mj. na výrobu kulových kloubů, 
vodicích ramen náprav a výfuko-
vých ventilů spalovacích motorů 
pro osobní a nákladní automobily.

Edscha Automotive, dodavatel 
pro automobilový průmysl, půso-
bí ve 13 zemích světa. V České 
republice vyrábí od roku 1994 
závěsové systémy, dveřní omezo-
vače, páky ruční brzy, pedálové se-
stavy, systémy pro posuvné dveře  
a hnací systémy víka zavazadlové-
ho prostoru.

Potvrzen post organizace 
s transparentními systémy 
řízení kvality

Mercedes-Benz nabírá 
na obrátkách

Všechny audity proběhly bez závažných 
nedostatků a odchylek a prokázaly, že 
skupina slévárenských a strojírenských 
podniků MOTOR JIKOV patří mezi fir-
my s moderními trendy odpovědného 
podnikání. Všechny společnosti a divize  
holdingu vlastní základní certifikáty sys-
tému kvality ISO 9001, MOTOR JIKOV  
Fostron a.s. ISO 9001 s vývojem a spo-
lečnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 
Soběslav, obě divize společnosti MOTOR 
JIKOV Slévárna a.s., včetně odloučeného 
pracoviště v Nových Hradech, se prokazují 
certifikáty ISO/TS 16949 systému manage-
mentu jakosti dodavatelů do automobilo-
vého průmyslu. Divize Tlaková slévárna 
navíc certifikátem systému environmentál-
ního managementu ISO 14001. 

Podmínky pro provádění certifikací, re-
certifikací a kontrolních auditů systému 
jakosti dle normy ISO/TS 16949 stanovuje 
Mezinárodní automobilová federace IATF 
(International Automotive Task Force), kte-
rá zároveň důsledně dohlíží na jejich dodr-
žování. Ta změnila od letošního 1. dubna 
některé své požadavky. „Jednou z novinek 
byla povinnost realizovat samostatný cer-
tifikační audit i u odloučených pracovišť. 
V našem případě prošlo samostatným cer-

„Našimi zákazníky jsou firmy U-Shin  
a Henniges Automotive, koncovým zákaz-
níkem pak firma Mercedes-Benz. Právě 
tato automobilka přišla s požadavkem na 
navýšení výroby, na jehož základě jsme 
absolvovali několik jednání, abychom našli 
pro obě strany optimální řešení,“ říká Jan 
Kocourek, manažer pro výrobu divize Tla-
ková slévárna. Dodává, že zákazníka zau-
jala jak vysoká kvalita provedení, flexibilita  
a inovační přístup, tak komplexnost stro-
jírenských řešení MOTOR JIKOV. „Jsme 

MOTOR JIKOV prošel úspěšně půl roku trvajícím procesem certifikač-
ních, recertifikačních a kontrolních auditů a potvrdil tak dodržování 
stanovených standardů kvality v oblasti řízení firmy a šetrný přístup 
k životnímu prostředí.

Pokračování ze strany 1

Aktivní kapota 
chrání bezpečnost 
chodců

Pokračování ze strany 1

tech, s rychlým přenastavením stroje  
během cca 15 minut. Každopádně se 
jedná o velmi zajímavý projekt a získané 
zkušenosti bychom rádi nabídli i dalším 
zákazníkům.“ 

schopni zajistit v jednom místě výrobu fo-
rem, ostřihů a upínacích přípravků, odlévá-
ní dílů a následně i jejich obrobení, které 
je u obou dílů poměrně složité. To je naše 
obrovská konkurenční výhoda.“   

Zakázka na výrobu zmiňovaných dvou dílů 
pro Mercedes-Benz má počátky v roce 
2011, v roce 2012 probíhalo vzorkování 
a testování, aby mohly jít díly v roce 2013 
do sériové výroby.  „Necelý rok od zahájení 
výroby dochází k výraznému navýšení. Vý-
robu dílu automatického otevírání zadního 
kufru pro firmu U-Shin navyšujeme o 100 
procent, výrobu držáku ložiska klikové hří-
dele pro Henniges dokonce téměř o 200 
procent. To je výzva, kterou velmi rádi přijí-
máme,“ dodává Kocourek.

Obchodní značka Mercedes-Benz německé-
ho výrobce automobilů, nákladních vozidel, 
tahačů a autobusů, vznikla v roce 1926. Je 
to trojcípá hvězda představující „zemi, vodu, 
vzduch“, obkroužená tradičním vavřínovým 
věncem Karla Benze. 

U-Shin je japonská společnost za-
měřená na vývoj, výrobu a prodej 
komponentů pro automobilový 
průmysl. Působí v 15 zemích, kde 
zaměstnává 8 000 zaměstnanců 
v 19 výrobních závodech.

Henniges Automotive dodává 
automobilovému průmyslu těsnění 
a antivibrační řešení světové třídy. 
Společnost má ředitelství v Auburn 
Hills ve státě Mitchigan, působí 
v šesti zemích tří kontinentů. 



Předseda představenstva a generální ředitel MOTOR JIKOV předává absolventům hodinky s logem 

MOTOR JIKOV. V pozadí ředitel VOŠ, SPŠ automobilní a technická Č. Budějovice Bc. Jan Šindelář.

U prvního vesla Vladimír Kubeš, ředitel divize Tlaková slévarna, s dvacetičlennou posádkou za zády. 

Turnaj Linde fotbal Cup 2014 přilákal 160 hráčů v 16 týmech
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Ve znamení 
Linde fotbal CUP 2014 

Vzdělávací projekt v poločase

Generální ředitel ocenil nastupující 
generaci strojařů prestižním darem

MOTOR JIKOV sestavil tým pro 
fotbalový turnaj Linde Fotbal  
Cup 2014, který pro své zákazní-
ky připravila společnost Linde  
Material Handling. Při třetím roč-
níku se ve Velkých Bílovicích sešlo 
v 16 týmech více než 160 hráčů.   

Krásné počasí jako dělané pro fotbalové 
klání přilákalo do Velkých Bílovic, kde má 
Linde MH svoji pobočku, mnoho účast-
níků nejen z České republiky, ale i spor-
tovní tým z Polska. Celkovým vítězem se 
stal tým firmy Fehrer Bohemia s.r.o., na 
druhém místě se umístil tým Shape Corp. 
Czech Republic, s.r.o. a třetí příčku obsa-

„Máme za sebou polovinu doby realizace, 
ve které již proběhla řada odborných kurzů 
a workshopů např. pro zaměstnance z úse-
ků výroby, jakosti, prodeje a personálního 

Prostřednictvím projektu „Nová koncepce profesního vzdělávání zaměstnanců MOTOR JIKOV GROUP“, se zaměstnanci napříč celou 
firmou zapojují do vzdělávacích aktivit, které jim pomáhají zvýšit kvalifikaci a odborné dovednosti. 

Předseda představenstva a generální ře-
ditel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav 
Dvořák se zúčastnil slavnostního zakon-
čení školního roku 2013/2014 VOŠ, SPŠ  
automobilní a technická České Budějo-
vice. Společně se zástupci školy předal 
úspěšným studentům diplomy, a absol-
venty, kteří se rozhodli zahájit ve firmě 
svou profesní kariéru, obdaroval značko-
vými hodinkami s logem firmy. 

MOTOR JIKOV GROUP

Na fotografii zleva: Tomáš Tetour, Jaroslav Pick, Roman Menhart, ředitelka pro personalistiku Iva Fantyšová, Lukáš Vosecký, Zuzana Picmausová, Miroslav Slabý,
předseda představenstva a generální ředitel Miroslav Dvořák, Roman Bartoň, Lenka Meszárosová, Petr Šiml, František Kančo, Bohuslav Smítka

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Soběslav 

MOTOR JIKOV GROUP České Budějovice

Na fotografii zleva:  Radomír Hrouda, Jaroslav Németh, František Kučera, Roman Flachs, Miroslav Panský, Naděžda Zágorová, Rostislav Štěpánek, ředitelka pro personalistiku 
Iva Fantyšová, Radek Cahák, předseda představenstva a generální ředitel Miroslav Dvořák, Anna Bartošová, Valentyna Kiriyenko, Miroslav Suk, Hana Zídková, Mariya Partyka, 
Eva Kapinusová, Blanka Franzová, Petra Drázdová, Miroslav Novák a Tomáš Hájíček

15. 4. a 26. 5. NAŠE KRONIKA: Blahopřejeme k jubileu 
Všem zaměstnancům naší společnosti, kteří oslavili ve druhém čtvrtletí roku 2014 životní či pracovní výročí,  
blahopřejeme a přejeme mnoho spokojenosti a úspěchů do dalších let.

dilo družstvo greiner packaging s.r.o.  Nej-
lepším brankářem všech utkání, která pro-
běhla za účasti profesionálních rozhodčích 
Českomoravského fotbalového svazu, se 
stal Václav Minarčík ze společnosti greiner 
packaging s.r.o. Jako nejlepší střelec byl 
vyhlášen Ferenc Róth z firmy Shape Corp. 
Czech Republic, s.r.o.

„Jsem velice rád, že se nám v Linde MH  
i  letos povedlo uspořádat úspěšné spor-
tovní setkání a navázat tak na předešlé 
ročníky,“ říká jednatel firmy Linde Material 
Handling Česká republika s.r.o. Jindřich Ko-
tyza, a dodává, „setkání tohoto druhu jsou 
skvělou příležitostí, jak poznat své kolegy 
a partnery i mimo pracovní prostředí.“

MOTOR JIKOV 
na dravé vodě

V neděli  22. června  byla vodní plocha Kní-
žecího rybníku v Zárybničné  Lhotě u Tábora 
místem konání čtvrtého ročníku závodu dra-
čích lodí v Táboře. Vodáci TJ VS Tábor zajistili 
ve spolupráci s městem nejen průběh celého 
závodu, ale jako soutěžící tým se postarali  
i o atraktivní podívanou pro diváky. 

Oblíbené dračí lodě jsou otevřené kánoe  
o délce 12,5 metru a hmotnosti kolem  
250 kg, jejichž příď a záď zdobí hlava  
a ocas draka. Kromě dvaceti pádlujících 
sedí v lodi i kormidelník a bubeník, který 
pravidelnými údery udává tempo pádlová-
ní. „Rostoucí zájem o tento krásný sport 
potvrzuje stoupající zájem soutěžících, kdy 
se do letošního klání přihlásilo o 6 posádek 
více než loni,“ říká jeden z členů klubu Vla-
dimír Kubeš. V napínavém souboji čtyřia-
dvaceti posádek se Draci z VS Tábor umístili 

Každoročně podporujeme celou řadu zajímavých projektů z oblasti 
sociální, kulturní i sportovní. Jedním z námi podporovaných klubů je 
Kanoistika TJ VS Tábor, který se v červnu zúčastnil například závodů 
dračích lodí na Knížecím rybníku a vodního slalomu ve Strakonicích.

na 3. místě, za bechyňskými vodáky v týmu 
Bílé tornádo. Pomyslnou zlatou medaili si 
odvezl klub TJ Lužnice.

O týden později dorazili kanoisté TJ VS 
Tábor do Strakonic, kde se utkali s dalšími 
posádkami ve vodním slalomu na Otavě. 
Na tento tradiční závod dorazilo na 200 
soutěžích a díky pěknému počasí a boha-
tému kulturnímu programu bylo okolí řeky 
plné diváků.  

Oddíl kanoistiky na divoké vodě v Táboře 
byl založen skupinou vodáckých nadšenců 
v roce 1965. O rok později byl přijat mezi 
oddíly TJ VS Tábor a následně do Čs. svazu 
kanoistiky při ČSTV. Od této doby se jeho 
členové účastní celostátních soutěží ve vod-
ním slalomu a sjezdu. Oddíl se věnuje vý-
hradně závodnímu výkonnostnímu sportu.

Pro mládí ze sociálně 
znevýhodněného
prostředí 

„Ve spolupráci s Úřadem práce v Českých 
Budějovicích, který je jedním z partne-
rů tohoto projektu, jsme vybrali vhodné 
uchazeče a pomohli jim získat práci,“ říká 
manažerka projektu Zuzana Pavlasová  
z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských 
zdrojů. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.  
uvítala některé z uchazečů jako nové čle-
ny týmů v divizi Mechanizace. „Pracují na-

S podporou projektu PRO NEETS AT/CZ 
získávají mladí lidé ze sociálně znevý-
hodněného prostředí druhou šanci. 
Projekt jim pomáhá doplnit vzdělání 
a najít pracovní uplatnění.

úseku, a několik workshopů v rámci práce 
s mladými talenty. Další odborné i specifické 
vzdělávání pro naše zaměstnance je naplá-
nováno dle stanoveného harmonogramu do 

příklad na montážích motorové zahradní 
techniky. Zapracování probíhá pod dohle-
dem mistra, který jim předává odborné 

znalosti i zkušenosti,“ uvádí specialistka 
pro rozvoj lidských zdrojů Daniela Radevo-
vá ze společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. 

dubna 2015. Tímto datem však další vzdělá-
vání našich zaměstnanců rozhodně nekon-
čí,“ říká ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů 
Věra Vrchotová.

Projekt je realizován od května 2013 do 
dubna 2015, s dotací Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost.


