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Vážené kolegyně, vážení kolegové,    
zaměstnanci a obchodní partneři,

vidím MOTOR JIKOV jako moderní, 
perspektivní a zajímavou fi rmu, která 
má potenciál růstu. Chceme-li obstát 
v konkurenci, nesmíme zapomínat na 
zvyšování odbornosti všech našich 
lidí. Během uplynulých dvou let se jen 
v rámci projektu profesního vzdělá-
vání zaměstnanců našich společností 
proškolilo 2300 účastníků, což je úcty-
hodné číslo. 

Abychom ale měli vůbec koho pro-
školovat, musíme si budoucí generaci 
strojařů a slévačů v podstatě sami vy-
chovat. Náš ojedinělý systém podpo-
ry technického vzdělávání začíná již 
v mateřských školách, prochází všemi 
stupni školství a končí nástupem čer-
stvého absolventa učiliště, střední či 
vysoké školy do fi rmy. 

Dalším viditelným krokem k prohlubu-
jící se spolupráci se středními školami 
a učilišti jsou praktické zkoušky, které 
se konají přímo v našich provozech. 
Loni tomu tak bylo v Českých Budě-
jovicích, letos v Soběslavi. Radost mi 
dělá i ocenění pro naše mistry odbor-
ného výcviku, kterých se jim dostalo 
v rámci projektu Podpory spolupráce 
škol a fi rem se zaměřením na odborné 
vzdělávání v praxi POSPOLU. 

Jarní měsíce již tradičně patří kolek-
tivnímu vyjednávání. Hlavním téma-
tem toho letošního byl mzdový vývoj 
v jednotlivých společnostech skupiny. 
Dohody se nám podařilo i v této oblas-
ti dosáhnout a nárůst mezd bude zajiš-
těn navýšením ročního objemu mzdo-
vých prostředků o 5,36 milionu korun.  

Dámy a pánové, dovolte mi, abych 
vám s nastupujíícm létem popřál poho-
dovou dovolenou naplněnou relaxací 
i zážitky, ale hlavně časem stráveným 
s vašimi blízkými. Přeji vám, abyste 
načerpali energii a dobrou náladu do 
druhé poloviny roku 2015.

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

MOTOR JIKOV GREEN 
podporuje øezbáøe

Èlenové Echo czech carving teamu  
vyøezávají sochy motorovou pilou. 

6Mistøi získali Cenu 
Pospolu 

Ocenìní pøevzali mistøi 
výcvikového støediska 
spoleènosti.
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Kolektivní smlouva na další rok podepsána 

Vedení spoleèností skupiny MO-
TOR JIKOV GROUP a zástupci 
odborové organizace se v závìru 
kvìtna dohodli na novém znìní 
kolektivní smlouvy, ta platí pro 
období od 1. èervna 2015 do 31. 
bøezna 2016. 

O hlavních bodech dohody informovala 
øeditelka pro personalistiku MOTOR JIKOV 
Group a.s. Iva Fantyšová.  „Dohodli jsme 
se na nárùstu mezd v jednotlivých spoleè-

nostech holdingu ve výši 2,5 procenta.  
Kromì toho bylo dojednáno zvýšení sazeb 
stravného pøi tuzemských pracovních ces-
tách, které jsou pro zamìstnance znatelnì 
pøíznivìjší než sazby urèené závaznými 
právními pøedpisy,“ uvedla Iva Fantyšová.
 
Zamìstnavatel se s odbory dohodl také na 
zrušení nìkterých pøíplatkù vyplácených 
na divizi Tlaková slévárna nad rámec zá-
koníku práce s tím, že o èástky touto ces-
tou vyplácené bude souèasnì dotèeným 
zamìstnancùm zvýšena základní mzda. 
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3 Posádka MOTOR
JIKOV porazila    
BMW i8

Na start New Energies Rallye 
se postavily za firmu opìt dvì 
posádky.

19. ROÈNÍK

 „Loni jsme tento model vyzkoušeli popr-
vé v Èeských Budìjovicích, kde se konala 
praktická èást maturitní zkoušky. Výhody 
zkoušek pøímo v provozu vidí jak peda-
gogové, tak my, i samotní studenti, kteøí 
mají možnost udìlat praktickou zkoušku 
ve známém prostøedí, na strojích, které 
znají a se kterými pracují bìhem praxe,“ 
zdùrazòuje odborný garant technického 
vzdìlávání MOTOR JIKOV GROUP Rado-
mír Hrouda.

„Jde to dobøe, všechno stihnu vyrobit 
vèas, takže vìøím, že zkoušku složím,“ øekl 
pøímo pøi zkoušce Stanislav Hadrava, který 
byl po dobu studia také stipendistou fi rmy 
a po dokonèení školy, nastoupí do sobì-
slavského provozu. „Tìším se, protože 
škola je jen nudnìjší než praxe,“ podotkl 
Stanislav Hadrava. Praktické zkoušky sklá-
dalo v Sobìslavi na zaèátku èervna devìt 
uèòù.

Ve výcvikovém støedisku v Sobìslavi pro-
bíhá praktická výuka pro obory mechanik 
programátor, obrábìè kovù a nástrojaø. 
Další praktické zkušenosti studenti a uèni 

získávají pøímo ve výrobním procesu. 
Výcvikové støedisko navštìvují studenti 
a uèni v 2. a 3. roèníku, pøípadnì ve 4. 

roèníku. Roènì se zde vystøídá kolem osm-
desáti studentù, kteøí jsou rozdìleni do 
skupin, takže dennì vykonává praxi kolem 

dvanácti studentù, a to pod dohledem 
mistrù odborného výcviku z MOTORu JI-
KOV. „V rámci rozšiøování našich aktivit 
nyní hledáme vhodného uchazeèe právì 
na pozici mistra odborného výcviku v So-
bìslavi,“ informovala øeditelka pro rozvoj 
lidských zdrojù MOTOR JIKOV Group a.s. 
Vìra Vrchotová. 

„Požadujeme minimálnì støedoškolské 
vzdìlání s pìtiletou praxí ve strojírenství. 
Uchazeè musí znát ovládání CNC stro-
jù a mít zkušenosti s vedením mladého 
kolektivu. Na starosti bude mít výuku 
studentù na praxi, jejich hodnocení, ale 
i programování a obsluhu CNC strojù,“ 
popsala personální øeditelka MOTOR JI-
KOV Group a.s. Iva Fantyšová.

Výcvikové støedisko v Sobìslavi zahájilo 
èinnost v roce 2012. Firma tak navázala 
na úspìšnì fungující støedisko v È. Bu-
dìjovicích. Smlouvu o spolupráci uzavøela 
s VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí a v násle-
dujícím roce také se SOŠ a SOU Jindøichùv 
Hradec.   

Slavnostního aktu podpisu kolektivní smlouvy se zúèastnili pøedseda pøedstavenstva a generální 
øeditel spoleènosti MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák a pøedseda ZO OS KOVO MOTOR 
JIKOV Jan Janoušek.

Uèni poprvé skládali závìreèné zkoušky 
v provozu spoleènosti v Sobìslavi
Výcviková støediska MOTOR JIKOV GROUP dále prohlubují spolupráci se støedními školami a uèilišti. Premiérovì letos 
závìreènou zkoušku skládali uèni oboru nástrojaø ze SOŠ a SOU Jindøichùv Hradec pøímo v prostorách sobìslavského 
výcvikového støediska MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 

Podle výkresové dokumentace museli uèni zvládnout vyrobit rejsek, a to bìhem dvoudenní 
zkoušky trvající 12 hodin. Zadání si losovali náhodnì z tìch, která byla urèena celostátnì.           
Na snímku pracuje pøi zkoušce František Fogl.

Nová drátová øezaèka zvládá vìtší díly pøi  
vyšší rychlost øezání

K navýšení výrobních kapacit pøispìje nová 
drátová øezaèka v hodnotì ètyø milionù 
korun poøízená s èásteènou dotací v rámci 
projektu rozšíøení Technologického vývo-
jového centra MOTOR JIKOV Slévárna a.s. 

„Vzhledem ke zvyšující výrobì nám kapa-
cita stávajícího stroje MAKINO EU64 už 
nestaèila. Výbìrové øízení a testy probìhly 
mezi fi rmou Penta, která nabízela stroj Fa-
nuc Robocut C 600iù,  CUT 300Sp, který 
nabízela fi rma +GF+ a fi rmou MAKINO se 
strojem U6 H.E.A.T. Po vyhodnocení testù 
a porovnání pomìru cena a výkon jsme vy-
brali právì stroj fi rmy MAKINO,“ sdìlil ma-
nažer pro výrobu divize Formy Jiøí Boèek.  

Øezaèku dodala fi rma v dubnu, kdy se také 
proškolila její obsluha. Nyní probíhá zku-
šební provoz a postupný nábìh výroby.

„Drátovou øezaèku používáme na øezá-
ní pøesných otvorù v tvarových vložkách, 
tvarová jádra, tvarové razníky a matrice 
do ostøihovacích nástrojù. Na novém stroji 
budeme pøevážnì øezat otvory v tvarových  
vložkách forem, na staré drátové øezaèce 
tvarové matrice, razníky a drobnìjší díly,“ 
doplnil Jiøí Boèek. 

Hlavní rozdíl v porovnání se starým stro-
jem je možnost øezání vyšších dílù. Stáva-
jící má zdvih v ose Z 260 mm, nová 420 
mm. Nová drátová øezaèka MAKINO U6 
H.E.A.T. umožní navýšení výrobních kapa-
cit. Stroj je vybaven funkcí H.E.A.T ( High 
Energy Applied Technology), což je nová 
technologie pro zajištìní nejvyšších rych-
lostí øezání a provozních rychlostí v elek-
trojiskrovém øezání.

Nová drátová øezaèka 
MAKINO U6 H.E.A.T. 
umožòuje øezání vyšších 
dílù. Poøízení stroje bylo 
souèástí projektu Potenciál 
è. 4.2 PT03/1140 Rozšíøení 
TVC MOTOR JIKOV 
Slévárna a.s.
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Tlaková slévárna je pro mì srdeèní záležitost
Do MOTORu JIKOV se Radek Hrabánek vrátil po dvanácti letech letos na jaøe na pozici manažera pro techniku v Tlakové slévárnì. Ta je pro nìj 
srdeèní záležitostí. „Pamatuji si, když tam v polovinì devadesátých let pracovalo padesát lidí, v podstatì rodina, dnes je to velká fabrika se vším 
všudy, schopná konkurovat komukoliv,“ øíká Radek Hrabánek v rozhovoru, který se odehrál po ètvrtfi nále hokejového mistrovství svìta v Praze, 
v nìmž èeští hokejisté pøehráli Finy. Právì hokej hrával Radek Hrabánek v mládí a sport dnes patøí k jeho hlavním koníèkùm. 

Neuspokojivá situace na trhu práce, stížnos-
ti zamìstnavatelù na nedostatek technicky 
kvalifi kovaných pracovníkù, absolventi škol 
bez práce – to vše je už nìkolik let známou 
skuteèností. 

Zamìstnavatelé a vzdìlavatelé již dávno po-
chopili, že nemohou èekat na zázrak a cho-
pili se iniciativy sami. Sdruženi ve 29 sekto-
rových radách se aktivnì zapojili do tvorby 
jedineèného nástroje v oblasti dalšího vzdì-
lávání – Národní soustavy kvalifi kací, který 
vzniká pod taktovkou konsorcia Svazu prù-
myslu a dopravy ÈR, Hospodáøské komory 
ÈR a spoleènosti TREXIMA pro Národní ústav 
pro vzdìlávání. S profesními kvalifi kacemi 
v jednotlivých oborech získávají uchazeèi 
o práci, ale i stávající zamìstnanci, možnost 
zvýšit si svou odbornost tak, jak skuteènì 
zamìstnavatelé na trhu práce potøebují, 
a hlavnì získat kvalifi kaèní doklad, který 
personalisté akceptují. Zamìstnavatelé zase 
dostávají spolu s držitelem osvìdèení o pro-
fesní kvalifi kaci jistotu, že je zamìstnanec 
øádnì a dostateènì kvalifi kován bez potøeby 
dalšího doškolování. O tom, že NSK úspìšnì 
funguje, svìdèí nejen 110 tisíc realizovaných 
zkoušek z profesních kvalifi kací, ale také více 
než 1 100 fi rem z nejrùznìjších oborù, které 
využívají nástroje NSK v personální praxi. 

Na tvorbì NSK se spolu s dalšími podílí také 
Sektorová rada pro strojírenství. Èlenové 
sektorové rady z významných strojírenských 
podnikù a škol, jako MOTOR JIKOV Group 
a.s., ŠKODA AUTO, ŽÏAS, CZ LOKO, ZVVZ, 
Jihostroj, Sdružení automobilového prùmy-
slu, a VOŠ a SPŠ automobilní a technická, 
Èeské Budìjovice, se úèastní konferencí, 
workshopù a dalších akcí, na nichž pøispí-
vají svými zkušenostmi a námìty k øešení. 
Dokladem úspìšného pùsobení Sektorové 
rady pro strojírenství je vyhodnocení práce 
sektorových rad, v nìmž jako jediná získala 
ètyøikrát po sobì excelentních výsledkù. 

V rámci NSK se Sektorové radì pro strojí-
renství podaøilo pøipravit a zpracovat celkem 
63 kvalifi kací. Ke dnešnímu dni existuje pro 
strojírenské kvalifi kace více než 330 autori-
zovaných osob, u nichž se uskuteènilo pøes 
tisíc zkoušek z profesních kvalifi kací, pøièemž 
nejvìtší zájem je o profesní kvalifi kaci obslu-
ha CNC obrábìcích strojù, montér ocelových 
konstrukcí a zámeèník. Øeditelka pro rozvoj 
lidských zdrojù MOTOR JIKOV Group a.s. 
a pøedsedkynì Sektorové rady pro strojíren-
ství Vìra Vrchotová doplòuje: „S radostí se 
mohu pochlubit, že jsme první spoleèností, 
která NSK implementovala do všech svých 
personálních procesù. NSK využíváme pøi 
inzerování volných pracovních pozic, kdy 
jako alternativu vzdìlání plnì akceptujeme 
osvìdèení o zkoušce z profesní kvalifi kace, 
profesní kvalifi kace jsme zapracovali do po-
pisù pracovních pozic nebo popisù èinností 
v katalogu profesí, ale také do adaptaèního 
plánu. Stali jsme se rovnìž autorizovanou 
osobou pro nìkolik strojírenských profesních 
kvalifi kací a nabídneme našim zamìstnan-
cùm jako benefi t získání osvìdèení o zkouš-
ce z profesní kvalifi kace, èímž zvýšíme jejich 
hodnotu nejen pro nás, ale pro celý trh prá-
ce.“

Sektorová rada pro 
strojírenství podporuje 
vzdìlávání

Pøedsedkynì Sektorové rady Vìra Vrchotová, 
øeditelka pro rozvoj lidských zdrojù MOTOR 
JIKOV Group a.s., pøevzala od zástupcù 
Svazu prùmyslu a dopravy ÈR a Hospodáøské 
komory ÈR diplom excelence a podìkování za 
odvedenou práci.

Pøed nedávnem jste oslavil pade-
sátku. To bývá vìk, kdy se èlovìk 
zastaví, zamyslí, bilancuje. Jak jste 
na tom vy?
Myslím, že takzvaná krize støedního vìku 
potká každého, ale neøekl bych, že to u mì 
souvisí s nìjakým konkrétním vìkem, ale 
spíše s tím, že mi dospìly dìti. Najednou 
se ta zodpovìdnost, kterou jsme za nì po-
sledních dvacet let mìli, výraznì snižuje. 
Èlovìk si pak musí øíct, co bude další de-
setiletí dìlat, jak je chce prožít. Rozhodnì 
nejsem typ èlovìka, který by si øíkal, že teï 
to už musí nìjak doklepat do dùchodu. 
Naopak. Poøád mì baví uèit se nové vìci 
a myslím, že období života, které je pøede 
mnou mùže být v mnoha ohledech zajíma-
vé a zábavné. 

Patøíte do rodiny „motorákù“, kte-
øí se fi rmì zaslíbili už na škole. Jak 
jste v MOTORu JIKOV zaèínal? 
Pro fi rmu jsem se vyuèil, protože ale teh-
dy nebyl v Motoráckém uèilišti obor s ma-
turitou, studoval jsem ve strakonické ÈZ. 
Mezitím jsem do MOTORu JIKOV chodil na 
brigády. Poslední dva roky na vysoké jsem 
dostal od fi rmy stipendium, takže nástup 
do práce po vojnì na pozici dispeèera vý-
roby byl jasný. 

To se psal rok?
1988. V MOTORu se tehdy rozbíhala vý-
roba karburátorù LEKR – Pierburg, které 
jsem mìl pøíležitost se úèastnit. Byla to pro 
mì velmi dobrá zkušenost. Pøi kontrolních 
dnech jsem se potkával s øeditelem Lud-
víkem Kalmou, který pak šel šéfovat mla-
doboleslavské Škodovce. Po zhruba tøech 
letech jsem se ocitl na slévárnì, kam si mì 
s sebou vzal mùj šéf, který byl povìøen je-
jím øízením. On inklinoval více k šedé litinì, 
já jako výrobní manažer k tlakovému lití. 
Když se pak slévárny v roce 1994 rozdìlily, 
byl jsem povìøen øízením tlakové slévárny. 
V roce 1998 jsme Tlakovou slévárnu trans-
formovali na samostatnou akciovou spoleè-

nost. V roce 2000 jsem pøešel jako øeditel 
na Slévárnu litiny a o dva roky pozdìji na 
holding M.I.C.B., kde jsem mìl na starosti 
zavádìní informaèních systémù a contro-
ling. V mezièase jsem se také podílel na 
øízení spoleèností Fostron a IT System. 

Do MOTORu JIKOV jste se vrátil po 
dvanáctileté pauze. Jakou pracov-
ní zkušeností jste tuto dobu vypl-
nil?
V roce 2003 jsem hledal další motivaci 
a chtìl jsem zkusit nìco nového, takže 
jsem kývnul na nabídku Brabant Alucast ve 
Strakonicích. Pùsobil jsem i nadále u tlako-
vého lití, což je mi ze všech oborù nejblíže. 
Bìhem té dvanáctileté pauzy jsem ještì 
ètyøi roky pracoval jako øeditel fi rmy Klima 
a.s. v Prachaticích. Byla to pro mì zajímavá 
zmìna, poznal jsem trochu jiný obor, mìl 
jsem možnost prakticky od základù zmìnit 
celou fi rmu a myslím, že výsledek stál za to. 

Dvanáct let jste tak dojíždìl za 
prací do Strakonic a Prachatic…
Ano, když jsem tedy dostal návrh od Vla-
dimíra Kubeše, abych se vrátil do Tlakové 

slévárny MO-
TOR JIKOV 
Slévárna a.s., 
považoval jsem 
to za nabídku, 
která se neod-
mítá. Já jsem 
se samozøejmì 
zajímal o to, 
co se v MO-
TORu JIKOV 
dìje, znám se 
se spoustou 
lidí a poslední 
dva roky jsem 
právì s Tlako-
vou slévárnou 
spolupracoval 
na jednom pro-
jektu. Tlaková 

slévárna je pro mì srdeèní záležitost.  Pa-
matuji si, když tam v polovinì devadesá-
tých let pracovalo padesát lidí, v podstatì 
rodina, dnes je to velká fabrika se vším všu-
dy, schopná konkurovat komukoliv. Jsem 
technicky založený èlovìk, což znamená, 
že za sebou rád vidím výsledky své práce. 
Motivuje mì to k další èinnosti a èas, který 
jsem prací strávil, nepovažuji za zbyteènì 
promrhaný.

Øíkal jste, že vás vìci stále baví, co 
jste mìl na mysli?
Jednoznaènì sport. Preferuji spíše kolek-
tivní sporty, nebaví mì plavání, jízda na 
kole, chození na túry. Potøebuji zmìnu 
a pestrost. Vìnuji se hlavnì tenisu a obèas 
squashi. Ale baví mì i se na sport pasivnì 
dívat. Zrovna vèera to byl v podání èeských 
hokejistù proti Finùm vynikající zážitek. 

Chodíte fandit i na tribuny?
Pravidelnì jsem chodíval v Budìjovicích na 
hokej. Ten jsem ostatnì i hrával a baví mì. 

Hrál jste hokej takøíkajíc závodnì?
Když jsem šel na uèení, hrál jsem až do 
mladšího dorostu, ale bylo mi jasné, že 

nejsem tak dobrý, abych se tím uživil. V té 
dobì se ještì do NHL tolik neodcházelo, 
tak nebyla taková motivace. (smích) Vìdìl 
jsem, že s hokejem díru do svìta neudìlám, 
navíc jsem pak byl pøes týden na interná-
tì ve Strakonicích a trávit ještì sobotu na 
hokeji mimo domov, to už se mi nechtìlo. 
Zaèal jsem se radìji vìnovat lyžování a to 
mi jako sportovní hobby zùstalo. Abych ci-
toval z fi lmu Andìl na horách: Lyžuji dobøe, 
lyžuji rád. (smích) Díky technice se všechno 
zrychluje a platí to i o lyžích, až z toho mám 
nìkdy sám strach. 

Rozhovor vyjde po mistrovství 
svìta v ledním hokeji, zítra hrají 
Èeši semifi nále, jak myslíte, že na 
turnaji dopadnou?
Po výhøe nad Finy už je to jedno, úkol hrát 
o medaile splnili. Musím øíct, že se mi herní 
projev èeského týmu líbí. Mužstvo vyzaøuje 
týmového ducha. A musím obdivovat Jaro-
míra Jágra, co ve svých letech dokáže, je 
neuvìøitelné. Osobnì jsem se s ním potkal 
v roce 1997, když mìl Jágr team soustøedì-
ní v Hluboké nad Vltavou. Tehdy jsme spolu 
hráli tenisovou ètyøhru. Už tenkrát, a je to 
osmnáct let, to byl èlovìk, ze kterého nìco 
vyzaøovalo. Byl tehdy hvìzdou NHL, ale na 
nic si nehrál. Potkal jsem v životì spoustu 
lidí, kteøí nedokázali zlomek toho, co on, 
pøesto se chovali arogantnì a povýšenì. 
To jsem u nìj nevidìl. Už tehdy byl velkou 
osobností a další roky se to jen potvrdilo. 

Radek Hrabánek 
50 let
Manažer pro techniku 
divize Tlaková slévárna
MOTOR JIKOV Slévárna a.s.
Dvì dospìlé dìti – syn vystudoval 
brnìnské VUT, dcera studuje 
Èesko-anglické gymnázium 
v Èeských Budìjovicích

S lukem a šípy relaxuje Dmitry Burkov na své zahradì
Dvacetiletý Dmitry Burkov se v roce 1995 vydal „okouknout“ svìt. Chtìl si bìhem pùl roku vydìlat nìjaké peníze, vyèistit si hlavu a vrátit se 
domù do Glazova. Místo toho zùstal ve více než tøi tisíce kilometrù vzdálených Èeských Budìjovicích dalších dvacet let. Vìtšinu pracovní života 
spojil s Tlakovou slévárnou MOTOR JIKOV Slévárna a.s. „Jsem v práci velmi spokojený.“ øíká v rozhovoru Dmitry Burkov.

Jak se dostane dvacetiletý Rus 
z Uralu zrovna do Èeských Budì-
jovic?
Mìl jsem tu bratrance, takže jsem vyrazil 
za ním. Plánoval jsem, že se po pùl roce 
vrátím domù. Dostal jsem se tam ale popr-
vé až po dvou letech, což mi velmi rychle 
uteklo. Ostatnì i tìch dvacet let uteklo 
jako voda. Chtìl jsem si tehdy takøíkajíc 
vyèistit hlavu, vydìlat nìjaké peníze a vrá-
tit se zpátky do Glazova. Dopadlo to ale 
jinak. 

Do MOTORu JIKOV jste nastoupil 
v roce 1997 jako dìlník…
Dva roky jsem pøed tím dìlal v protektoro-
vacím závodì, když skonèil, šel jsem pra-

covat jako slévaè na tlakovou 
slévárnu. Po nìjaké dobì jsem 
povýšil na seøizovaèe a pak 
i na „pøedáka“ dílny. Když 
mi pak nabídli pozici výrobní-
ho technologa, neváhal jsem. 
Mám na starosti vzorkování 
a zavádìní nových výrobkù. 
Jsem v  práci velmi spokojený. 
Nechtìl jsem celý život zùstat 
dìlníkem a na tlakové slévár-
nì mi umožnili kariérní rùst, 
který mì tìší. Mùžu mluvit do 
pøípravy nové výroby a s mým 
názorem se poèítá.

Øíkal jste, že pocházíte 
z Glazova? Kde to je?
Glazov je na Urale, ještì tisíc kilometrù za 
Moskvou. Má stejnì obyvatel jako Èeské 
Budìjovice. Hlavním zamìstnavatelem je 
na èeské pomìry obrovská fabrika, která 
je hlavním producentem uranu pro jader-
né elektrárny a prùmysl v Rusku. Pracuje 
v ní polovina mìsta. V Èesku to jde, co 
do velikosti, pøirovnat asi jen ke Škodov-
ce v Mladé Boleslavi. Já jsem se také pro 
továrnu vyuèil, a kdybych tam zùstal, asi 
bych se nemìl špatnì. 

Jak èasto se tam vracíte?
Loni jsem tam byl po deseti letech. Mám 
tam maminku a letos plánuji, že na dva 
mìsíce pøijede ke mnì na Borek. 

Málokdo asi pøehlédne na parko-

višti vaše auto. Chrysler 300 com-
bi není v Èesku úplnì obvyklý…
Po velkém autì jsem vždycky toužil. Splnil 
jsem si tak klukovský sen. Navíc mi tohle 
auto zachránilo života. Bylo to pøed lety, 
to jsem mìl ještì verzi sedan, jel jsem v pìt 
ráno z práce a do cesty mi zpoza trolejbu-
su vjela dodávka. Díky masivnímu a velké-
mu autu jsem nehodu pøežil. Auto mi za-
chránilo život, takže jsem si poøídil stejné 
jen v kombíku.  

Je na vás vidìt, že chodíte do po-
silovny. Vìnujete se i jiným spor-
tùm? 
Sport mì baví všeobecnì. V zimì hraji 
hokej. V poslední dobì relaxuji pøi luko-
støelbì.

Jak se èlovìk dostane k lukostøel-
bì?
Vyzkoušel jsem si to na dovolené. Docela 
mì to zaujalo, tak jsem si ke ètyøicátinám 
poøídil kompletní vybavení.

Kde se dá lukostøelba praktiko-
vat?
Mám terè na zahradì.  Je pravda, že 
než jsem se to nauèil, lezlo to do penìz. 
(smích) Buï jsem sbíral šípy v poli, to v lep-
ším pøípadì, nebo se nìkam zapíchly a ne-
šly vytáhnout. Šípy se dají poøídit v rozmezí 
od šedesáti do 120 korun. Teï už ale na 
patnáct dvacet metrù terè nemíjím. 

Øíkal jste, že hrajete hokej, komu 

jste fandil pøi mistrovství svìta 
v ledním hokeji?
Na to se mì ptá každý. Když hrají Èeši, 
fandím vždycky jim. S jedinou výjimkou, 
když hrají s Ruskem. Rusákùm fandím pro-
ti všem soupeøùm. Letos se na mistrovství 
svìta týmy vùbec nepotkaly a nakonec do-
padly v podstatì podobnì. Ale je to výho-
da fandit dvìma týmùm, za poslední roky 
jsem prakticky vždy slavil nìjakou medaili.

Máte nìjaký sen?
Od dìtství toužím hrát na foukací harmo-
niku. Pøijde mi jako optimální hudební ná-
stroj, èlovìk to strèí do kapsy a jde. Až se 
odhodlám, zase si ji koupím. Ale nevím, co 
budou øíkat sousedi, až si sednu na zahra-
du a zaènu se uèit. (smích)

V Èesku jste dvacet let, neuvažu-
jete o èeském obèanství?
Chtìl bych se do vyøízení pustit na pod-
zim. Musím absolvovat kurz èeštiny. Dvojí 
obèanství bude mít pro mì výhodu hlavnì 
pøi cestování a napøíklad i pøi služebních 
cestách. 

Dmitry Burkov 
40 let
Výrobní technolog 
divize Tlaková slévárna 
MOTOR JIKOV Slévárna a.s.
Pochází z Glazova na Urale, v jihu 
Èech žije dvacet let
Má ètyøletou dceru Nicolu

„Jezdím rád do italských Alp. Vìtšinou se tam dostanu dvakrát za sezonu. 
Na zaèátku zimy s kamarády, to støediska støídáme a v bøeznu pak jezdíme 
s celými rodinami do Passo Tonale,“ øíká Radek Hrabánek. 

Dmitry Burkov s dcerou Nicolou.



Mistøi odborného výcviku Zdenìk Struska a Jaroslav Pražák s uèni a stipendisty tøídy 3ZON VOŠ, SPŠ automobilní a technické Èeské Budìjovice, kteøí chodili na 
odbornou praxi do výcvikového støediska MOTOR JIKOV GROUP v druhém pololetí letošního roku. 
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Celou svou profesní kariéru zasvì-
til osmašedesátiletý Jaroslav Pra-
žák MOTORu JIKOV. V roce 1965 
se v MOTORu JIKOV vyuèil na 
soustružníka, ètyøiaètyøicet let ve 
fi rmì pracoval a dnes sám pomá-
há mladým lidem pøi pøípravì do 
jejich pracovních životù, a to jako 
mistr odborného výcviku.

Když v roce 2009 odešel Jaroslav 
Pražák do dùchodu, øíkal si, že 
etapa života nazvaná MOTOR JI-
KOV pro nìj skonèila. Trvalo ale 
jen dva roky, než znovu prošel bra-
nami závodu. „Oslovil mì odbor-
ný garant technického vzdìlávání 
fi rmy Radomír Hrouda a nabídl 
mi, abych se zapojil do výchovy 
nové generace strojaøù. Nabídka 
se mi zamlouvala, pøeci jen mám 
ètyøi vnouèata a trávím s nimi dost 
èasu, takže si s mladými lidmi ro-
zumím, což je pro tuhle práci ne-
zbytná podmínka,“ øíká Jaroslav 
Pražák, který ve výcvikovém støe-
disku pùsobí tøetím rokem.  

Každý z uèòù a studentù se v rám-
ci praxe dostane jako první právì 
k nìmu. „Mám na starosti zákla-
dy, tedy práci na klasickém sou-
struhu, brusce a fréze. Tím si musí 
samozøejmì projít každý,“ vysvìt-
luje svou pozici ve výcvikovém 
støedisku Jaroslav Pražák. 

„Jaroslav Pražák je ukázkovým pøí-
kladem toho, že vìk není urèující. 
Vážíme si jeho zkušeností i roz-
hodnutí, že je bude pøedávat dál 
místo toho, aby si užíval zaslou-
ženého dùchodu. Spolu s o gene-
raci mladším mistrem odborného 
výcviku Zdeòkem Struskou tvoøí 
funkèní pracovní tým, který do-
káže mladé lidi správnì motivovat 
do uèení i práce. Dvì rozdílné ge-
nerace pak nabízejí uèòùm a stu-
dentùm i trochu jiné pohledy na 
život, což považujeme za stejnì 
dùležité jako pøedávání pracov-
ních zkušeností. Podstatné totiž je 
nauèit mladé lidi nejen pracovat, 

ale i žít,“ øekla øeditelka pro roz-
voj lidských zdrojù MOTOR JIKOV 
Group a.s. Vìra Vrchotová. 

Podstatu své práce vidí ve správné 

komunikaci. „Bez toho to nejde. 
Èlovìk musí být pøísný, ale vždy 
musíte svùj postup dostateènì 
vysvìtlit. To platí jak ve vztahu 
k uèòùm, tak ke kolegovi Zdeò-
kovi Struskovi, který je o generaci 
mladší než já, ale myslím, že nám 
to spolu jde bezvadnì,“ doplòuje 
Jaroslav Pražák. 

Jak vidí mistra odborného výcviku 
MOTORu JIKOV Jaroslava Pražáka 
osmnáctiletý uèeò Václav Valíèek, 
uèeò oboru obrábìè kovù VOŠ, 
SPŠ automobilní a technická Èes-
ké Budìjovice? „Pan Pražák se 
nám vìnuje napøíklad pøi práci se 
soustruhem. Zaèínal jsem u nìj, 
když jsem pøišel na praxi do MO-
TORu JIKOV. Je pøísný, ale umí vìci 
srozumitelnì vysvìtlit, pracuje se 
nám s ním dobøe. Je vidìt, že má 
spoustu pracovních zkušeností.“

Mistøi odborného výcviku získali Cenu 
Pospolu pro instruktora ve fi rmì
MOTOR JIKOV Group a.s. a VOŠ, SPŠ automobilní a technická Èeské Budìjovice nominovaly mistry odborného výcviku 
MOTORu JIKOV Zdeòka Strusku a Jaroslava Pražáka na Cenu Pospolu pro instruktora ve fi rmì, nad níž pøevzal záštitu 
Svaz prùmyslu a dopravy ÈR a Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR. 

„Cílem je zviditelnit ty, kteøí svou každodenní èinností s mladými lidmi zajišťují jejich odbornou pøípravu, ale mnohdy 
pøispívají i významným zpùsobem k výchovì a formování jejich osobnosti. A právì takové instruktory z fi rem bychom 
chtìli ocenit,“ konstatovala Obsahová manažerka projektu Pospolu Taťána Vencovská.

Pøedání cen se stalo živou èástí závìreèné konference projektu Pospolu - Podpory spolupráce škol a fi rem se zamìøením 
na odborné vzdìlávání v praxi v Praze v polovinì kvìtna. 

Do fi rmy se vrátil pomoci s novou generací

 Jaroslav Pražák vidí hlavní devizu mistra odborného výcviku v dobré komunikaci 
s uèni.

Jaroslav Pražák na snímku po pøevzetí ceny s námìstkem ministra prùmyslu 
a obchodu Eduardem Muøickým a generální øeditelkou Svazu prùmyslu Dagmar 
Kuchtovou (zleva).

Jedenaètyøicetiletý Zdenìk Struska 
se celý život vìnuje práci s mla-
dými lidmi, a to v rámci oddílù 
Èeské tábornické unie v Èeských 
Budìjovicích. Profesnì si našel 
cestu k mladým v roce 2010, když 
nastoupil jako mistr odborného 
výcviku do MOTORu JIKOV. Pøeèetl 
si inzerát, že fi rma hledá nìkoho, 
kdo by post vedoucího støediska 
obsadil. Nebál se pøihlásit, i když 
v té dobì napøíklad práci na NC 
strojích neznal. Znalost práce na 
NC strojích si bez problému dopl-
nil a dnes vede jako mistr støedisko 
pátým rokem. 

Za tu dobu se mu podaøilo zvrátit 
pohled mistrù i dìlníkù MOTORu 
JIKOV na praxi uèòù. „Velmi dobøe 
komunikuje s mistry jednotlivých 
støedisek, kde uèni praxi vykoná-
vají a podaøilo se mu zcela obrátit 
jejich pohled na užiteènost praxí. 

Nyní si mnohde bez mladých po-

mocníkù ani nedovedou provoz 

pøedstavit,“ øekla øeditelka pro 

rozvoj lidských zdrojù MOTOR JI-

KOV Group a.s. Vìra Vrchotová.

Chválou nešetøí ani øeditel part-
nerské VOŠ, SPŠ automobilní 
a technické Èeské Budìjovice Jan 
Šindeláø. „Kvalitativní zlom ve 
spolupráci nastal pøed pìti lety, 
kdy MOTOR JIKOV vytvoøil výcvi-
kové støedisko tak, jak funguje 
v dnešní podobì. Jeho vedení se 
ujal právì Zdenìk Struska a proces 
nastartovaný pøed pìti lety vyvr-
cholil loni, kdy naši žáci skládali 
praktické závìreèné zkoušky pøí-
mo v provozech MOTORu JIKOV,“ 
øekl Jan Šindeláø.

Mistra odborného výcviku si po-
chvalují i studenti a uèni, kteøí pod 
jeho dohledem vykonávají praxi. 
„Hned na první pohled je Zdenìk 
Struska sympatický èlovìk. Je vi-
dìt, že se profesnì vyzná a vždy 
nám rád pomùže, když potøebuje-

me tøeba poradit u NC strojù. Ve 
chvíli, kdy nám nìco nejde, pøijde, 
podívá se, poradí, a to vše v kli-
du. Podruhé mu už musíme uká-
zat, že to umíme sami, ale i když 
nám nìco nejde, stejnì to trpìlivì 
znovu vysvìtlí. S tím nemá vùbec 
problém, ale jak vždy zdùrazòuje: 
„musí se pracovat“. Rozhodnì si 
Cenu Pospolu pro instruktora ve 
fi rmì zaslouží,“ zdùraznil deva-
tenáctiletý Miroslav Solnaø, uèeò 
oboru obrábìè kovù VOŠ, SPŠ 
automobilní a technická Èeské 
Budìjovice.

Podobnì mluví i osmnáctiletý Jan 
Lepša, uèeò oboru obrábìè kovù 
VOŠ, SPŠ automobilní a technické 
Èeské Budìjovice.  „Mistr Zdenìk 
Struska se nám hodnì vìnuje, na-
uèil jsem se díky nìmu spoustu 
vìcí, napøíklad jsem mìl problémy 
s mìøením na frézce, vìnoval se 
mi a nyní to již umím. Vychází nám 
vstøíc a mnì pomohl i ve chvíli, kdy 
jsem mìl rodinné problémy. Vysle-
chl mì, mohl jsem si s ním o tom 
promluvit. Jsem mu za to vdìèný,“ 
zdùraznil Jan Lepša.

Obrátil pohled kolegù na odborné praxe

Zdenìk Struska vede výcvikové støedisko od roku 2010.

Ocenìní pøevzal Zdenìk Struska na závìreèné konferenci projektu Pospolu 
v polovinì kvìtna v Praze.
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Posádka týmu MOTOR JIKOV
za sebou nechala BMW i8                     
i Porsche Panamera
Spojit motoristický sport s pøedstavením technických novinek v oblasti vývoje alternativních poho-
nù automobilù odborné i laické veøejnosti. Takový cíl mìl již ètvrtý roèník v Èeské republice zcela 
ojedinìlého podniku New Energies Rallye Èeský Krumlov, který se konal paralelnì s kvìtnovou 
soutìží FIA European Rally Trophy. Významným podporovatelem soutìže je od prvního roèníku 
i holding MOTOR JIKOV GROUP, který vyvíjí, vyrábí a dodává na trh plnicí stanice CNG.  

Také letos se tak na start soutìže postavily 
dvì posádky v barvách týmu MOTOR JI-
KOV. Firemní fl otila spoleènosti již na CNG 
najela pøes dva miliony kilometrù, v pøípa-
dì vozù bylo tedy z èeho vybírat. Volba 
padla na osvìdèený Volkswagen Passat TSI 
EcoFuel a novinku ŠKODA Octavia G-TEC. 
Za její volant usedl Jan Kocourek s navigá-
torem Václavem Urbánkem. Jan Kocourek 
nechybìl na žádném ze ètyø roèníkù závo-
du a mùže proto nejlépe posoudit, kam 
se soutìž posunula. „Jednoznaènì je patr-
né, že zájem o New Energies Rallye roste. 

Opìt byla startovní listina delší a konku-
rence tìžší. O rùstu prestiže závodu a lepší 
prezentaci veøejnosti ostatnì svìdèí i to, že 
jsme letos poprvé startovali do hvìzdicové 
jízdy pøímo z Žižkova námìstí v Táboøe,“ 
uvedl Jan Kocourek. 

Mezi více než tøemi desítkami pøihláše-
ných aut zaujaly napøíklad Ford Raptor 
SVT pohánìný CNG èi elektrická BMW i8 
a Porsche Panamera. Ty všechny nechala 
posádka Jan Kocourek, Václav Urbánek 
v koneèném poøadí za sebou. „Snažili 

jsme se jet hlavnì pøesnì, což je podstatou 
tohoto typu rallye. Vzhledem k našemu 
umístìní v první polovinì výsledkové listi-
ny se nám to, myslím, podaøilo,“ zdùraznil 
Jan Kocourek, který absolvoval závod jako 
jediný øidiè auta èeské znaèky. 

Krumlovská soutìž ekologických vozidel, 
která má ambice pøiblížit pokrok, jakého 
dosáhly technologie alternativního poho-
nu vozidel, startovala hvìzdicovou jízdou 
z Tábora, Tøebonì a rakouského Frei-
stadtu. Ze tøech míst posádky zamíøily do 
Èeského Krumlova a poté je èekala první 
etapa dle pravidel setinové rallye s cílem 
na èeskobudìjovickém Výstavišti.

V sobotu následovala více než sto kilo-
metrù dlouhá druhá etapa jízdy pravidel-
nosti jak v bìžném provozu s vloženými 
testy pøesnosti, takzvanými ertetami, tak 
i úseky na trati rychlostní zkoušky „velké“ 
rallye. Základním principem soutìže je 
ujetí pøedem urèené vzdálenosti za urèený 
èas, pøièemž odchylka od ideálního èasu 
se mìøí na setiny vteøiny a posádky za ni 
inkasují trestné body. 

Dámskou posádku MOTORu JIKOV An-
drea Homolová a Lenka Mikulenková 
doplnil první den soutìže na postu øidièe 
Lukáš Vosecký, který chválil zlepšující se 
úroveò soutìže a rostoucí obtížnost. „Je 
vidìt, že pøíprava závodu je rok od roku 
dokonalejší a zadání úkolù nároènìjší. Le-
tos jsme napøíklad poprvé museli v jedné 
zkoušce pøesnosti plnit hned dva úkoly. 
Poprvé byly také vloženy tajné testy pøes-
nosti, které nebyly uvedeny v itineráøi,“ 
podotkl Lukáš Vesecký. Ten také pochválil 
poøadatele za vylepšení zázemí pro posád-
ky.

Výhodou New Energies Rallye Èeský 
Krumlov je skuteènost, že se závodu mùže 
zúèastnit každý držitel øidièského prùkazu, 
který vlastní elektromobil, auto s hybrid-
ním pohonem nebo vozidlo pohánìné 
CNG, LPG, etanolem, metanolem èi vo-
díkem. 

Na startu páteèní etapy 4. New Energies Rallye Èeský Krumlov se za volant vozù posadili Jan 
Kocourek a Lukáš Vosecký, kterého v sobotu nahradila Andrea Homolová. Na snímku na startu 
závodu probírají jeho trasu.

Škoda Octavia G-TEC v barvách MOTORu JIKOV byla jediným èeským vozem ve startovním poli.

Na Plzeòsku fungují další dvì 
plnicí stanice CNG z produkce 
MOTOR JIKOV
Zprovoznìním dalších dvou plnicích stanic 
CNG MJ SAT se mùže pochlubit MOTOR 
JIKOV Strojírenská a.s. Jedná se o dvì 
zaøízení na Plzeòsku.  Od konce února je 
v provozu veøejná stanice u vjezdu do prù-
myslové zóny Mexiko u Nýøan na Plzeò-
sku, od poloviny dubna je zkolaudováno 
i zaøízení v areálu stavební spoleènosti APB 
v Losiné.

„U plnicí stanice v Losiné se zatím poèí-
tá s využitím pro vozový a strojový park 
soukromé spoleènosti, do budoucna by se 
ale mìli doèkat i ostatní motoristé. V plá-
nu je otevøení zaøízení pro veøejnost, a to 
ve tøetím ètvrtletí letošního roku,“ uvedl 
øeditel divize Speciální obrábìní a výroba 
spoleènosti MOTOR JIKOV Strojírenská 
a.s. Jiøí Slíva.

Èerpací stanice v Losiné má výhodu v na-
pojení na vysokotlaký plynovod. „Její vý-
kon je 314 Nm3/hod a geometrický objem 
zásobníkù èiní 4 480 litrù, to je dvojnáso-
bek oproti zaøízení u Nýøan, které je však 
na zdvojnásobení kapacity i výkonu do 
budoucna stavebnì pøipraveno,“ uvedl 
za MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Jaroslav 
Vohnout. 

Nýøanskou stanici najdou motoristé u sjez-
du z dálnice D5 vedoucí z Prahy do Roz-
vadova. Stanice je bezobslužná, motoristé 
mohou platit podnikovými èipy, CNG kar-
tami i kartami bankovními VISA a EC/MC. 
Souèástí øešení je i osvìtlení stanice, což 
poskytne motoristùm pohodlný pøístup 
ke stanici i k její obsluze v noèních hodi-
nách. Oboustranný výdejní stojan je vyba-
ven dvìma hadicemi s koncovkami NGV1 
a jednou s koncovkou NGV2. Stanici pro-
vozuje spoleènost E.ON.

Pro letošní rok má MOTOR JIKOV Strojí-
renská a.s. v plánu dokonèit minimálnì 
deset CNG plnicích stanicPlnicí stanice u fi rmy APB v Losiné na Plzeòsku 

bude na podzim otevøená všem motoristùm.

Belgická fi rma Fiers J&B nv plnì 
využívá technologii CNG
Belgická spoleènost  Fiers J&B nv, kte-
rá se více než padesát let specializuje na 
produkci kvalitního masa a drùbežích 
výrobkù, myslí na životní prostøedí a pro 
distribuci svých výrobkù zaèala používat 
užitková vozidla s pohonem na CNG.  
Souèasná fl otila obsahuje pìt vozidel Ive-
co Daily a na základì výborných zkuše-
ností s tímto pohonem uvažuje o dalším 
rozšiøování svého vozového parku. Plnìní 

tìchto vozidel CNG probíhá pomocí ètyø 
plnících jednotek MJ Compact 05, které 
jsou umístìné v areálu fi rmy. Výrobcem 
a dodavatelem tìchto jednotek je MOTOR 
JIKOV Strojírenská a.s.

„Tato realizace je výsledkem našich úspìš-
ných obchodních vazeb a spolupráce v ze-
mích Beneluxu, v tomto pøípadì s fi rmou 
Eandis,“ zdùraznil manažer pro prodej 
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Václav 
Král. 

Zaøízení MJ Compact 05 je urèeno pro 
pøímé plnìní vozidla stlaèeným zemním 
plynem. Jedná se o nejjednodušší a nej-
rychlejší instalaci spojenou s nejnižšími 
investièními náklady. MJ Compact 05 se 
vyznaèuje nízkými provozními a servisními 
náklady. Stanice obsahuje tøístupòový, ole-
jem mazaný kompresor JIKOV s výkonem 
5 m3/h a maximálním výstupním tlakem 
250 bar.

O plnìní fl otily pìti vozidel Iveco Daily se 
starají plnièky MJ Compact 05 z produkce 
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

Další fi remní fl otila jezdí na 
stlaèený zemní plyn
Øada spoleèností, které si nechaly dodat 
od MOTORu JIKOV Strojírenská a.s. vnitro-
podnikové plnièky na CNG, se v posledních 
týdnech rozrostla o spoleènost Impregnace 
Sobìslav a UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. na 
Teplicku.

Firma Impregnace Sobìslav již plnì využí-
vá vnitropodnikovou plnící stanici CNG MJ 
Variant Plus 3K-1680 z dílny MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s. Jedná se o kompaktní 
øešení pøedešlého typu MJ Variant, které 
významnì zkracuje dobu instalace a klade 
ménì požadavkù na stavební pøipravenost 
místa realizace. Plnící stanice MJ Variant 
Plus 3K-1680 je tvoøena tøemi kompresoro-
vými jednotkami MJ05 o celkovém výkonu 
15 m3/hod, dvousekèním tlakovým zásob-
níkem o vodním objemu 1 680 l a ruèním 
výdejním zaøízením MJS. Celá technologie 
je umístìna v betonovém kontejneru. Dle 
potøeb zákazníka lze tuto plnící stanici roz-
šíøit dodáním dalšího kompresoru na celko-
vý výkon 20 m3/hod.

Stanice byla realizována v kooperaci s Linde 
Material Handling Èeská republika, s.r.o., 
která zároveò dodala koneènému zákaz-

níkovi vysokozdvižné vozíky s pohonem na 
CNG. 

Mezi fi rmy 
v y u ž í v a j í c í 
t e chno log i i 
CNG se novì 
zaøadila také 
fi rma UNION 
LESNÍ BRÁNA, 
a.s., která ve svém areálu otevøela plnící 
stanici CNG MJ Variant Plus 2K-840.  Také 
v pøípadì této fi rmy probìhla kooperace se 
spoleèností Linde Material Handling Èeská 
republika, s.r.o., která dodala koneènému 
zákazníkovi vysokozdvižné vozíky s poho-
nem na CNG. 

Plnící stanice MJ Variant Plus 2K-840 je 
tvoøena dvìma kompresorovými jednotka-
mi MJ05 o celkovém výkonu 10 m3/hod., 
dvousekèním tlakovým zásobníkem o vod-
ním objemu 840 l a ruèním výdejním zaøí-
zením MJS. Celá technologie je umístìna 
v betonovém kontejneru. Dle potøeb zá-
kazníka lze tuto plnící stanici rozšíøit dodá-
ním dalšího kompresoru na celkový výkon 
20 m3/hod.
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Zamìstnanci jsou spokojeni s prací, 
kterou pro fi rmu vykonávají
Anketu spokojenosti vyplòovali zamìstnanci MOTOR JIKOV Slévárna a.s., MOTOR JIKOV Fostron 
a.s. a MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. „Dostali ètrnáct otázek a zvolit mohli ze ètyø odpovìdí od 
ano, pøes spíše ano, spíše ne až po ne. Cílem ankety, která se každoroènì bude opakovat, je zís-
kat objektivní pohled na spokojenost zamìstnancù v naší spoleènosti a následnì zlepšit pracovní 
podmínky,“ vysvìtlila øeditelka pro personalistiku MOTOR JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová. 

Témìø devadesát procent z 355 respon-
dentù odpovìdìlo kladnì na otázku, jestli 
jsou spokojeni s prací, kterou vykonávají.  
Stejná reakce byla i u otázky zda jsou pro 
nì úkoly, které jim dává jejich nadøízený 
srozumitelné a splnitelné. 

Osm z deseti zamìstnancù je pøesvìdèe-
no, že spoleènost jako celek odvádí kva-
litní práci a stejnì hodnotí i fakt, že mají 
dostatek informací o dìní ve fi rmì, ať již 
z nástìnek, Monitoru, webových stránek 
èi e-portálu. Sedmdesát procent zamìst-
nancù cítí, že je jejich nadøízený dostateè-
nì seznamuje s hodnocením jejich práce. 

Pouze polovina lidí se vyjádøila, že má do-
stateèný prostor pro osobní rùst a rozvoj, 
což pøekvapilo øeditelku pro øízení lidských 
zdrojù MOTOR JIKOV Group a.s. Vìru 
Vrchotovou. „Myslím, že výsledek je dán 
ne úplnì šťastnì zvolenou otázkou, která 
dohromady míchá rùst a rozvoj. Protože 
napøíklad za dva roky trvání projektu pro-
fesního vzdìlávání spoleèností holdingu 
prošlo vzdìlávacími aktivitami pøes sedm 
set zamìstnancù, a to od dìlnických pro-
fesí až po øídící pracovníky. Ve vzdìlává-
ní se i nadále chceme vìnovat dìlnickým 
profesím. Loni jsme zaèali a letos pokra-
èujeme se systémem vzdìlávání takzva-
ných zaškolovaèù, kteøí pùsobí na dílnách 
a jsou z øad dìlníkù – slévaèù. Vybrali je 
jejich nadøízení, kteøí v nich vidí potenci-
ál pøedávat zkušenosti dál,“ uvedla Vìra 
Vrchotová.

Pouze polovina oslovených zamìstnancù 
je spokojená s nabídkou a kvalitou obìdù 
a stejné množství lidí považuje za vyhovu-
jící sociální zaøízení. K obojímu se vyjádøil 
øeditel pro služby INVESTIX a.s. Jiøí Ma-
cháèek. „Pokud se týká kvality a nabídky 
obìdù, doporuèuji všechny pøípadné výtky 
èi pochvaly psát do sešitu, který je umís-
tìn ve vchodu do jídelny. Vedení jídelny 
se podnìty zabývá každý týden a pøijímá 
opatøení. My pak vyhodnocujeme na spo-
leèné schùzce další postup vždy jednou za 
ètvrt roku. Sociální zaøízení na jednotlivých 
spoleènostech procházejí postupnou ob-
novou. Na slévárnì litiny jsme èást opra-
vovali v loòském roce, èást je v plánu letos. 
Investici plánujeme do sociálních zaøízení 
také v Sobìslavi. V pøípadì tlakové slévár-

ny jde o plán na dva tøi roky dopøedu,“ 
uvedl Jiøí Macháèek. 
 
Nejèastìjší podnìt k øešení mimo dané 
otázky se týkal kapacity a povrchu hlavní-
ho parkovištì. „Do konce roku plánujeme 
dokonèit a zprovoznit parkovištì, které 
vznikne u jídelny. Tím se zvýší kapacita 
parkovacích míst o zhruba padesát, èást 
bude totiž muset pøipadnout novému ná-
jemci haly Bohemia Hydraulic. Z parkoviš-
tì bude vstup brankou kolem jídelny, bude 
tedy primárnì sloužit zamìstnancùm tla-
kové slévárny. Zmìny v poètu míst se do-
tknou hlavního parkovištì, kde mìsto plá-
nuje rekonstrukci ulice Knìžskodvorská, 
což zabere stání v øadì pøímo u silnice,“ 
doplnil Jiøí Macháèek. 

Projekt skonèil, ale profesní vzdìlávání 
v MOTOR JIKOV GROUP pokraèuje
Projekt profesního vzdìlávání zamìstnancù spoleèností MOTOR JIKOV GROUP fi nancovaný z pro-
støedkù ESF prostøednictvím OP LZZ a státního rozpoètu ÈR skonèil 30. dubna 2015.

Vzdìlávací aktivity se týkaly jak dìlnických profesí, tak øídících pracovníkù.

Za dva roky trvání projektu prošlo vzdì-
lávacími aktivitami pøes sedm set zamìst-
nancù, ale celkovì v rámci všech kurzù, 
workshopù se proškolilo pøes dva tisíce tøi 
sta úèastníkù, od dìlnických profesí po øí-
dící pracovníky, od zkušených pracovníkù 
kategorie 50+ po mladé kolegy do pìta-
dvaceti let, vèetnì samostatné skupiny,  
kterou tvoøí nadaní pracovníci s potenci-

álem budoucího kariérního èi odborného 
rùstu. 

„Projektem však aktivity dalšího vzdìlává-
ní a rozvoje zamìstnancù nekonèí. Systém 
profesního vzdìlávání se stal nedílnou 
souèástí strategie rozvoje fi rmy,“ zdùraz-
nila øeditelka pro rozvoj lidských zdrojù 
MOTOR JIKOV Group a.s. Vìra Vrchotová.

Studenti vysokých škol      
se zajímali o praxi            
i práci  v holdingu
Poprvé se letos holding MOTOR JIKOV GROUP prezentoval na 
veletrhu pracovních pøíležitostí Jobfair Vysoké školy technické 
a ekonomické v Èeských Budìjovicích.  Specialistky rozvoje 
lidských zdrojù MOTOR JIKOV Group a.s. Pavlína Stifterová 
a Lenka Trnková informovaly studenty o možnostech praxe ve 
spoleènostech holdingu i kariérním uplatnìní. 

O možnostech stáže se zajímal student 
druhého roèníku oboru ekonomika pod-
niku Václav Kubák. „Pokud by to bylo 
možné, rád bych v MOTORu JIKOV pù-
sobil pøi celosemestrální stáži v rámci mé 
studijní specializace obchodní podnikání. 
Po úspìšném absolvování bakaláøských 
zkoušek bych se rád vidìl jako zamìstna-
nec spoleènosti napøíklad na pozici techni-
ka nebo ekonoma,“ uvedl student Václav 
Kubák.  

Jobfair VŠTE byl posledním ze ètveøice 
vysokoškolských veletrhù pracovních pøí-
ležitostí, na kterých se MOTOR JIKOV 
prezentoval. „Pro pøedávání informací stu-
dentùm jsou veletrhy nejlepší pøíležitostí. 
Informujeme je struènì o charakteristice 
fi rmy jako strojírenského a slévárenského 
holdingu. Dozvìdí se, že nejèastìji hle-
dáme budoucí konstruktéry, technology, 
projektové inženýry a elektroprojektan-
ty, a také o naší nabídce, která zahrnuje 
stipendia, praxe na moderních strojích èi 
možnosti zpracování bakaláøských a diplo-
mových prací na konkrétní téma v provo-
zu fi rmy,“ informovala specialistka rozvoje 
lidských zdrojù Pavlína Stifterová.

MOTOR JIKOV GROUP se letos pøedstavil 

na dvacátém roèníku Veletrhu pracovních 

pøíležitostí pøi Západoèeské univerzitì 

v Plzni, který se uskuteènil v univerzitním 

campusu v Plzni na Borech, a na akcích 

v Brnì a Praze. Brnìnský Den fi rem na-

vštívily tisícovky studentù z Fakulty stroj-

ního inženýrství i dalších fakult VUT v Brnì 

a hojná úèast byla i na pražském veletrhu 

pracovních pøíležitostí iKariéra na pùdì 

ÈVUT.

„Zájem o informace projevovali studenti 

od prvního až do pátého roèníku studia. 

Z hlediska oborového èlenìní se jednalo 

nejèastìji o všeobecné strojaøe, technolo-

gy, konstruktéry, metalurgy, programáto-

ry a mechatroniky. Nejèastìji chtìli slyšet 

o nabízených možnostech letních praxí, 

stipendijním programu a tématech závì-

reèných prací, které by u nás mohli v rámci 

stáží zpracovávat,“ uvedl odborný garant 

technického vzdìlávání MOTOR JIKOV 

Group a.s. Radomír Hrouda, který se Dne 

fi rem na Fakultì strojního inženýrství Vy-

sokého uèení technického v Brnì úèastnil.

Specialistka rozvoje lidských zdrojù Pavlína Stifterová pøi hovoru se studentem Vysoké školy 
technické a ekonomické v Èeských Budìjovicích na veletrhu Jobfair.

MOTOR JIKOV GROUP navázal spolupráci s Jihoèeskou televizí. Jejím výsledkem bude celkem 
dvanáct krátkých reportáží z provozù spoleènosti, které pøedstaví fi rmu MOTOR JIKOV a její 
zamìstnance. Diváci dostanou pøíležitost podívat se do výrobních prostor spoleèností holdingu 
MOTOR JIKOV GROUP, kam se za normálních okolností nedostanou. „Chceme se divákùm 
Jihoèeské televize prezentovat jako významný zamìstnavatel v regionu jižních Èech, jehož tradice 
se píše již od roku 1899,“ øekl generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák. 

ANO



Na snímku jsou (zleva) øeditelka pro personalistiku Iva Fantyšová,   Michal Kleòha, Šárka Sochorová, Pravoslav Valenta, Vladimíra Mašková, František 
Slípka, pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel Miroslav Dvoøák, Radek Janák, Andrea Ïurèíková, Václav Král, Tereza Bednáøová, Tomáš Talkner, 
Petr Slabý, Karel Trepka, Pavel Eremiáš a Aleš Chmelík
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Všem zamìstnancùm naší spoleènosti, kteøí oslavili v prvním ètvrtletí letošního roku životní èi 

pracovní výroèí, blahopøejeme a pøejeme mnoho spokojenosti a úspìchù do dalších let. 

8. a 9. 4. NAŠE KRONIKA: Blahopøejeme k jubileu
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MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Sobìslav

Na fotografi i jsou (zleva) Josef Verner, øeditelka pro personalistiku Iva Fantyšová, Michal Brtna, Karel Rùžièka, František Kokeš, Irena Podzimková, 
Milan Kubal, Dmitry Burkov, Jaroslava Duspivová, Jan Kocourek, Luboš Tuchyòa, pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel Miroslav Dvoøák, Petr 
Kozak, Patrik Kukla, Hana Kratošková, Štefan Baèa, Michal Dvoøák, Naïa Zágorová, Jan Šimánek, Zdenìk Strejèek, René Stach, Renata Žahourová, 
Zbynìk Køišťan a Petr Dejmek.

MOTOR JIKOV GROUP Èeské Budìjovice 

Bývalí zamìstnanci se stále zajímají 
o aktuální dìní ve fi rmì
Prakticky stoprocentní úèast mohli hlásit 
organizátoøi setkání bývalých zamìst-
nancù MOTORu JIKOV, kteøí jsou dnes již 
v dùchodu. Tradiènì mezi úèastníky zavítal 
i generální øeditel MOTORu JIKOV Group 
a.s. Miroslav Dvoøák, aby seznámil bývalé 
kolegy s novinkami ve fi rmì.

„Úèastním se tìchto setkání velmi rád. 
Líbí se mi, že ctíte tradice a o to se snažím 
i já. Døíve jsem si myslel, že fi rma je hlavnì 
o obchodu a byznysu, který se vede prá-
vì teï. Principy jsou ale stále stejné, a to 
v pøípadì MOTORu JIKOV už více než sto 
let. I vaše dìti se èasto staly èleny velké 
rodiny MOTORu JIKOV, což dokáži ocenit. 
I já se snažím své dìti do podnikání za-
pojit,“ øekl úèastníkùm setkání generální 
øeditel Miroslav Dvoøák.

„Zajímá mì, co se ve fi rmì dìje nového, 
co dnes vyrábí. V MOTORu JIKOV jsem 
pracovala já i mùj manžel,“ zdùraznila dù-
chodkynì Danuše Pilsová. Spolu s dalšími 
130 úèastníky akce se jí dostalo ujištìní, 
že fi rma prosperuje. „Pracujeme a rozrùs-
táme se. I nadále vyrábíme hlavnì pro au-
tomobilový prùmysl, ale do naší produkce 
patøí napøíklad i sedm tisíc sekaèek roènì. 
Tìší mì, že jsme mohli rozjet nový provoz 
a dát práci lidem i v Nových Hradech,“ 
zdùraznil na setkání Miroslav Dvoøák. 

Kromì zástupcù fi rmy se setkání zúèastnili 
za poøádající odborový svaz KOVO MO-
TOR JIKOV a.s. Èeské Budìjovice pøedseda 
základní organizace Jan Janoušek a jeho 
pøedchùdkynì Jitka Pincová. 

Generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák informoval úèastníky setkání 
o novinkách ve fi rmì.

Z redakèní pošty, aneb Motor nezapomíná.
Již nìkolik rokù zve bývalé pracovníky, nyní dùchodce, Základní organizace odborového 
svazu KOVO MOTOR JIKOV, spolu s vedením podniku na setkání. Letos se uskuteènilo 
pøi oslavì 116. výroèí založení MOTORu JIKOV v restauraci kulturního domu Metropol. 
Pøi pøíchodu nás pøivítal pøedseda odborové organizace Jan Janoušek a pozdìji i gene-
rální øeditel MOTORu JIKOV Group a.s. Ing. Miroslav Dvoøák. Prostøednictvím zábìrù 
z pracovišť a díky prùvodnímu slovu pana generálního øeditele jsme poznali, co právì 
podnik vyrábí a co pøipravuje do budoucnosti. Všichni jsme si pøipadali jako stálí pracov-
níci, i když jsme již v dùchodu. 
Zaplnili jsme pøi setkání doslova celý sál Metropolu a v prùbìhu akce jsme se mezi sebou 
setkávali a vzpomínali na døívìjší práci v Motoru. Pamatováno bylo i na obèerstvení, za 
které i touto cestou dìkujeme. 
Jsme vdìèni za to, že na nás nezapomínají, a tìšíme se již nyní na setkání pøíští rok. 
Tím, že nás pravidelnì zvou, mùžeme jistì uvést, že se øadí mezi nejlepší podniky v kraji. 
Ještì jednou za vše dìkujeme a jistì to mùžeme konstatovat za všechny pøítomné. 
 Manžele Modravských, È. Budìjovice

Produkty znaèky MOTOR JIKOV 
mají samostatný katalog
S novinkou v podobì samostatného ka-
talogu zahradní techniky vyrábìné pod 
znaèkou MOTOR JIKOV pøišla pro rok 
2015 spoleènost MOTOR JIKOV GREEN 
a.s. Dùvody popsal za spoleènost Daniel 
Šraga. „Katalog vznikl díky postupnému 
segmentování produktù do svých znaèko-
vých katalogù. Døíve se sortiment jedno-
úèelových sekaèek nacházel pouze v sou-
hrnném  katalogu MOTOR JIKOV GREEN 
a.s., který obsahoval veškeré produkty 
všech znaèek. Ten bude nyní sloužit spíše 
pro prodejce, a to jako souhrnný pøehled 
sortimentu. Novì vzniklý katalog MOTOR 
JIKOV je urèen pøedevším koncovým zá-
kazníkùm,“ uvedl Daniel Šraga.

Pro zákazníka pøináší nový katalog i jed-
nu výhodu. „Oproti souhrnnému katalo-
gu byl u novì vzniklého prostor také pro 
popsání technologií, koncový zákazník 
tak získá jako bonus užiteèné informace 
o produktech spoleènosti,“ doplnil Da-
niel Šraga. Zákazník se napøíklad dozví 
o legendárních a léty osvìdèených dvou-
taktních motorech JIKOV, které vynikají 
jednoduchou údržbou, dlouhou životností 
a variabilitou užití.

Podrobnì je popsána také bubnová sekaè-
ka MOTOR JIKOV VIVA a víceúèelové sys-
témy EXPERT a  ROBUS. Ten umožòuje za 
cenu jednoúèelového stroje získat zaøízení 
pro celoroèní využívání, a to díky možnosti 
výmìny pracovních adaptérù, mezi které 
patøí jedno a dvoububnové žací adapté-
ry, rotaèní mulèovaè, obraceè a shrnovaè 

sena, rotaèní kartáè, obraceè nebo snìho-
vá fréza.

MOTOR JIKOV GREEN a.s. se specializuje 
na distribuci zahradní techniky vlastní vý-
roby a na produkty celosvìtovì nejvìtšího 
výrobce motorù pro zahradní techniku 
Briggs & Stratton pod znaèkami MURRAY, 
SNAPPER, SIPMLICITY a CANADIANA. 
Nabízí také zahradní techniku tøetího nej-
vìtšího svìtového výrobce japonské spo-
leènosti YAMABIKO pod znaèkami ECHO 
a SHINDAIWA.

KATALOG
ZAHRADNÍ TECHNIKY2015

Nový samostatný katalog výrobkù znaèky 
MOTOR JIKOV, který je ke stažení na          
www.motorjikov.com.

Radek Smejkal dokáže ze døeva vyøezat motorovou pilou prakticky cokoliv.

Motorovou pilou znaèky 
Echo dokáže Radek Smejkal 
vyøezat ze døeva prakticky 
cokoliv – od hlavy dravého 
ptáka až po pohádkové 
postavy napøíklad vodníka. 
„K tvorbì používám pøe-
devším motorové pily a jsem 
okouzlen možnostmi, jakých de-
tailù lze s tímto hrubým náøadím dosáh-
nout,“ zdùrazòuje Radek Smejkal, èlen 
Echo czech carving teamu, který založila 
spoleènost MOTOR JIKOV GREEN a.s. Øez-
báøství se Radek Smejkal vìnuje osm let.  
„Jsem øezbáø, jenž se díky svému koníèku 
stal šílencem své vášnì,“ øíká o sobì.

„Cílem Echo czech carving teamu je sdru-
žovat a podporovat umìlecké øezbáøe. 
Poskytneme jim marketingovou podporu, 
dostanou napøíklad dresy a velký stan s lo-
gem pro jednotlivé akce. Èlenové ECCT se 
úèastní akcí poøádaných spoleèností MO-
TOR JIKOV GREEN, výhradním distributo-
rem znaèky Echo, ale i samostatných akcí, 
kde budou znaèku propagovat,“ uvedl za 
MOTOR JIKOV GREEN a.s. Daniel Šraga.
MOTOR JIKOV GREEN a.s. podporuje 

i kurz zamìøený na øezbu mo-
torovou pilou, který Radek 
Smejkal poøádal v kvìtnu. 

Vybrané pily si zde mohli 
úèastníci zdarma vyzkou-
šet. „S Radkem Smejka-

lem jsme navázali úspìš-
nou spolupráci, jakmile jsme 

pøevzali distribuci znaèky Echo.  
Ta napøíklad v USA právì umìlecké øez-
báøství již mnoho let podporuje,“ doplnil 
Daniel Šraga. 

MOTOR JIKOV GREEN a.s. je úspìšným 
výhradním distributorem japonské znaèky 
Echo, za kterou stojí tøetí nejvìtší výrobce 
motorového ruèního náøadí na svìtì, na 
èeském a slovenském trhu. „V loòském 
roce se nám podaøilo navýšit prodeje 
o padesát procent. Dnes najdou zákazníci 
znaèku Echo v síti více než padesáti au-
torizovaných prodejcù,“ zdùraznil Daniel 
Šraga. 

Na webu echojapan.cz jsou novì v sekci 
zákaznický servis k nalezení i promo videa, 
která se vytváøela pøímo ve spolupráci s ja-
ponským výrobcem.

MOTOR JIKOV GREEN podporuje 
umìlecké øezbáøe


