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Miroslav Zágora
daroval témìø
ètyøicet litrù krve
Firma v rámci benefitního
programu oceòuje významné
milníky v poètu odbìrù krve.

3

MOTOR JIKOV
na burzách škol
Na rekordním poètu
náborových akcí se letos žáci
potkali se zástupci MOTORU
JIKOV Group a.s.
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Jan Zahradník
vzpomíná na praxi
v MOTORU
„Mám rád vùni oleje ve výrobì,“
prozradil pøi návštìvì firmy
exhejtman Jan Zahradník.

20. ROÈNÍK

NOVINY SKUPINY
MOTOR JIKOV GROUP

Úvodní slovo
generálního
ředitele

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zaměstnanci a obchodní partneři,

Divize mìní uspoøádání, v Sobìslavi budou
novì divize Obrábìní a Montáže
Po deseti letech pøichází pro divizní uspoøádání holdingu zmìna. Dùvody pøechodu na technologické uspoøádání objasnil v
rozhovoru generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák.
Zaèátek roku je ve znamení velké
zmìny v uspoøádání divizí spoleèností holdingu MOTOR JIKOV
GROUP. Mùžete zmìnu pøiblížit?
Jedná se o zmìnu z výrobkové struktury
na technologickou. Deset let jsme mìli divize uspoøádány výrobkovì. Každá divize
mìla urèitou výrobkovou øadu nebo konkrétního zákazníka. Dodávají napøíklad
nýtovací pistole pro firmu Stanley, dílce na
nákladní vozy švédské Scanie, na osobní
automobily pro firmy Brose, Mitsubishi,
Aisin, souèástky golfových vozíkù a ètyøkolek pro EZ-GO nebo naše plnicí stanice

CNG. V prùbìhu roku jsme pracovali na
nové restrukturalizaci a od ledna bude nastaven proces výroby a obchodu dle technologií: slévárenství, obrábìní, montáže,
a to za podpory divizí Formy a Jednoúèelové stroje. Z toho vyplývá, že vzniknou
dvì nové divize. Místo divize MOTORU
JIKOV Strojírenská a.s. Prùmyslové výrobky budeme mít divizi Obrábìní s øeditelem
Milanem Vanèatou a místo divize Speciální
obrábìní a výroba divizi Montáže s øeditelem Jiøím Slívou. Tomuto dìlení jsou pøiøazeny odpovìdnosti jednotlivých øeditelù,
kteøí tedy ve vedení nových divizí zùstávají.

Mìní se struktura øízení, kompetence øeditelù, co na to øíkají øeditelé?
Je to radikální zmìna myšlení. Musíte øádnì vysvìtlit podstatu vìci a zkomunikovat
tak, aby si ji vzali za svou. Strávil jsem tím
hodnì èasu, ale lidská stránka je pro mì
nesmírnì dùležitá, tam to nenechávám
náhodì. Zmìnu jsme zahájili v roce 2016,
ale už pøed Vánocemi 2015 jsem se s øediteli scházel a myšlenku, jak se vše zmìní,
jaké budou mít pravomoci, jsem s nimi diskutoval. Ze zaèátku se má myšlenka nesetkala úplnì s pochopením a odezvou, ale

postupem èasu, který jsem s nimi strávil,
došlo dle mého k pøesvìdèení, že zámìr
je správný jak pro firmu, tak pro vedení.

Jaký efekt si od nového uspoøádání slibujete?
Zmìna pøináší øadu synergických efektù. Jednak na úrovni pracovních sil, kdy
budeme mít odborníky tam, kde máme
konkrétní typ technologie. Bude docházet
ke specializaci a výchovì odborníkù pro
každou divizi s konkrétním zamìøením.
Døív jsme mìli ve tøech divizích obrábìní,
Pokraèování na stranì 4.

Scania øada S: International Truck of the Year 2017
Nejvìtší obchodní partner MOTORU JIKOV
GROUP spoleènost Scania získala prestižní
titul International Truck of the Year 2017
pro svou zcela novou modelovou øadu S.
MOTOR JIKOV GROUP patøí mezi dva nejvýznamnìjší dodavatele Scanie v oblasti vysokotlakých hliníkových dílù a montáží, co
se týèe poètu zadaných nových dílù – projektù. Pro ocenìný vùz dodává 24 nových
vysokotlakých a nízkotlakých odlitkù a šest
gravitaèních hliníkových dílù. Celkovì jde
o obchod v objemu pøes sedm milionù euro
roènì.
Titul International Truck of the Year je
udìlován od roku 1977. O letošním vítìzi
rozhodovala odborná porota složená z 25
motoristických novináøù zastupujících 25
specializovaných magazínù z celé Evropy.
Porota pøi výbìru nejlepšího nákladního automobilu zohledòuje inovace, ekonomiku
provozu, dopad na životní prostøedí, bezpeènost a v neposlední øadì i pohodlí øidièù
na jejich dlouhých cestách.

Letošní vítìz Scania øady S získal celkem
149 bodù. Na druhé pozici skonèila dvojice zástupcù italské znaèky Iveco v podobì
spøíznìných modelù Stralis XP a Stralis NP.
Tøetí místo obsadil Mercedes-Benz Actros
s novou generací motoru OM 471.

znaèky Scania trvaly deset let a podílelo se
na nich témìø 4000 pracovníku z celkové-

ho poètu 18.000 zamìstnancù pracujících
ve Švédsku.

Procházíme
významnou
a
složitou
organizační změnou, jejíž cíle by nás měly
provázet pro další období a být motorem pro
konkurenceschopnost firmy, a tím i úspěch na
všech trzích v naší „branži“.
Práce s mladými lidmi, vztah k takzvané
generaci Y, je dle mého ve firmě systémová
a vytváříme si tak vazby pro naše další
fungování. Naše aktivity v oblasti náboru,
které jsou realizovány již od mateřských
škol a jejichž cesty vedou až k zadávání
diplomových prací na školách vysokých, jsou
logické a strukturované.
Nezapomínáme se také chovat zodpovědně,
tedy jako společensky odpovědná firma, ať už
v oblasti ekologie, kde je třeba vyzdvihnout
náš výrobní program CNG, „bohulibých“
činností, kam patří systematická podopora
Dětské psychiatrické nemocnice Opařany
ale i Dětského domova Boršov nad Vltavou
a naše společenská odpovědnost je vidět
i v podpoře kultury, sportu či spolkového
života. K této zodpovědnosti patříte také vy,
jako moji zaměstnanci, a co se týká mě, tak si
velice vážím příležitosti, kdy se s vámi mohu
několikrát ročně setkat v rámci společné
oslavy významných pracovních nebo životních
jubileí. Je to pro mě vždy příjemně strávený
čas s lidmi, které považuji za součást naší velké
rodinné firmy, jejíž součástí jsem k letošnímu
roku již třicet let i já. Zajímá mě, jak se vám
daří a rád si s vámi popovídám. Využívám
času stráveného s jubilanty také k informování
o vývoji ve firmě a plánech do budoucna.
Přátelé, jsem moc rád, že si můžeme
i z tohoto místa popřát úspěšný vstup do
roku 2017. Věřím, že to bude pro vás rok
úspěšný a v maximální míře radostný, i když
hodně záleží na nás, jak budeme k životu
přistupovat…

Porota ve svém hodnocení nové generace
nákladních vozidel znaèky Scania mimo jiné
zdùraznila faktory jako pohodlí øidièe, bezpeènostní aspekty a pozitivní vliv na celkovou ekonomickou efektivitu dopravcù.
„Toto ocenìní je nejlepším uznáním v odvìtví, které svìdèí o tom, že naši konstruktéøi a v podstatì celá organizace spoleènosti Scania, odvedla skvìlou práci,“ øekl
Henrik Henriksson, prezident a generální
øeditel spoleènosti Scania. „Naším cílem je
vždy naplòovat oèekávání a potøeby našich
zákazníkù a hodnocení poroty jasnì potvrzuje, že jsme v pøípadì nové generace nákladních vozidel zvolili ten správný pøístup.“
Vývojové práce na nové generaci vozidel

končí se zase jeden rok, což je vždy příležitost
k bilancování. Pokusím se krátce zmínit, v čem
byl rok 2016 pro mě a naši firmu MOTOR
JIKOV GROUP výjimečný.

Přeji vám do roku 2017 hlavně hodně zdraví,
protože to je pro mě na prvním místě a také
pracovních úspěchů spjatých s MOTOREM
JIKOV GROUP.
P.S.: Pro vaši pohodu jsem jako již tradičně
nahrál s JIŽANY nové CD. Věřím, že si jeho
poslech užijete i se svými nejbližšími.

Scania doposud získala ètyøi tituly International Truck of the Year a to v letech 1989, 1996, 2005
a 2010. Letošní ocenìní je tedy páté.

Ing. Miroslav Dvořák
předseda představenstva
a generální ředitel
MOTOR JIKOV Group a.s.
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Daniela Radevová a Radovan Vítek
ukázali, jak firma motivuje studenty
O motivaci mladé generace pro práci ve slévárenství a strojírenství mluvili pøi 53. Slévárenských
dnech v Brnì specialistka rozvoje lidských zdrojù MOTOR JIKOV Group a.s. Daniela Radevová
a vedoucí technologie MOTOR JIKOV Slévárna a.s. divize Slévárna litiny Radovan Vítek. Jedná se
o nejvìtší slévárenskou konferenci v Èeské republice, pøi které se setkávají lidé ze všech odvìtví
oboru. Dnes už pøesahuje i do zahranièí, když se úèastnili odborníci z Nìmecka a Slovenska.
Jak dlouho jste v MOTORU JIKOV
a jaká je náplò vaší práce?

R.V.: Ve struènosti jsem pøedstavil své
zkušenosti z praxe, kterou jsem absolvoval v MOTORU JIKOV pøi studiu na vysoké škole. Je dùležité ukázat, že podobný
systém, kdy si firma vychovává budoucí
zamìstnance, nejen funguje, ale v dnešní
dobì je v podstatì nutností. V tomto èlánku bych chtìl také vyzdvihnout pøednášku
Daniely Radevové, která byla v porovnání
s ostatními pøednášejícími poutavá a na
vysoké úrovni.

Podobné vystoupení pøed odborným publikem pro vás bylo jistì
zajímavou zkušeností…
D.R.: S prezentací firmy mám zkušenosti
z burz støedních škol a vysokoškolských
veletrhù práce, kde ale pøedávám informace v podstatì laikùm a vìtšinou takøíkajíc z oèí do oèí. Pro mì to tedy byla vel-

Osmatøicetiletý Roman Pospíšil pùsobí od
zaèátku listopadu v MOTORU JIKOV Slévárna a.s. divizi Tlakové slévárna na pozici
manažera pro techniku.

nulého zamìstnání jsem musel dennì dojíždìt osmdesát kilometrù tam a osmdesát
zpátky. Nyní to mám z Èeského Krumlova
dohromady ètyøicet. Èlovìk tak dojíždì-

Nastoupil jste do MOTORU JIKOV
Slévárna a.s. sice teprve v listopadu, ale máte za sebou už pìt let
zkušeností v jiné firmì holdingu…

Pak jste si dal takøíkajíc pauzu.
Kde jste ji pracovnì strávil?
Odešel jsem do Metal progresu, ze kterého se pozdìji stal Brabant Alucast Czech.
Udìlal jsem si tam vlastnì takovou stáž,
která se protáhla na jedenáct let a jeden
mìsíc. Pracoval jsem nejprve jako nástrojový specialista a mìl tak v kompetenci nástroje lití. Tedy vìc, kterou jsem velmi dobøe znal. Pak jsem pøešel na post vedoucího
technického úseku. Dva roky jsem strávil
ve výrobì, takže jsem si slévárnu prošel
takøíkajíc køížem krážem.

Radovan Vítek (R.V.): V MOTORU JIKOV
pracuji pøes rok, v souèasnosti na pozici
vedoucího technologie a mám tedy na
starosti stroje a zaøízení, dále nové investice a komunikaci se zahranièními dodavateli technologií. Rád bych na slévárnì
litiny rozjel optimalizaci, která by vedla
napøíklad ke zkrácení prostojù.

D.R.: Naše vystoupení bylo pro úèastníky
urèitým zpestøením v programu ostatních
pøednášek odborného charakteru. Prezentace ale rozhodnì upoutala pozornost
a po skonèení vyvolala vlnu dotazù a zajímavou diskuzi. Setkali jsme se s velkou
podporou a obdivem úèastníkù, kteøí nám
podìkovali za naši práci. Chtìli vìdìt, jak
by se mohli inspirovat, a zamlouvala se jim
práce firmy s dìtmi už od mateøské školy.

Do firmy se Roman Pospíšil
vrátil po jedenáctileté pauze

V roce 2000 jsem po škole pøišel do konstrukce ve Fostronu. Ten ještì tehdy nebyl
rozdìlen po divizích, k tomu došlo až po
mém pøijetí a já jsem pak pùsobil na divizi
Formy jako konstruktér forem.

Daniela Radevová (D.R.): Ve firmì pracuji pátým rokem na pozici specialistky pro
rozvoj lidských zdrojù. Mám na starosti
zejména spolupráci spoleènosti se školami
– od mateøských až vysoké školy a koordinace spolupráce. Do mé zodpovìdnosti
patøí i výjezdní zasedání úsekù holdingu
a další vzdìlávací aktivity.

Na tradièní slévárenské konferenci jste pøedstavili odborníkùm
program motivace mladé generace pro práci ve slévárenství a strojírenství. Jak vaše vystoupení zapùsobilo?
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Nyní tedy mùžete využít pro zmìnu zkušeností nabitých u konkurence…
Specialistka rozvoje lidských zdrojù MOTOR JIKOV Group a.s. Daniela Radevová a vedoucí
technologie divize Slévárna litiny MOTOR JIKOV Slévárna a.s. Radovan Vítek pøi vystoupení na 53.
Slévárenských dnech v Brnì.

ká zmìna mluvit k odborníkùm v profesi,
vysokému managementu slévárenských
firem, kteøí mnohdy ale v oblasti náboru
byli také laiky.
R.V.: Slévárenských dnù jsem se poprvé
zúèastnil v roli prezentujícího, jinak jsem
byl na konferenci již popáté. Pokraèuji
tak v nabírání zkušeností, se kterým jsem
zaèal už pøi studiu na vysokém uèení technickém v Brnì.

Využili jste nìjak pøi vašem vystoupení pøípadnì v jiných situacích školení, která absolvujete
v rámci firemního programu?
D.R.: Naposledy jsem se zúèastnila školení v rétorice, které vedl herec Jan Èenský
a urèitì jsem využila získaných zkušeností.
Šlo hlavnì o tipy, které jsme dostali pøímo od Jana Èenského ke zvládnutí stresu
a nervozity. Využila jsme jeho rad a soustøedila se na øeè tìla a nonverbální prezentaci.
R.V.: Absolvoval jsem již nìkolik školení v
oblasti jakosti, se kterými jsem nebyl úplnì spokojený. Hlavnì z pohledu zpùsobu

pøedání informací. Obdivuji školitele, jde
o velmi obtížný obor, ale nìkolikrát jsem
dával pøipomínky ke stylu a na letošním
posledním školení jsem si s ním i osobnì
promluvil. Jde o to, že samotné školení je
nabité teorií, ale chybí pøesah do praxe –
ukázka, obrázek – který by školení oživil.
Velmi mì zaujalo školení rozvojového programu, kterého jsem se zúèastnil na jaøe
s dalšími mladými zamìstnanci firmy, kdy
se testovaly naše osobnostní pøedpoklady
napøíklad pro øídící pozici ve firmì. Školení mìlo vynikající lektory a musím øíct, že
jsem si do praxe pøenesl i získané zkušenosti napøíklad z èásti týkající se extrémních situací v komunikaci. Tìšil jsem si i na
podzimní školení fiktivní firma – simulace
finanèního øízení firmy, které bylo ale nakonec pøesunuto na jaro 2017.
Nyní se chystám na ètyødenní školení, které se týká oblasti údržby – total productive
maintenance – TPM, což je systém opatøení, která vedou ke zvýšení efektivnosti
procesù v dùsledku zapojení odpovìdných pracovníkù, údržby a managementu. O tom, jestli tento systém zavedeme
i v naší slévárnì povedeme diskuzi v následujících týdnech.

To bych velice rád. Brabant je nadnárodní firma se slévárnami v šesti zemích. Jde
o spoleènost s velkými zákazníky z oblasti
automotive, takže zkušeností jsem, myslím, nabral dost. Teï je jen na mì je zužitkovat a rozvinout dál.

Lze tedy slévárenské provozy
srovnávat?
Slévárny jsou si velice podobné, ale zároveò jsou i jiné. Odlišný je zpùsob práce, ale
hlavnì jsou tady jiné odlitky. Prvním mým
úkolem je nauèit se a zvládnout jejich èíslování, protože když se mluví o odlitku,
mluví se v èíslech. Je to hodnì položek
na vstøebání. Na to jsou navázány výrobní plány a výroba, v tomhle se zorientovat
chvilku trvá. Jinak je výroba podobná, vysokotlak je všude stejný – s urèitými nuancemi. Nicménì s vìtšinou problémù, se
kterými se potkávám tady, už jsem se buï
setkal v mém pøedchozím pùsobišti, nebo
se už nìkde objevily a nìkdo pøišel s øešením. Další vìc je „boj s lidmi“, pokud
chcete nìco nového zavést. Nicménì pøechod jsem mìl snazší v tom, že jsem støídal
Radka Hrabánka, se kterým jsem se potkal
už v Brabantu, kde jsme byli kolegové. On
odtud odcházel a já ho nahrazoval na postu technického manegera.

Tìšil jste se na návrat?
Urèitì ano už jen z toho dùvodu, že do mi-

Roman Pospíšil, manažer pro techniku MOTOR
JIKOV Slévárna a.s., divize Tlaková slévárna.

ním strávil v autì kus života. Na to jsem se
tìšil, že už nebudu muset tolik cestovat.
Další vìc je, že po jedenácti letech v jedné
firmì už jsem stál tak trochu na rozhraní,
co dál? Spojit budoucnost s jednou firmou
nebo jít do zmìny, která èlovìka posune
dál – každá zmìna zamìstnavatele by
mìla. Èlovìk dostane nový náboj, motivaci a drajv do dalšího fungování. V novém
prostøedí vidí spoustu vìcí ke zmìnì a má
chuť s tím bojovat.

Do MOTORU JIKOV jste v roce
2000 nastupoval po škole. Co jste
studoval?
Vystudoval jsem Støední prùmyslovou školu strojní a elektrotechnickou v Èeských
Budìjovicích a po dvou letech zanechal
„úspìšnì“ studií na ÈVUT. Tehdy jsem mìl
jiné zájmy než studium, bohužel…

A jaké?
Kromì jiného hlavnì sport, a to fotbal, ale
to už je minulost. Teï jsem ho vymìnil za
jiné koníèky, na které pøed tím nebylo tolik
èasu – miluji sjezdové lyžování, hraji tenis,
jezdím na kole…

Vedle koníèkù míøí tradiènì jedna
z otázek na rodinu?
Jsem svobodný, ale mám dvì dìti – dvojèata – kluka Jana a holku Natálku, takže
mám takøíkajíc splnìno. (smích) Je jim šest
let a v záøí zaèaly dìti chodit do školy. To
byl také jeden z dùvodù pro zmìnu zamìstnavatele, abych získal více èasu na
rodinu.

Miroslav Zágora daroval již témìø ètyøicet litrù krve
MOTOR JIKOV GROUP v rámci benefitního
programu oceòuje významné milníky v poètu bezpøíspìvkových odbìrù krve. Šestici
dárcù za jejich nezištnou ochotu pomáhat
podìkoval generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák a pøedal
jim benefitní poukázky. Zlatým køížem 3.
tøídy za osmdesát bezpøíspìvkových darù
krve se mùže pochlubit technolog MOTORU JIKOV Slévárna a.s. divize Tlaková slévárna Miroslav Zágora. Tìsnì pøed pøedáním zazvonil Miroslavu Zágorovi telefon.
Shodou okolností mu volali z transfuzní
stanice, zda by mohl pøijít darovat krev.

jsem mìl zafixováno, že sestra mìla úraz
a zøejmì tehdy potøebovala krev, takže mi
to pøišlo jako dobrý nápad. Pochopitelnì
svoji roli tehdy také sehrála možnost na
jeden den se vyhnout škole.

Dárcem krve jste tedy pøes ètyøicet let. Jak se za tu dobu celý proces zmìnil?

To se pøiznám, že sám nevím. Starou prùkazku, do které se zaznamenávají všechny
odbìry, jsem bohužel ztratil. Myslím, že to
mùže být tak od devatenácti let. Možná
jsem byl poprvé už na støední škole.

Transfuzní stanice byla v jiných místech.
Pøi rekonstrukci nemocnice se vytvoøilo
nové zázemí. V té dobì, kdy jsme zaèínali,
tam vždy bylo spoustu lidí, myslím, že to
ale bylo umìle vyhnané – vojáci to mìli
napøíklad povinnì. Sešlo se nás tam tøeba padesát. Pomìrnì dlouho tedy trvalo,
než se èlovìk dostal na øadu, takže tam
strávil tøeba tøi hodiny. Dnes jde vše velmi
rychle a bìhem tøiètvrtìhodinky je èlovìk
po odbìru.

Vzpomenete si, co vás k darování
krve pøivedlo?

Váží si èeská spoleènost dárcù
krve?

Pøesný dùvod si nevybavuji, ale vím, že

Èeský èervený køíž lidi, kteøí dosáhnou ju-

Jak dlouho už darujete krev?

bilejního poètu odbìrù, oceòuje medailí èi
zlatým køížem na spoleèném setkání. Dosáhnout ètyøiceti nových odbìrù mi trvalo
pomìrnì dlouhou, takže jsem se úèastnil
po delší dobì. Pozvali nás s manželkou
a bylo tam kolem dvou set lidí. Jednalo se
o pøíjemné setkání s živou kapelou. Z hlediska MOTORU JIKOV by bylo dobré, aby
firma navázala spolupráci s Èeským èerveným køížem. Iniciativu firmy hodnotím
velmi kladnì, ale krev èlovìk daruje dobrovolnì a nezištnì a neèeká tedy nìjakou
odmìnu a rozhodnì by si asi o ni nemìl jít
øíkat. Mìlo by to spíš pøijít ze strany firmy,
která chce èlovìka odmìnit.

Vstupenky do divadla by ocenila i manželka a já bych potøeboval nové kolo. Shoøela
nám totiž chata a kolo bylo uvnitø. Pøíští

rok se chystám jít do dùchodu, takže bych
kolo už rozhodnì užil.

Dostal jste benefitní poukázky
v hodnotì patnáct tisíc korun. Už
víte, co si za nì poøídíte?
Zatím ani netuším, kde bych mohl poukázky uplatnit. Ale personální øeditelka
MOTORU JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová
øíkala, že je možné koupit napøíklad sezónní vstupenky do divadla nebo sportovní potøeby. Obojí by se mi docela hodilo.

Ocenìní dárci krve Michal Valenta (20 odbìrù), Karel Èásta (20 odbìrù), Miroslav Zágora (80
odbìrù), generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák, Zdenìk Struska (40
odbìrù) a Jiøí Österreicher (40 odbìrù).
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MOTOR JIKOV pomáhá v náboru studentù
na burzách škol i výstavì Vzdìlání a øemeslo
Na rekordním poètu náborových akcí se letos žáci základních škol potkali se zástupci MOTORU JIKOV Group a.s.
Podzimní „náborová sezona“ zaèala už
zaèátkem øíjna burzami škol v Jindøichovì Hradci a Tøeboni. „Máme na tyto akce
vždy pozitivní ohlasy. Spolupracujeme
s partnerskými školami a naši prezentaci
a stánek školy umisťujeme vedle sebe. Zájemci o studium tak hned z první ruky dostávají informace o možnosti uplatnìní po
dokonèení studia,“ zdùrazòuje øeditelka
pro rozvoj lidských zdrojù MOTOR JIKOV
Group a.s. Vìra Vrchotová.
Na jednu z burz škol, které na jihu Èech
poøádá Jihoèeská hospodáøská komora,
pøišla se synem i Dana Nováková z Lásenice. „Mého syna, který je v posledním
roèníku základní školy, nabídka praxe
v MOTORU JIKOV velmi zaujala a má zájem se pro firmu vyuèit,“ zdùraznila Dana
Nováková.
Zástupci firmy se bìhem letošního podzimu objevili na jedenácti náborových akcích. Kromì burz škol v Táboøe a Písku šlo
ještì o dny otevøených dveøí na partnerských školách a výstavu Vzdìlání a øemeslo na èeskobudìjovickém Výstavišti. „Rozvíjíme spolupráci s partnerskými školami
a pøipravili jsme proto nový náborový leták
s informacemi o stipendijním programu
firmy a zároveò o konkrétních podporovaných uèebních a studijních oborech na
každé škole,“ doplnila Vìra Vrchotová.
Kromì specialistek rozvoje lidských zdrojù se aktivnì do náboru zapojují i mistøi
odborného výcviku Zdenìk Struska a Pavel Toèík, kteøí poskytovali informace na
dnech otevøených dveøí partnerských škol
a výstavì Vzdìlání a øemeslo. Tøídenní
akce Vzdìlání a øemeslo je nejširší pøehlídkou støedních škol, uèilišť, VOŠ a dalších
typù škol v celé Èeské republice, kterou
aktivnì oslovuje odbornou veøejnost, žáky,
studenty i rodièe.

Jednou z burz škol, kde se prezentoval MOTOR JIKOV, byla i ta v Písku. Specialistky rozvoje
lidských zdrojù Daniela Radevová (vlevo) Pavlína Štifterová informují studenta o možnostech praxe
a stipendií ve firmì.

Mistr odborného výcviku MOTOR JIKOV GROUP Zdenìk Struska si s uèni, kteøí pomáhali pøi
výstavì Vzdìlání a øemeslo prohlíží šachovou figurku, vyrobenou na výukovém CNC soustruhu,
který byl souèástí expozice.

Návštìvníci stánku MOTORU JIKOV GROUP na výstavì Vzdìlání a øemeslo si mohli vyzkoušet
i jízdu s autodráhou s motivy CNG.

Výstava Vzdìlání a øemeslo trvá tøi dny, a zatímco dopoledne chodí organizovanì žáci základních
škol, odpoledne pøebírají otìže rodièe, kteøí se chtìjí informovat o možnostech pro své dìti.

Firemní tým tentokrát našel v T-PROFI pøemožitele
Po dvou vítìzstvích zùstal tým MOTORU JIKOV v soutìži T-PROFI pod stupni vítìzù. Družstvo složené z žákù Základní školy Nové Hrady Petra Vochozky, Pavla Tichovského a Adam Hanuše a studentù VOŠ, SPŠ automobilní a technické È. Budìjovice Ondøeje Trèky, Jana Šimunièe a Tomáše Strusky pod vedením mistra odborného výcviku MOTORU JIKOV GROUP Pavla Toèíka, skonèilo na ètvrtém místì.
Tým dostal za úkol postavit ze stavebnice
Merkur funkèní razidlo s podávacím pásem, to vše za pouhé dvì a pùl hodiny.
„Nebyl to rozhodnì jednoduchý úkol,
který jsme museli navíc s týmem splnit
v èasovém limitu. Nakonec se nám podaøilo razidlo sestavit a dokonce jsme udìlali
razítko jako první. Kluci si vyzkoušeli týmovou práci a myslím, že se nám podaøilo
úspìšnì zapojit i páťáky, kteøí sestavovali
jednotlivé podskupiny. Ke konci se pak
starali o to, abychom mìli vše správnì roztøídìno, podávali šroubováky a další souèástky. Akce mìla perfektní organizaci,“
øekl kapitán týmu Pavel Toèík.
Èlenové týmu si byli vìdomi toho, že porota na jejich výtvoru najde místa, kde

bude srážet body. „Udìlali jsme jednu
chybu, které jsme si vìdomi, nezapsali
jsme otáèky, což byl jeden z úkolù,“ øekl
student VOŠ, SPŠ automobilní a technické È. Budìjovice Ondøej Trèka. Jeho spolužák Jan Simuniè dodal: „Podávací pás
byl trochu nakøivo. Zpoèátku vše vypadalo
jednoduše, ale ke konci už šlo o pomìrnì
nároènou stavbu.“

dý tým tvoøili tøi žáci z páté tøídy základní
školy, tøi žáci druhého roèníku støední školy a zástupce firmy v roli kapitána, který
vedl a øídil svùj tým. Vítìzem soutìže se
stal tým Brisku Tábor. Tým MOTORU JIKOV

obhajoval vítìzství z loòského regionálního kola a druhé místo z celostátního kola.
Spoleèným úkolem každého týmu bylo
v co nejkratším èase postavit funkèní za-

øízení z polytechnické stavebnice Merkur
a pøidaných elektrosouèástek pøi dodržení
požadované kvality. Prùbìh celé soutìže
hodnotili porotci podle pøedem stanovených kritérií.

Práci s Merkurem si všichni užili. „Merkur
mám doma, postavil jsem už vrtulník, takže s ním umím pracovat,“ podotkl páťák
Pavel Tichovský. Trojice pod vedením øeditele Karla Køíhy ale neponechala pøed
soutìží nic náhodì. „Byli jsme dvakrát trénovat práci s Merkurem ve škole s panem
øeditelem,“ prozradil Petr Vochozka.
Podstatou soutìže je, aby
si školáci a studenti vyzkoušeli práci v týmu, nasimulovali pracovní zadání
a zrealizovali úkol na èas.
Pod taktovkou kapitánù
ze zapojených firem museli šestièlenné týmy v èasovém limitu splnit konkrétní
technický úkol – postavit
funkèní razidlo, vèetnì podávacího pásu.

Na zkonstruování funkèního razidla mìlo družstvo 150 minut.

V letošním roèníku regionálního kola se proti sobì
postavilo celkem šest soutìžních týmù, pøièemž kaž-

Tým MOTORU JIKOV na soutìži T-PROFI – talenty pro firmy tvoøili mistr odborného výcviku MOTORU JIKOV GROUP Pavel Toèík, Jan Šimuniè, Tomáš
Struska, Ondøej Trèka, Adam Hanuš, Pavel Tichovský a Petr Vochozka.
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Jak se mìní MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.?
Na otázky odpovídají øeditelé divizí Speciální obrábìní a výroba (novì Montáže) Jiøí Slíva a Prùmyslové výrobky Milan Vanèata (novì Obrábìní).
K jakým zmìnám dosud
došlo v divizi Speciální obrábìní a výroba, ať už jde
o zmìny organizaèní èi výrobní?
V divizi SOV jsou zmìny pomìrnì
zásadní a probíhají v podstatì již
od poèátku roku 2015. V tomto
roce jsme uskuteènili prodej projektu vzduchové soustavy, což se
podaøilo realizovat do konce roku
2015. V návaznosti na uvolnìní
prostor se provádìly první etapy
pøesunu strojù v rámci divize, což
se týkalo soustružení a broušení,
èást zastaralého a málo využívaného strojního parku se odprodala,
èást se zlikvidovala. V prvním pololetí roku 2016 jsme ukonèili provoz øezárny, prostory se kompletnì
zrenovovaly a propojily s výrobními
halami do jednoho kompaktního
celku. Dìlení hutních materiálu je
zajištìno buï pøímo nákupem pøíøezù nebo kooperaènì. Od èervna
2016 probíhá postupnì pøesun
obrábìní a montáží z divize Tlaková slévárna MOTORU JIKOV Slévárna a.s. Aktuálnì jsou pøesunuta
tøi obrábìcí centra Chiron, nìkolik
tlakovacích jednoúèelových strojù
a montážních pracovišť. Pøesunuta je kompletní výroba dílce
Termostat Housing pro zákazníka
AISIN a témìø 80 procent obrábìní a montáží vysokotlakých odlitkù
pro zákazníka Scania. Dále byla
k 30. èervnu ukonèena èinnost
provozu galvanické zinkovny.

Jaké další zmìny se plánují? Jak by to mìlo vypadat
po dokonèení všech zmìn
a novém rozdìlení divizí?
Do konce roku 2016 se pøesune kompletnì celý projekt Scania z TS, tento projekt pak od
1.1.2017 bude i obchodnì spadat
pod MJS, což pøinese i výhodu zákazníkovi v podobì pouze jednoho obchodního místa ze Sobìslavi.
Øešíme dále pøestavbu již nevyužívaného prostoru galvanovny na
výrobní prostory, do kterých by se
mìla doèasnì pøesunout kompletnì montáž Scania, v budoucnu

pak obrábìcí stroje v závislosti na rùstu potøeb.
Tím uvolnìný prostor ve
výrobní hale by mìl být
využit pro umístìní nových obrábìcích strojù
a pro umožnìní dalších
pøesunù v rámci obou
divizí v Sobìslavi. Dokonèení pøestavby galvanovny pøedpokládáme
s termínem do konce
dubna 2017. Tímto budou odstartovány další
pøesuny strojù a technologií v návaznosti na
budoucí layout závodu
a nové technologické divizní uspoøádání.

Jaké nové stroje
a zaøízení jste letos
poøídili a k èemu budou sloužit, pøípadnì již slouží?

K jakým zmìnám dosud
došlo v divizi Prùmyslové
výrobky, ať už jde o zmìny
organizaèní èi výrobní?

Øeditel divize Speciální obrábìní a výroba Jiøí Slíva,
který se novì stává øeditelem divize Montáže.

Poøídili jsme letos druhé
vertikální obrábìcí centrum CHIRON D15W v hodnotì témìø 14
milionù korun. Objednáno bylo
v únoru 2016, dodáno a nainstalováno v èervenci 2016 a aktuálnì je již v plném nasazení, tedy
v nepøetržitém provozu. Urèeno
je pøedevším pro obrábìní vysokotlakých hliníkových odlitkù z MJSl
divize Tlaková slévárna pro zákazníka Scania, jedná se o novì získané projekty v rámci nominací dodavatelù komponent pro nový typ
nákladního auta ve vlnì SOP1, kde
jsme uspìli po složitých jednáních
v zimì 2015 a zhruba od poloviny
roku rozjíždíme výrobu ve vìtších
sériích. Na tomto centru ale neobrábíme jen nové díly pro Scanii,
ale také kooperujeme obrábìní
dílce Termostat ousing pro divizi
Tlaková slévárna pro koneèného
zákazníka AISIN v Písku. Kapacitnì
potøebujeme a plánujeme poøízení
dalšího centra na první polovinu
roku 2017.
Letos jsme také objednali automatizovanou výrobní buòku pro
výrobu dílcù Scania Retarder a Valve housing, skládající se ze dvou

Divize mìní uspoøádání
Pokraèování ze strany 1
a tudíž jsme museli mít také ve
všech tøech divizích odborníky
na tuto èinnost. Velmi podobná
situace je i ve strojním vybavení.
Pokud se obrábìlo na tøech místech, dostával jsem požadavky na
investice do obrábìcích strojù od
tøí rùzných øeditelù a složitì jsme
øešili využití v každé situaci. Nyní
budeme vše specializovat a tudíž
i možnost využití strojù je daleko vyšší. Nehledì na to, že dnes
již nepoøizujeme samostatná licí
nebo obrábìcí centra, ale celé
automatizované a robotizované
celky. Licí stroj, který stál patnáct
milionù, dnes doplnìn o periferie
a robotizace vyjde na pìtatøicet
milionù korun. Obrábìcí centra
spolu s roboty pak i na šedesát
milionù korun. Celý efekt této restrukturalizace musí vést k nárùstu
poètu odborníkù s vyšší kvalifikací,
úspoøe nákladù a zvýšení produktivity a v neposlední øadì k optimalizaci a vyššímu využití investic. Zmìna bude mít sekundární
efekt i na naše firemní softwarové
rozhraní, které spojuje procesy
a usnadòuje týmovou práci a po
pìti letech v nìm budeme znovu
implementovat s dùrazem na oblasti technologie a konstrukce.

Automatizované celky jsou

jedním z prvkù takzvaného
Prùmyslu 4.0. Nevezmou
ale lidem práci?
Výroba se automatizuje v podstatì
už od prùmyslové revoluce. Nejde
tedy o žádnou novou myšlenku
a nejde ani o nìjakou pøekotnou
zmìnu, že bychom si øekli, jdeme
do toho a zítra vše jede. Dle mého
jde o normální vývoj prùmyslu
a ten, kdo chce obstát a být konkurenceschopný, musí se k této
cestì dopracovat. A my už jsme
s tím zaèali… Jsme dnes navíc v situaci, kdy nám pracovní síla chybí
a na trhu práce nejsou ani odborníci ani lidé do bìžného provozu.
Vše tedy zmìnì nahrává. Pokud se
týká samotného hesla Prùmysl 4.0,
myslím, že jde o dobrou „marketingovou kampaò“, která pøináší
tolik potøebnou podporu prùmyslu
a technického vzdìlávání.

horizontálních obrábìcích center
Makino s automatizací, vèetnì
odjehlení a montáže a dále z ultrazvukového pracího zaøízení.
Termín dodání technologií bude
v kvìtnu 2017. Bude se jednat
o nejprogresivnìjší technologii obrábìní v rámci firmy.

Jak je na tom vaše divize
s potøebou pracovních sil –
koho poptáváte?
V prùbìhu roku 2016 jsme pøijali
již tøicet nových pracovníkù, takovýto nárùst nemá u nás obdoby a je spojen s výše uvedenými
pøesuny výrob z TS do Sobìslavi.
Dalších dvacet až tøicet pracovníkù musíme ještì pøijmout v období následujícího pùl roku, jednak
pro pokrytí dalších pøesouvaných
výrob a jednak pro nárùsty stávajících projektù, které se nám daøí
získávat. Poptáváme lidi s uplatnìním do všech našich profesí od
seøizovaèù CNC strojù, pøes obsluhy až po montážní dìlníky, manipulanty, a další. Veškerá pracovní
místa jsou v nepøetržitých provozech, což je mnohdy omezující
kritérium pro nábor.

Od poèátku roku jsme se intenzivnì zabývali nìkolika projekty,
které jsme získali. V první øadì to
je projekt ètyøkolek pro zákazníka
EZGO, kde jsme získali sedm nových položek, pøièemž zákazník
požadoval šibenièní termín pro dodání vzorkové série na duben. Toto
se nám podaøilo splnit a všechny
díly byly schváleny na poprvé. Zde
patøí dík všem mým kolegùm, kteøí
tomuto projektu vìnovali velkou
pozornost, ale též kolegùm z divize Slévárna litiny MOTOR JIKOV
Slévárna a.s., kteøí nám dodávají
odlitky na nìkteré z dílù. Zákazník
zde ale zároveò požadoval prakticky okamžitý nábìh sériové výroby
a dodávek. I toto se nám podaøilo
naplnit, i když za cenu využití externích strojních kapacit, protože
v daném období jsme již nemìli
v MJS volné kapacity na obrábìcích centrech. V souèasné dobì již
plynule zásobujeme sklad v USA.
Dalším projektem, na kterém pracujeme, je projekt nových nýtovacích nástrojù POP AVDEL XT pro
zákazníka SEF (Stanley Engineered
Fastening). Tato nová øada nahradí
souèasnou øadu AVDEL Genesis,
která se vyrábí v MJS, ale zároveò
nahradí øadu nástrojù EMHART
Proset, která též patøí pod SEF,
ale vyrábí se u jiného dodavatele.
Pro nás to bude znamenat již od
pøíštího roku nárùst výroby nýtovacích nástrojù, ale také výroby dílù.
Celková potøeba všech nýtovacích
nástrojù bude rozdìlena mezi dva
dodavatele, jedním z nich bude
MJS a druhým firma v Šanghaji.
V MJS budeme pokrývat potøebu
nástrojù pøedevším pro Evropu
a v Šanghaji pro Ameriku a Asii.
A právì pro montáž v Šanghaji budeme dodávat pøevážnou èást dílù
z MJS. V souèasné dobì probíhají
ještì poslední technické zmìny,

je naplánován trénink
montáží našich zamìstnancù a vše smìøuje
k zahájení výroby pilotní
série. Plánované celosvìtové uvedení nových
nástrojù na trh, je druhý
kvartál 2017.
V první polovinì roku
také probìhla stavební
rekonstrukce prostoru
bývalého výmìníku páry,
v tomto prostoru jsme
vybudovali novou seøizovnu a sklad upínaèù.
To nám umožnilo uvolnit nìkteré plochy ve výrobní hale a tyto plochy
využít pro výrobní stroje.

Jaké další zmìny
se plánují? Jak by
to mìlo vypadat
po dokonèení všech
zmìn a novém rozdìlení divizí?

Øeditel divize Prùmyslové výrobky Milan Vanèata,
který se novì stává øeditelem divize Obrábìní.

O novém uspoøádání divizí a pøínosech této nové struktury se již
zmiòuje v rozhovoru generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s.
Miroslav Dvoøák, já jen doplním,
že s tím souvisí øada zmìn v oblasti firemních informaèních systémù,
které probíhají na pozadí celé akce
a pracují na nich pracovníci všech
oddìlení.

Jaké nové stroje a zaøízení
jste letos poøídili a k èemu
budou sloužit, pøípadnì již
slouží?
Pro již zmínìný projekt ètyøkolek
pro EZGO jsme poøídili nové horizontální obrábìcí centrum TOYODA, to nám pro tento rok zajistilo
potøebnou strojní kapacitu. Dále
jsme objednali pro tento projekt
nový vertikální soustruh FAMAR,
s termínem dodání v dubnu 2017.
Tento stroj nám pokryje potøebu
soustružení na tìchto dílech, pøièemž pro cílové plánované množství dílù, budeme potøebovat tyto
stroje dva. Na druhý stroj máme

opci a termínovì jej objednáme
dle vývoje nábìhu a rùstu objemù.
Pro jiný projekt pro zákazníka KONECRANES jsme objednali nový
soustruh EMCO, který nám posílí
naše výrobní kapacity pro tohoto
zákazníka, ale i pro jiné projekty.
Bìhem roku se požadavky zákazníka postupnì navyšovaly a my
jsme již nebyli schopni je vykrývat
ve 100% objemu a hrozilo nám,
že o nìkteré výrobky pøijdeme.
Proto jsme se rozhodli pro posílení našich výrobních kapacit. Stroj
bude dodán a zprovoznìn poèátkem prosince.

Jak je na tom vaše divize
s potøebou pracovních sil –
koho poptáváte?
Stejnì jako jiné naše sesterské divize, se potýkáme s nedostatkem
pracovníkù ve všech profesích.
Pøesto se nám daøí postupnì naplòovat naše potøeby a volné pozice
obsazovat. Nadále hledáme pracovníky na pozice obsluhy obrábìcích strojù, seøizovaèe CNC strojù,
soustružníky, strojírenské dìlníky
apod.

Jaroslav Pražma a František Hešík
odpracovali pro firmu dohromady 94 let
Témìø pùlstoletí pracovali v sobìslavském závodì MOTORU JIKOV
Jaroslav Pražma a František Hešík.
Na podzim odešli oba do zaslouženého dùchodu a na rozlouèenou a jako podìkování za vìrnost
firmì si odnesli sekaèky z portfolia
MOTORU JIKOV GREEN.

Jaký je výhled vývoje skupiny do pøíštích let?

„Vèetnì uèení jsem ve firmì strávil
sedmaètyøicet let. Doba je to dlouhá a i když jsem vystøídal nìkolik
pracovních zaøazení, chodil jsem
poøád na stejnou dílnu. Za tu dobu
pochopitelnì sobìslavský závod
doznal spoustu zmìn, pøesunula se vrátnice, zmìnily se šatny,
o strojním vybavení ani nemluvì.
Když jsem nastupoval, zrovna se
souèasné výrobní prostory v Sobìslavi otevíraly jako nové,“ øíká
Jaroslav Pražma.

V roce 2017 poèítáme s rùstem
tržeb o sto milionù korun na 1,6
miliardy. Jde o stejný rùst jako
v roce 2016. Bìhem následujících
tøí let bychom se chtìli dostat na
obrat ve výši dvou miliard korun,
což by odpovídalo využití našich
výrobních kapacit.

Že je sedmaètyøicet let v jedné
firmì výjimeènì dlouhá doba potvrdily Jaroslavu Pražmovi i úøednice, když si byl zaøizovat dùchod.
„Všude se divily a tvrdily mi, že
jsem rarita,“ doplnil Jaroslav Pražma.

František Hešík (vlevo) a Jaroslav Pražma dostali za dlouholetou vìrnou práci pro firmu sekaèky z portfolia MOTOR JIKOV
GREEN.

Nuda v dùchodu rozhodnì nehrozí Františku Hešíkovi. „Vèelaøím
a zrovna jsem poøizoval nové úly.
Jsem také rybáø a chystám se na
výlov rybníku, dokonce už mi nabízeli, abych vzal brigádnì pozici
noèního hlídaèe na sádkách, než
rybníky vyloví,“ podotkl v øíjnu
František Hešík, který závìr pra-

covní kariéry v MOTORU JIKOV
Strojírenská a.s. spojil s vysokozdvižným vozíkem. „Jezdil jsem
na nìm od roku 2008, pøedtím
jsem pracoval na brusce, u frézy
a v podstatì jsem si po nástupu
prošel celé koleèko profesí, jak
bývalo tehdy zvykem. Myslím,
že šlo o dobrý zvyk, který pøispí-

val k tomu, že lidé byli navzájem
zastupitelní,“ podotkl František
Hešík.
Plány do dùchodu má jasné i Jaroslav Pražma. „Chtìl bych cestovat, lákají mì welnessy a podobnì
aktivní dovolené,“ dodal Jaroslav
Pražma.

MOTOR JIKOV GROUP
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Prezident Mitsubishi electric automotive czech (MEAC) Shigeru Shiroyama si na konci listopadu prohlédl výrobní prostory divizí holdingu MOTORU JIKOV GROUP. S generálním øeditelem MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslavem Dvoøákem (na
spoleèném snímku) se bavili o možnostech rozšíøení spolupráce v následujících letech. Spoleènost MEAC se sídlem ve Slaném je výrobcem alternátorù pro automobilky TPCA, Škoda èi Hyundai. Spolupráci s MOTOREM JIKOV zaèala již v roce 2014
zadání projektu pøírub alternátorù - vysokotlakých odlitkù vèetnì obrábìní. Na snímku z provozu jsou zástupci Mitsubishi electric automotive czcech pøi listopadové prohlídce divize MOTOR JIKOV Fostron a.s. divize Formy. Na snímku (zleva) jsou
øeditel divize Formy MOTOR JIKOV Fostron a.s. Martin Dvoøák, manažer pro prodej MOTOR JIKOV Slévárna a.s. divize Tlaková slévárna Jan Kocourek, pøekladatel Vladimír Hejduk, prezident MEAC Shigeru Shiroyama, projektový vedoucí MEAC
Kensuke Enjuji, øeditel pro projektové øízení MOTOR JIKOV Group a.s. Tomáš Prášil, specialista dodavatelské kvality MEAC Adrián Benkovský, specialista nákupu MEAC Lukáš Plas a manažer kvality MEAC Kazuaki Otsuka.

Na konferenci k budoucnosti autoprùmyslu
se pøedstavil MOTOR JIKOV Fostron a.s.
Tøináctého roèníku konference Oèekávaný vývoj automobilového prùmyslu v ÈR a støední Evropì, kterou v Brnì v øíjnu poøádalo Sdružení automobilového
prùmyslu AutoSAP, se za MOTOR JIKOV GROUP úèastnil øeditel pro øízení projektù Tomáš Prášil.
automobilky zabývají tím, jak efektivnì
vyrábìt cenovì dostupné elektromobily
s dlouhou výdrží baterií, hybridní a plug-in hybridní vozy. Segment elektromobilù
a rùzných typù hybridních vozù prochází dynamickým rùstem, je to jeden ze tøí
hlavních trendù, kdy v roce 2025 bude
tento segment tvoøit 25% až 30% prodaných vozù. Evolucí doslova projde Evropa,
která po Japonsku a USA zùstala trochu
pozadu.

Dokáže tento rychlý rùst využít
i MOTOR JIKOV?

Øeditel pro øízení projektù MOTOR JIKOV
Group a.s. Tomáš Prášil.

Jaké nové trendy v autoprùmyslu
zaznìly na konferenci?
Právì probíhá jedna z nejvìtších zmìn
v automobilového prùmyslu, respektive revoluce, kdy auto už není jenom nástrojem
pro pøepravu èlovìka kamkoliv, ale auto se
stává centrem zábavy v prùbìhu cestování. Dochází ke sdílení obrovského objemu
dat, jste on-line na internetu. To umožnují
rùzné stupnì autonomního øízení vozidla.
Vše se pøizpùsobuje tomu, v jaké lokalitì
bydlíte, a jaký vyznáváte životní styl. Ze
všech tìch hesel a takzvaných megatrendù vyzdvihnu dva, a to elektrifikaci aut
a sdílení vozù.

Co si máme pod pojmem sdílení
vozù pøedstavit?
Pro spoustu z nás je dùležité vlastnit majetek, v tomto pøípadì vùz. Podíváme-li se,
ale na celkové náklady, co nás stojí vlastnit auto, zjistíme, že je lepší si ho zapùjèit a víme, že každý rok, dva èi tøi, máme
nové, které pøivezu pouze na servisní prohlídku, a kromì pøezouvání pneumatik nic
neøeším. Auta jsou plnì pojištìna a o vše
se stará zapùjèitel. Vy každý mìsíc platíte
pouze urèitý poplatek.

Druhým trendem je elektromobilita…
Aféra dieselgate urychlila proces elektrifikace vozù. Dnes se všechny významné

Napøíklad v návaznosti na spolupráci s firmou Mitsubishi Electric, pro kterou bychom mìli v letech 2019 – 2020 vyrábìt
3,4 až 3,8 milionù kusù startérových a alternátorových pøírub. V roce 2021 se pøidá
sériová výroba pøírub tzv. moto-generátoru, který sehraje nìkolik úloh v návaznosti
na klasický pøeplòovaný benzínový motor
o objemu 1,0 až 1,6 l, jakožto v jednom
provedení násobiè síly mezi motorem
a pøevodovkou a v tom druhém podání,
spojí dohromady èinnost startéru a alternátoru. Prvním z odbìratelù Mitsubishi se
v Evropì stal Mercedes, který už nyní využívá dodávky motorù pro plug-in hybridy.
V oblasti klasických motorù je hlavním tématem downsinzing, který dosáhnul svých
limitù v návaznosti na objem motoru, emise, výkon a životnost motoru. Optimální
velikosti motorù se budou pohybovat mezi
1,0 až 2,0 l, s možností využít kombinaci
paliv, jako je benzín, nafta, CNG a LNG.
U nákladních vozù je napøíklad pøedstava
nafty, CNG a LNG, nebo se již realizuje
kombinace CNG a LNG. Tady zaèínáme
modelovat potencionální spolupráci se
Scanií, v návaznosti na probíhající vývoj
nové platformy pohonù a pøevodovek,
která se pøedstaví v roce 2019.

Dalším velkým tématem konference byl i trend automatizace
v automobilovém prùmyslu. Vy
jste pøedstavil i divizi Jednoúèelové stroje MOTORU JIKOV Fostron
a.s.
Úvod tohoto bloku tvoøila prezentace
a následná diskuze spoleènosti MOTOR
JIKOV Fostron a.s., divize Jednoúèelových
strojù a zaøízení, vèetnì možností a potencionálu MOTOR JIKOV GROUP.

V rámci konference Sdružení automobilového prùmyslu AutoSAP byly pøedány také ceny 18. roèníku soutìže Podnik roku 2015 v èeském
automobilovém prùmyslu. Na snímku pøedává viceprezident sdružení AutoSAP a generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák cenu
Petru Boldovi, jehož spoleènost MTX, s.r.o. se stala podnikem roku v kategorii do 250 zamìstnancù.

Ve spoleènosti MJF JUS máme skrytý poklad, zlaté vejce, což i zaznìlo v prùbìhu
prezentace. Spoleènost dlouhodobì a systematicky roste s každým projektem automatizace a robotizace výrobních bunìk,
pracovišť a linek, pro své zákazníky. Možná, že si øeknete to dnes dìlá skoro každý.
Nedìlá, MJF má špièkové projektové zázemí, správný informaèní SW (MS Axapta),
který podporuje projektové øízení, dále
PLM øešení od Siemensu pro správu dat
a pøípadových studií ze všech etap realizovaného projektu, jako je vývoj, simulace
a konstrukce (CAD - NX) pracovištì, vèetnì správy dat, simulací a programù. MJF
nedìlá jenom automatizaci a robotizaci
výrobních systémù se dvìma svými klíèovými partnery – dodavateli robotù a podpory, jakými jsou ABB a Kawasaki, ale dìlá
automatizaci a robotizaci svých komplexních výrobních systémù.

Co si máme pøedstavit pod „svý-

mi“ systémy?
MJF vyrobí komplexní a složité vlastní výrobní, manipulaèní, montážní, kontrolní,
zkušební a testovací pracovištì, vèetnì
všech druhù pøípravkù. V tom je naše síla,
dìláme to, co jiní ještì neumí a nedìlají!
Samozøejmì, že do tìchto pracovišť dle
požadavkù zákazníkù integrujeme napøíklad obrábìcí centra, lisy.

Automotive ale vlastnì celý prùmysl dlouhodobì trápí nedostatek vhodných pracovních sil.
Dotkli se úèastníci konference
i tohoto tématu?
Kdybych to mìl shrnout v bodech, tak
hlavní výtky znìjí: nedostatek kvalifikované pracovní síly a nedostateèná regionální
mobilita pracovní síly, neefektivní spolupráce veøejné správy s podniky pøi náboru
pracovníkù, kam spadá i vytváøení podmínek pro rekvalifikace, mobilitu, sociální

zázemí. Vzdìlání neodpovídá potøebám
a trendùm v oblasti prùmyslu, pøedevším
pak technické vzdìlání, na které je tøeba
klást dùraz.

Zaznìl ale i nìjaký návrh øešení
situace?
Jednoznaènì vyplynul požadavek na ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy
z pohledu kvalitní výuky cizích jazykù, pøedevším angliètiny na všech úrovních škol,
matematiky a dle jednotlivých úrovní i fyziky, pøípadnì chemie. Mezi dalšími jasnì
specifikovanými požadavky zaznìlo, znovuzavedení èi obnovení výuky takzvaných
dílen tedy praktické výuky na základních
školách. S tím bylo spojeno téma správného moderního technického vybavení dílen
základních škol, støedních škol a gymnázií,
vysokých škol o roboty, robotické a automatizované jednoduché výrobní systémy,
dále informaèní systémy, chytré stavebnice, a podobnì.
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Kalendáø na rok 2017 ukazuje
spoleèenskou odpovìdnost firmy
MOTOR JIKOV GROUP se dlouhodobì
profiluje jako spoleèensky odpovìdná
firma. Firma, která se chová odpovìdnì
k zamìstnancùm, má pozitivní pøístup
k životnímu prostøedí a regionu, ve kterém pùsobí, podporuje sociálnì potøebné,
kulturu a sport. Dárcovství a podpora aktivního života je nedílnou souèástí tradièní
firemní kultury. Právì spoleèenská odpovìdnost firmy je námìtem firemního ka-

lendáøe na rok 2017.
Být spoleèensky odpovìdnou firmou je
v zájmu podniku samotného – odpovìdné
chování zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zamìstnancù a pøináší tak firmì dlouhodobì udržitelnou konkurenèní výhodu.
V roce 2016 podpoøil MOTOR JIKOV
GROUP v rámci spoleèenské odpovìdnosti

firmy více než ètyøi desítky subjektù z oblasti sportu, kultury, zdravotnictví a sociálních služeb celkovou èástkou pøes 2,5
milionu korun.
Dvanáct snímkù kalendáøe MOTOR JIKOV
GROUP reprezentuje pøíklady aktivit spoleèensky odpovìdné firmy, ať už jde o podporu školství, zdravotnictví, kultury, ekologie èi života v obcích a spolkového života.

Mám rád vùni oleje ve
výrobì, øíká Jan Zahradník
Bývalý hejtman Jihoèeského kraje a novì
zvolený èlen zastupitelstva Jihoèeského
kraje Jan Zahradník navštívil provoz MOTORU JIKOV a zavzpomínal na dobu, kdy
jako student chodil do firmy na praxi.
„Dostal jsem se naštìstí na slévárnì do
údržby. Mnozí mí spolužáci skonèili napøíklad na vrtaèkách, kde dìlali jeden monotónní pohyb celý den. Já jsem mìl praxi
pomìrnì pestrou, vyrábìli jsme krabice na
výrobky, svaøovali, soustružili…“ vzpomíná Jan Zahradník.

ǁǁǁ͘ŵŽƚŽƌũŝŬŽǀ͘ĐŽŵ

Po studiu na støední všeobecnì vzdìlávací
škole v Èeských Budìjovicích absolvoval
v roce 1972 Matematicko-fyzikální fakultu
Univerzity Karlovy v Praze, obor uèitelství
matematiky a fyziky.

V Sobìslavi museli evakuovat
závod kvùli cviènému poplachu
Sedm minut staèilo v pondìlí 7. listopadu
ráno na to, aby prostory MOTORU JIKOV
Strojírenská a.s., osiøely. Všichni zamìstnanci za tuto dobu opustili své pracovištì
a shromáždili se na pìti urèených místech.
Pøíèinou rychlého pøesunu byl vyhlášený
cvièný požární poplach.
„Celkovì lze konstatovat, že všichni zamìstnanci se pøesnì øídili pokyny vedoucího cvièného požárního poplachu a pøispìli
ke zdárnému provedení poplachu. V dobì
vyhlášení bylo dle docházkového systému
na pracovišti 204 zamìstnancù a prezence
na jednotlivých shromaždištích ukázala, že
se do cvièení zapojili všichni,“ informoval
manažer pro jakost, BOZP a PO Luboš
Kudra, který mìl zároveò funkci vedoucího cvièného požárního poplachu. Cílem
bylo provìøit èinnost všech vedoucích zamìstnancù pøi vyhlášení poplachu s následnou evakuací zamìstnancù ze všech

prostor MOTORU JIKOV Strojírenská a.s.
Cvièný poplach byl vyhlášen v devìt hodin
ráno a zamìstnanci sobìslavského závodu
se ze svých pracovišť vydali na pìt shromaždišť – u hlavního vchodu do jídelny, východu z montáže CNG, východu ze skladu
SOV, východu z expedice SOV a východu
z expedice PV. „Vedoucí shromaždišť zaznamenali po ukonèení poplachu v 9.07
hodin na pøedané soupisy všech zamìstnancù pøesný poèet shromáždìných.
V prùbìhu cvièení se nevyskytly žádné
vážné nedostatky,“ doplnil Luboš Kudrna.
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nepøišel, ale praxe mi poskytla vzpomínky na celý život. Napøíklad dlouhá léta
byla z železnièní tratì, která vede kolem
areálu MOTORU JIKOV vidìt vrata, která
jsme s kamarádem vyrábìli,“ podotkl pøi
prohlídce výrobních prostor firmy bývalý
hejtman Jihoèeského kraje.
K MOTORU JIKOV ho ale váží i další vzpomínky: „Bratr mé maminky se vyuèil v Ladovce a v MOTORU JIKOV pak pracoval
celý aktivní život.“
Jan Zahradník se podíval i do uèòovského støediska firmy. „My jsme chodili do
provozu na praxi vždy jeden den v týdnu,
a to v prvním roèníku. Pamatuji se, že když
jsme ve škole špatnì pilovali, hned nás
mistr fackoval,“ podotýká s úsmìvem.

DŽƚŽƌĞƐŬĠƵĚĢũŽǀŝĐĞ
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Cvièný požární poplach se v MOTORU
JIKOV Strojírenská a.s. bude pravidelnì
opakovat jednou roènì. „Plánujeme, že se
do cvièného poplachu od pøíštího roku zapojí i spoleènosti v Èeských Budìjovicích,“
dodal Luboš Kudrna.

„K dìlnickému zamìstnání už jsem pak
Sport |
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Jan Zahradník, bývalý hejtman Jihoèeského kraje a souèasný krajský zastupitel, si prohlédl
výrobní prostory firmy a zavzpomínal na dobu, kdy jako student byl v MOTORU JIKOV na praxi.

NAŠE KRONIKA z 13. 10. a 2. 11.
Blahopøejeme k jubileu
Všem zamìstnancùm naší spoleènosti, kteøí oslavili v druhém a tøetím ètvrtletí letošního roku
životní èi pracovní výroèí, blahopøejeme a pøejeme mnoho spokojenosti a úspìchù do dalších let.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Sobìslav
V rámci rozvoje zamìstnancù a dalšího vzdìlávání prošli nìkteøí zamìstnanci školením rétoriky
a prezentaèních dovedností, které vedl herec Jan Èenský. Na snímku s úèastnicemi kurzu
specialistkou rozvoje lidských zdrojù MOTOR JIKOV Group a.s. Danielou Radevovou (vlevo)
a manažerka pro ekonomiku Investix a.s. Lucií Dvoøákovou.

Na snímku jsou zleva Tomáš Rathouský, dárkynì krve Alena Lemberková, Jiøí Souèek, Anna Kutláková, Václav Jiruš, pøedseda pøedstavenstva
a generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák, Pavel Štefen, Vladimíra Mareèková, personální øeditelka MOTOR JIKOV Group a.s. Iva
Fantyšová, Zdenìk Soudný, Jiøí Churáèek, Miroslav Døevo, Vlastimil Hála, Petr Huisl, Jiøí Klimeš a Jan Spejchal.

MOTOR JIKOV GROUP Èeské Budìjovice

Noviny spoleènosti MOTOR JIKOV Group a.s. Èeské Budìjovice, roèník XX.

MK ÈR E 10891

Nové zamìstnance hledaly na regionálním veletrhu pracovních pøíležitostí nejen pro studenty
v záøí v èeskobudìjovickém Metropolu personalistky MOTORU JIKOV Group a.s. Marie Petráòová
(vpravo) a Blanka Novotná.
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Na snímku jsou zleva Tibor Kállai, Stanislav Koráb, personální øeditelka MOTOR JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová, Martin Erben, Sylva Skopcová, Zdenko
Svitaè, generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák, Jiøí Marek, Milan Maurenc, øeditelka pro rozvoj lidských zdrojù Vìra Vrchotová,
Luboš Tuchyòa, František Macho, øeditel divize Tlaková slévárna MOTOR JIKOV Slévárna a.s. Vladimír Kubeš, Jan Janoušek, Bedøich Kadlec.

