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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
zaměstnanci a obchodní partneři,

první měsíce roku se vždy nesou ve 
znamení kolektivního vyjednávání. 
Myslím, že dohoda, ke které jsme 
dospěli, potvrzuje trend nastavený již 
minulý rok, kdy se snažíme rozdělovat 
prostředky z takzvaného sociálního 
fondu rovnoměrně všem zaměstnancům 
holdingu ne pouze těm, kteří jsou 
v odborech. Výjimečně jsme letos 
přistoupili k plošnému zvýšení mezd. 
Ruku v ruce se zvyšováním mezd je 
ovšem potřeba, aby rostla i produktivita 
práce a udrželi jsme si tak potřebnou 
konkurenceschopnost ve světové 
konkurenci. 

Jednou z oblastí, kde patří MOTOR 
JIKOV k lídrům českého trhu 
a prosazuje se i v zahraničí, je segment 
výroby plnicích stanic CNG. I zde ale 
čelíme velkému tlaku, z velké části 
bohužel vyvolanému zásahy státu a EU, 
které emisními omezeními i fi nančními 
pobídkami a investicemi tlačí do 
popředí elektromobilitu, jako takříkajíc 
vysněnou alternativu ke klasickým 
palivům.  

Nezávislé testy přitom jasně potvrzují, 
že CNG představuje hotové řešení 
pro čistou mobilitu – vše je vymyšlené 
a funguje včetně husté sítě čerpacích 
stanic. Dnes je hlavně potřeba, aby 
automobilky nabízely co nejširší paletu 
vozů s tímto pohonem.

Rychlý tlak na rozvoj elektromobility 
může mít za následek vážné problémy 
celého odvětví nejen segmentu CNG. 
Elektromobil nemá spalovací motor, 
výfukový systém, spojku, převodovku 
a spoustu dalších součástek, které dnes 
mnoho fi rem automobilkám dodává. 
Změna orientace na nové výroby může 
být komplikovaná a v mnoha případech 
v podstatě nemožná. MOTOR JIKOV 
se změnami do budoucna počítá a již 
několikátým rokem snižujeme svoji 
„závislost“ na dodávkách pro výrobu 
osobních automobilů.    

Jelikož je před námi čas dovolených, 
přeji Vám hodně příjemných chvil 
strávených s vašimi blízkými a 
odpočinku na těch nejkrásnějších vámi 
vybraných místech.

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

Nová plnicí stanice
na CNG rozšíøí 
nabídku

MOTOR JIKOV vyvinul novou plnicí 
stanici stlaèeného zemního plynu 
MJ Compact plus 60

4Milan Vanèata 
odpoèívá na lyžích
i na kole

Øeditel divize Obrábìní Milan 
Vanèata oslavil 25 let práce pro 
MOTOR JIKOV.
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2 Tým MOTORU JIKOV
útoèil v ekorallye
na medaile

Firemní posádka bojovala              
v 6. New Energies Rallye                             
o stupnì vítìzù.

21. ROÈNÍK

y ý

Firmy holdingu zvyšovaly mzdy plošnì
Plošné zvýšení mezd je sice jedním z výsledkù dohodnuté kolektivní smlouvy, nicménì o tom, že zamìstnanci holdingu 
letos dostanou plošnì pøidáno, rozhodlo vedení ještì pøed dohodou s odbory. 

Kolektivní smlouvy jako první po skonèení vyjednávání podepsali pøedseda pøedstavenstva 
a generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák a pøedseda ZO OS KOVO MOTOR 
JIKOV Jan Janoušek. 

Spoleènost si letos ve stipendijním programu
vychovala jedenáct nových zamìstnancù
Celkem jedenáct absolventù stipendijního programu fi rmy, uèòù, støedoškolákù i vysokoškolákù, nastoupí po skonèení 
školního roku do pracovního pomìru. Stejný poèet mladých mužù - devìt nástrojaøù a dva mechanici seøizovaèi - skládal 
praktické maturitní a závìreèné zkoušky v provozech spoleèností MOTORU JIKOV GROUP.

Dvoudenní maturitní zkoušku zvlád-
li Václav Václavík a Martin Schwarz, 
i když oba našli na svém výkonu nìjaké 
chyby. „Na CNC mi dìlaly problém ob-
jezdy a hrubování a na frézce jsem je-
den z rozmìrù udìlal špatnì,“ podotkl 
Václav Václavík, který první den zkoušky 
pracoval na CNC soustruhu a druhý den 
k tomu pøibral ještì frézku. Na té mìl 
zaèínat zkoušku Martin Schwarz. „Mìli 
jsme ale trochu problém s vymìòová-
ním nástrojù, takže jsme museli trochu 
improvizovat s poøadím úkolù. Zasekl 
jsem se trochu na soustruhu, když jsem 
dìlal závit, špatnì jsem srazil hranu, 
mám také jeden z rozmìrù špatnì,“ 
vysvìtlil Martin Schwarz. Oba studenti 
mìli za úkol vyrobit šachovou fi gurku 
a kostièku s drážkami. 

Po maturitì mají jako stipendisté fi rmy 
jisté pracovní místo v MOTORU JIKOV. 
Oba si ještì ale studium chtìjí prodlou-
žit o vysokou školu. 

Praxi ve výcvikovém støedisku v Èeských 
Budìjovicích absolvovalo letos 50 uèòù 
a studentù z Vyšší odborné školy, støed-
ní prùmyslové školy automobilní a tech-

nické Èeské Budìjovice. „Od ledna do 
dubna vykonávali praxi tøi uèni oboru 
obrábìè kovù ze Støední odborné školy 
strojní a elektrotechnické Velešín. S tì-

mito studenty jsme podepsali stipen-
dijní smlouvy, takže k nám po skonèení 
tohoto školního roku nastoupí. U uèòù 
z VOŠ, SPŠ automobilní je situace nejas-

ná, protože dva naši stipendisté se hlásí 
na nástavbové studium. Další dva uèni 
se ještì rozhodují, zda k nám po škole 
nastoupí,“ informoval garant odborné-
ho vzdìlávání fi rmy Radomír Hrouda. 
Øady zamìstnancù v Èeských Budìjovi-
cích rozšíøí ještì dva vysokoškoláci.   

Do závìreèných zkoušek v provozu fi r-
my se i letos zapojili uèni ze Støední od-
borné školy a støedního odborného uèi-
lištì Jindøichùv Hradec, kteøí vykonávají 
praxi v MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. 
v Sobìslavi. Jednalo se o devìt nástroja-
øù, kteøí pøi dvoudenní zkoušce vyrábìli 
dle výkresu hledaè støedù. „Po ukonèe-
ní tohoto školního roku do MOTORU 
JIKOV Strojírenská a.s. nastoupí ètyøi 
uèni, jeden støedoškolák a jeden vyso-
koškolák,“ doplnil Radomír Hrouda.

Od dubna do èervna prošli výcvikovými 
støedisky také studenti Støední prùmy-
slové školy strojní a elektrotechnické 
v Èeských Budìjovicích a Støední prù-
myslové školy strojní a stavební v Tábo-
øe. Celkem se jednalo o dvacet studentù 
druhého a tøetího roèníku. 

Úspìšnì zvládli praktickou èást maturitní zkoušky v provozu fi rmy Václav Václavík (vlevo) a Martin 
Schwarz, studenti oboru mechanik seøizovaè na Vyšší odborné škole, støední prùmyslové škole 
automobilní a technické Èeské Budìjovice. Na snímku jsou s výrobky, které byly pøi zkoušce jejich 
úkolem.  

„Jednalo se o mé rozhodnutí, o èemž 
svìdèí fakt, že se zvyšování mezd jsme 
zaèali již v lednu a vìtšina lidí dostala 
pøidáno v dobì, kdy jsme ještì s odbo-
ry jednali. Vždy jsem preferoval pøed 
plošným zvyšováním mezd individu-
ální pøístup, který více ocení šikovné 
a pracovité zamìstnance. Letos jsem 
ale i vzhledem k výsledkùm skupiny 
pøistoupil k výjimeènému kroku,“ zdù-
raznil generální øeditel a pøedseda pøed-
stavenstva MOTORU JIKOV Group a.s. 
Miroslav Dvoøák. 

Plošné zvýšení mezd znamená, že kaž-
dý zamìstnanec si polepšil, a to v drtivé 
vìtšinì pøípadù o 600 korun mìsíènì. 
V prùmìru se tak jedná o navýšení mezd 
o tøi procenta. „Z této èástky šlo 500 
korun do základní mzdy a sto korun do 
pohyblivé složky. Konkrétní èástku pro-
jednají nadøízení se svými podøízenými. 
K výjimkám, kterých se zvyšování letos 
netýká, patøí lidé, kterým bylo písemnì 
vytknuto neplnìní povinností, ti, kteøí 
u spoleènosti konèí, stejnì jako èerstvì 
nastoupivší zamìstnanci,“ doplnila per-
sonální øeditelka MOTORU JIKOV Group 
a.s. Iva Fantyšová.  Celkovì pùjde jen na 

zvýšení mezd 5,4 milionu korun roènì. 

Mezi novinky v kolektivní smlouvì, kte-
rá platí od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018, 
patøí napøíklad zvýšení èástky sociální 
výpomoci. „Jedná se o pøípad úmrtí 
zamìstnance, kdy spoleènost uhradí 

náklady na pohøeb do výše 20 tisíc ko-

run, dohodli jsme na zvýšení z 12 tisíc 

korun,“ upøesnila Iva Fantyšová. 

Nová kolektivní smlouva poèítá nadále 

s vyšším pøíspìvkem na penzijní pøipo-

jištìní zamìstnancùm, kteøí ve fi rmì 
pracují déle než tøi roky, a to 700 korun 
mìsíènì. „Zaznamenali jsme významný 
nárùst poètu zamìstnancù, kteøí si na 
dùchod tímto zpùsobem spoøí právì 
díky vyšší èástce, kterou spoleènost od 
loòského roku poskytuje,“ podotkla 
personální øeditelka.

Zamìstnanci, kteøí jsou v pracovním po-
mìru alespoò jeden rok, také letos do-
stanou benefi tní poukázky, a to v dvoj-
násobné hodnotì oproti loòsku - 1000 
korun - k využití na sportovní aktivity, 
péèi o zdraví nebo kulturní vyžití.

„Osvìdèila se nám loòská zmìna 
v oblasti sociálních nákladù, díky kte-
ré se podpora volnoèasových aktivit 
zamìstnancù odehrává zcela v režii 
fi rmy. Nabídka je tak dostupná všem 
zamìstnancùm. I nadále pøispíváme na 
stravné zamìstnancù, dìtskou rekreaci 
a poskytujeme pùjèky na bytové úèely, 
podporujeme sportovní aktivity zamìst-
naneckých kolektivù a poskytujeme 
vstupenky na fotbalové a hokejové zá-
pasy. Nabídku naopak ještì rozšiøuje-
me,“ dodala Iva Fantyšová. 
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Pìtadvacet let v jedné fi rmì je 
na dnešní pomìry velmi dlouhá 
doba. Nemìl jste nìkdy chuť 
udìlat tlustou èáru a zkusit to 
jinde?

Pocit, že už mi práce moc nedává a je 
pro mì rutinou, jsem mìl jednou a øíkal 
jsem si tehdy, jestli se nepoohlédnu po 
nìèem jiném. V té chvíli pøišla nabídka od 
generálního øeditele Miroslava Dvoøáka. 
Ten moment si pamatuji pøesnì. Byl jsem 
tehdy zrovna na dovolené na Slovensku 
a podnikli jsme výlet do jeskyní. Když jsem 
vystoupal na povrch, zjistil jsem, že mám 
nepøijatý hovor. Mìl jsem hned pøijet do 
Èeských Budìjovic, což tedy pochopitelnì 
muselo poèkat. Sešli jsme se potom v ne-
dìli a generální øeditel mi nabídl pozici øe-
ditele divize TXT, která zajišťovala výrobu 
nýtovacích nástrojù. Hned jsem nabídku 
pøijal, ostatnì èas na rozmyšlenou jsem 
vlastnì ani nedostal. (smích)

Vraťme se tedy zhruba 
o ètvrtstoletí døíve, na zaèátek 
devadesátých let. Dostudoval jste 
vysokou školu a hledal si první 
práci, je to tak?

Jako absolvent Støedního odborného uèi-
lištì strojírenského v Sezimovì Ústí, což 
je dnes COP Sezimovo Ústí, jsem mìl po 
dokonèení vysoké školy díky stipendiu na-
stoupit do Kovosvitu. Ten na tom ale tehdy 
nebyl dobøe, propouštìli hodnì lidí a nové 
pochopitelnì nenabírali. Vystudoval jsem 
na ÈVUT fakultu strojního inženýrství 
a mìl jsem už i po vojnì, kde jsem strá-
vil pìt mìsícù, díky tomu, že jsem mìl už 
v té dobì rodinu. Hledal jsem tedy místo 
a v Sobìslavi mì v roce 1992 vzali na asis-
tenta technologie.

Zaèátek devadesátých let, to byla 
hodnì hektická doba… 

V technologii tehdy pracovalo možná 
pìtadavacet lidí, byl to velký podnik, ale 
jak øíkáte, pøekotná doba a hodnì se 
toho mìnilo, fi rma se rozdìlila a vznik-
la Lada Bohemia a Lada UNI. Já jsem šel 
pracovat na výrobu šicích strojù do Lady 
Bohemia, v Ladì UNI zùstala zakázková 
výroba. V Ladì Bohemia jsem se stal ve-
doucím technologie a pak jsem mìl na 
starosti celý technický úsek – konstrukci, 
technologii a ještì pod to spadala výdejna 
náøadí. Koncem devadesátých let, kdy už 
se šicí stroje tolik neprodávaly, se rozhod-
lo, že fi rma pøesune kvùli úspoøe nákladù 
výrobu do Bìloruska, do ekonomické zóny 
v Gomelu. Vznikl tak ve spolupráci s Bìlo-

rusy podnik Èebel Gomel. Pracoval jsem 
v týmu, který výrobu šicích strojù v Bì-
lorusku rozjíždìl, po dva roky jsem tam 
jezdil, mìsíc jsem žil tam a mìsíc doma 
v Sobìslavi.

To byla asi velká zkušenost?

Rozhodnì ano. Byla to doba, ze které jsme 
si odnesli hodnì zážitkù a zkušeností. Pøe-
žívat v té dobì v Bìlorusku nebylo nic 
jednoduchého. Bohužel ani tam se výroba 
dlouho neudržela. Doba, kdy každá novo-
manželka dostala šicí stroj jako svatební 
dar, byla nenávratnì pryè. Já jsem potom 
pøešel v rámci holdingu do technického 
oddìlení UNI CZ, což byla další zmìna. 
I když jsem byl v podstatì v jedné fi rmì, 
stále jsem se dostával k nìèemu novému. 
Zlom v rozvoji sobìslavského závodu pøišel 
se zakázkou na posuvné pedály do aut od 
americké fi rmy Telefl ex.

Jak se v autech využily posuvné 
pedály?

Jednalo se o pedály do klasických aut 
znaèek Ford, Dodge a Nissan. Princip 
byl vlastnì opaèný tomu, jak jsme zvyklí 
z vozù my. Když si sedne za volant nìkdo 
menší, pøisune si sedaèku. V tomto pøípa-
dì ale zùstávala sedaèka na stejném místì 
a posouvaly se pedály. Jednalo se o bez-
peènostní princip, kdy pøi posunu sedaèky 
se mìnila pozice øidièe vùèi airbagu, což 
mohlo zpùsobit zranìní. My jsme vyrábìli 
èepy a dodávali je do Detroitu, kde potom 
kompletovali celé pedály. Pøelomová za-
kázka to byla v tom, že jsme poprvé v za-
kázkové výrobì produkovali statisíce kusù, 
které se pak objevovaly v autech svìto-

vých znaèek. Nepanovala pøíliš dùvìra, že 
bychom to mohli zvládnout, ale generální 
øeditel Miroslav Dvoøák nám vìøil, podpoøil 
zakázku investicí a povedlo se. To byla vel-
ká zkušenost, zvládnout takovou zakázku.

Po akceptování nabídky na 
øeditelský post jste se pøesunul 
do Jindøichova Hradce, odkud jste 
se ale i s celou výrobou po pìti 
letech stìhovali do Sobìslavi…

Až do roku 2008 se nám daøilo navyšovat 
objemy výroby, pak ale pøišla ekonomická 
krize a ta nás zasáhla velmi tvrdì. Jestliže 
tržby holdingu klesly o tøetinu, nám v seg-
mentu nýtovacích nástrojù padly o šedesát 
procent. To byl jeden z dùvodù, proè se 
pøistoupilo ke stìhování výroby z Jindøi-
chova Hradce do Sobìslavi, kde byl dosta-
tek výrobních prostor. Divize TXT se spojila 
s divizí AUTO a vznikla divize Prùmyslové 
výrobky, kam pøešla napøíklad výroba pro 
zákazníka EZ-GO. Poslední zmìnou pak 
bylo rozdìlení divizí na konci loòského 
roku. Teï mám na starosti vše, co v hol-
dingu souvisí s obrábìním, a to v divizi 
Obrábìní. Pomìrnì zásadní zmìny v mé 
práci tak pøicházejí pravidelnì co pìt let, 
nìkdy i èastìji, takže práce se mi rozhodnì 
neomrzí.

Aby si èlovìk udržel pozitivní 
vztah k práci, je potøeba aktivnì 
odpoèívat. V èem spoèívá váš 
recept?

Sportuji, a když bych to vzal od úplných 
poèátkù, tak jsem hrával závodnì fotbal 
až do „mužù“. Pocházím z vesnice Roud-
ná kousek od Sobìslavi, kde jsme se s par-
tou vìnovali také požárnímu sportu. Partu 
stále máme, ale už jsme pøeci jen starší 
pánové, takže spíše posedíme a soutìžení 
pøenecháme dìtem. Rád si vyjedu na lyže. 
S kamarády jezdíme pravidelnì a rozhodli 
jsme se, že sjedeme všechny alpské ledov-
ce. Pùvodnì to byla pánská jízda, ale i ta 
už dostává trhliny. A naposledy jsem byl 
v Dolomitech na kolech ještì s jinou par-
tou. Pøimìøená dávka adrenalinu mì baví. 

Dùležité je i rodinné zázemí…

Urèitì, ano. Tøíletý syn Štìpán mì vítá 
doma otázkou „jdeme pracovat?“. On 
vezme malé koleèko, já velké a vyrazíme. 
Kolem domu se vždy nìco najde…

Kde se vidíte za dalších 25 let?

To už mi bude 73 let, takže doufám, že si 
budu ve zdraví užívat dùchodu.  

Milan Vanèata odpoèívá na lyžích
i pøi „práci“ s tøíletým synem
Rozjíždìl pro fi rmu výrobu šicích strojù v Bìlorusku i první velkou zakázku pro automobilový Det-
roit v Sobìslavi, pùvodnì mìl pøitom Milan Vanèata nastoupit po škole do Kovosvitu. „Mìl jsem 
stipendium, ale Kovosvit byl na zaèátku devadesátých let ve velkých problémech a lidi propouš-
tìl,“ vysvìtluje v rozhovoru øeditel divize Obrábìní MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Milan Vanèa-
ta, který do fi rmy nastoupil pøed ètvrtstoletím.  

Olga Košťálková zachraòuje dárcovstvím krve konkrétního èlovìka
Dvacet litrù krve již darovala Olga Košťál-
ková. Zatímco vìtšina bezpøíspìvkových 
dárcù netuší, kdo jejich krev získá, u Olgy 
Košťálkové je to jinak. „Spolu s nìkolika 
dalšími lidmi darujeme každé tøi mìsíce 
pro konkrétního èlovìka, kterého známe, 
a který krev potøebuje kvùli zdravotním 
problémùm pravidelnì,“ vysvìtluje za-
mìstnankynì MOTORU JIKOV Strojíren-
ská a.s. Divize Obrábìní. MOTOR JIKOV 
GROUP v rámci benefi tního programu 
oceòuje významné milníky v poètu bezpøí-
spìvkových odbìrù krve. 

Na kontì má již ètyøicítku odbìrù 
a k ušlechtilé èinnosti ji pøivedl bratr.  
„Musela jsem na chvíli kvùli zdravotním 

potížím darování pøerušit. Mìla jsem velké 
problémy s nohama, dokonce jsem pøesta-
la chodit. Dostala jsem se z toho a daro-
vání krve beru jako samozøejmost a roz-
hodnì to nedìlám kvùli nìjaké odmìnì,“ 
zdùrazòuje Olga Košťálková. O to více ji 
mrzelo, když se nìkteøí kolegové s tím, 
že ji fi rma za bohulibou èinnost odmìní, 
tìžce smiøovali. „Je to pøeci každého vìc, 
není nic jednoduššího, než se sebrat a da-
rovat krev také. Nikdo nikomu nebrání,“ 
zdùrazòuje Olga Košťálková. 

Doma má od Èeského èerveného køíže 
zlatou Jánského medaili za ètyøicet bez-
pøíspìvkových odbìrù krve. Zamìstnanci, 
kteøí medaili obdrží, získají od zamìstna-

vatele pøíspìvek sedm tisíc korun. Dárci 
dostávají odmìnu formou benefi tních 
poukázek. „Pøiznám se, že ani netuším, 
na co bych mohla poukázky využít, budu 
se muset podívat na seznam míst, kde je 
mùžu uplatnit,“ dodala Olga Košťálková.

Èeský èervený køíž oceòuje dárce za deset, 
dvacet a ètyøicet odbìrù medailemi a za 
osmdesát, sto dvacet a sto šedesát odbìrù 
køíži. Nejvyšším ocenìním je pak plaketa 
Dar krve – dar života za 250 bezpøíspìvko-
vých odbìrù. S tìmito významnými poèty 
spojuje odmìòování i fi rma. Za deset od-
bìrù získá zamìstnanec poukázku v hod-
notì dva tisíce korun, za dvacet jsou to tøi 
tisíce a za ètyøicet sedm tisíc korun. Další 

odmìny jsou odstupòovány 15 tisíc korun 
(80 odbìrù), 20 tisíc korun (120 odb.), 25 
tisíc korun (160 odb.) a 30 tisíc korun (250 
odb.).

Odmìòování dárcù krve pøevzala do své 
režie od loòského roku od odborové or-
ganizace fi rma. „Snažíme se poskytnou 
benefi ty vždy všem zamìstnancùm bez 
rozdílu èlenství v odborech. Chtìli jsme, 
aby odmìna byla provázána s péèí o zdra-
ví, proto poskytujeme èástku prostøednic-
tvím benefi tních poukázek  a právì v této 
oblasti je mohou lidé využít. Lze je uplatit 
pøi vstupech do sportovních zaøízení, v lé-
kárnách ale tøeba i k nákupu dovolené,“ 
dodala personální øeditelka. 

Pùsobíte jako manažer výroby 
v divizi Tlaková slévárna, která 
prošla na pøelomu roku zmìnami, 
kdy se èást výroby pøevedla do 
Sobìslavi. Zmìny se pochopitelnì 
odrazily i ve výrobì. Co jste 
stanovil jako prioritu v nové roli?

Mým úkolem je zajistit stabilitu provozu 
slévárny. Musíme se zamìøit hlavnì na op-
timalizaci a efektivitu výroby. V tuto chvíli 
máme mnoho operativy a málo se vìnuje-
me systémovému øešení, který tuto opera-
tivu eliminuje a minimalizuje. Je samozøej-
mé, že úspìch k zvládnutí výše uvedeného 
závisí hlavnì na pøístupu zkušených pra-
covníkù, který je víceménì pozitivní a s vy-
užitím jejich vìdomostí a znalostí si trouf-
nu øíct, že je to na dobré cestì.

Je tøeba si uvìdomit, že fi rma stojí na li-
dech ve výrobì, na tìch, kteøí tvoøí, pro-
dukují a udržují chod výroby. Musíme se 
snažit pracovní tým stabilizovat, protože 
v dnešní dobì nejsou na trhu práce žádné 
adekvátní náhrady. Nálada a atmosféra ve 
výrobì je tedy velmi dùležitá. Snažím se 
uklidòovat nejistoty a stabilizovat situaci. 
V praxi to znamená z jedné strany být pøís-
ný na dodržování pravidel, ale ze strany 
druhé být lidský a empatický. 

Výjimka potvrzuje pravidlo, vy 
jste se do MOTORU vrátil po šesti 
letech. Co vás vedlo zpátky?

Mám k MOTORU pozitivní vztah, mnohé-
mu jsem se tu nauèil a prožil tu spoustu 
let, to byl jeden z dùvodù, proè jsem se 
do fi rmy vrátil. Po spoleèné dohodì s øe-
ditelem Tlakové slévárny panem Kubešem 
jsem se rozhodl vrátit zpìt. 

Do fi rmy jste nastupoval už 
v polovinì devadesátých let…

V roce 1994 jsem se vyuèil nástrojaøem 
a nastoupil do závodu 04, dnešního MO-
TORU JIKOV Fostron a.s., kde jsem zùstal 
dva roky, pøi kterých jsem zároveò studo-
val strojní prùmyslovou školu. V tu dobu 
se zaèala rozjíždìt výroba malých karburá-
torù pro americkou fi rmu Tecumseh, takže 
jsem pøešel do závodu 03 a vyzkoušel jsem 
si tam v podstatì všechny pozice od obslu-
hy obrábìcích strojù, pøes seøizovaèe až po 
vedoucího smìny. V roce 2006 jsem dostal 
nabídku od pana Blechy, který byl tehdy 
na tlakové slévárnì manažerem výroby, 
abych mu pomohl s rozjezdem obrábìní 
pro projekt Briggs. A v roce 2011 jsem se 
po dohodì s tehdejším vedením rozhodl, 
že je potøeba udìlat si pauzu…

Ta nakonec trvala šest let. Jak jste 
ji strávil?

Prošel jsem nìkolik velkých fi rem mezi ji-
nými i Kern Liebers nebo slévárnu Aisin, 
kde jsem byl 3,5 roku na pozici vedoucí-
ho výroby. Nabral jsem mnoho zkušenos-
tí, absolvoval jsem i školení v Japonsku. 
Z první ruky jsem tak mìl pohled na sys-
témy, které v automotivu fungují nejenom 
na papíøe, ale hlavnì i ve výrobì samotné. 
Myslím, že spoustu vìcí lze implementovat 
do výroby na tlakové slévárnì. Samozøej-
mì si èlovìk musí uvìdomit, že japonská 
mentalita je hodnì odlišná a mnoho vìcí 
je tøeba pøizpùsobit.   

Nedostatek kvalifi kované 
pracovní síly je pro slévárny 
bolestí. Vidíte nìjaké øešení?

Dùležité je, aby nám lidé neodcházeli, 
byli u nás spokojení. Nejlepší personální 
prací jsou spokojení zamìstnanci, kteøí 
dìlají práci rádi a šíøí pak pozitivní jméno 
o fi rmì a tím pøivádìjí nové pracovníky. 
Jedno z øešení je také projekt „Ukrajina“, 
v rámci kterého k nám již nastoupilo nì-
kolik zamìstnancù. Samozøejmì bychom 
uvítali, kdyby vše šlo rychleji, ale byrokra-
cie vše brzdí. Další lidi oèekáváme v záøí. 
Abychom ulehèili pozici tìm, kteøí tu jsou, 
zajistili jsme jim kurzy èeštiny. Je potøeba, 
aby zapadli a byli pro tým pøínosem. 

Je vidìt, že vás práce baví…

Ano práce mì baví a naplòuje, ale èlovìk 
si musí v hlavì srovnat priority. Pro mì 
byla dlouho práce na prvním místì, což si 
myslím, že není správné. Chvíli mi trvalo, 
než jsem pøišel na to, že to nejdùležitìjší je 
rodina. Jsem 19 let šťastnì ženatý. Máme 
dvì dìti, syna a dceru, patnáct a osmnáct 
let. Dùležité je také najít si èas na odre-
agování. Mým velkým koníèkem je muzi-
ka. Jsem èlenem hudební skupiny Pohoda 
èeská. Nejsme žádní profesionálové, hra-
jeme na svatbách, plesech, narozeninách. 
Dìláme prostì radost sobì a vìøím, že 
i ostatním.

K Motoru mám velmi pozitivní 
vztah, øíká Martin Babický
Jedenaètyøicetiletý Martin Babický se po šestileté pøestávce vrátil 
do MOTORU JIKOV na pozici manažera výroby divize Tlaková 
slévárna. „Mám k MOTORU pozitivní vztah, mnohému jsem se 
tu nauèil a prožil zde spoustu let, to byl jeden z dùvodù, proè 
jsem se do fi rmy vrátil,“ øíká v rozhovoru Martin Babický. 
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Za volant Škody Octavie G-TEC 
na CNG usedl manažer prodeje 
CNG MOTORU JIKOV Strojíren-
ská a.s., Jan Kocourek. Ekologic-
kou rallye urèenou pro auta s al-
ternativním pohonem, souèást 
programu Rallye Èeský Krumlov, 
absolvoval již ètyøikrát. „Letos se 
ale výkony hodnotí a bodují ji-
nak,“ varuje posádku hned pøed 
startem øeditel závodu Pavel Ka-
cerovský. Na pozici navigátorù 
se vystøídali Marek Prášil a Vác-
lav Urbánek. 

Tøídenní soutìž zaèíná ve ètvrtek 
v Táboøe pøed støední prùmyslo-
vou školou, kde dostáváme star-
tovní èísla a hlavnì roadbook – 
podrobný itineráø, ve kterém se 
to jen hemží šipkami, domeèky, 
znaèkami… Je v nìm vyznaèena 
každá køižovatka, na které bude-
me v následujících tøech dnech 
a více než tøech stech kilome-
trech mìnit smìr jízdy, celkem 
pøes osmdesát stran. Ètvrteèní 
program spoèívá v hvìzdicové 
jízdì z táborského Žižkova ná-
mìstí do Èeského Krumlova se 
zastávkou u infocentra Jader-
né elektrárny Temelín. Ještì se 
nic nemìøí, máme pouze limit 
dojet do cíle bìhem tøí hodin. 
Naprosto jednoduchý úkol však 
pøedstavuje pro nìkteré posád-
ky elektromobilù neøešitelný oøí-
šek – vybité baterie a pøíliš málo 
èasu na dobití. Nìkteøí dobíjejí 
u infocentra jiní dokonce ces-
tou u benzinových pump. Hned 
první den se tak ukazuje výho-
da auta na CNG oproti elektro-
mobilu, my máme plynu dost 
a v pohodì dojíždíme do cíle 
v Pivovarské zahradì v Èeském 
Krumlovì, kde už jsou všechny 
elektromobily do jednoho pøipo-
jeny „na kabelu“.

Ostrý start pøichází v pátek ráno 
z podia v Jelení zahradì v Èes-
kém Krumlovì. New Energies 
Rallye je takzvaná setinová ra-
llye, kde zkoušky pravidelnosti 
nahrazují rychlostní zkoušky. 
Nejde o to projet test co nej-
rychleji, ale co nejpøesnìji. Jste-
-li v cíli i na trati testu rychlejší 
èi pomalejší, než je pøedepsaná 
prùmìrná rychlost, dostáváte 
trestné body. Soutìž se jede za 
bìžného provozu a posádky ne-
tuší, na kterých místech zkoušek 

bude zrovna probíhat mìøení, 
takže když nám vjede do cesty 
široké tak pro jedno osobní auto 
traktor, musíme ztrátu nìkde 
dohnat…

První test dlouhý 29 kilometrù 
vede z èásti po trati rychlostní 
zkoušky samotné Rallye Èeský 
Krumlov. Startujeme u Pøídolí 
a držet máme prùmìrnou rych-
lost 48,8 kilometru za hodinu. 
Snažíme se kontrolovat prùmìr-
nou rychlost na nìkolika mobil-
ních aplikacích, ale i tak se v cíli 
ukáže, že u jednoho prùjezdního 
bodu jsme se výraznì odchýlili. 
Tohle nebude žádná selanka, 
shodujeme se s øidièem. „Když 
to pøeženu, tak navigátor i øidiè 
to v urèitém ohledu mají nároè-
nìjší než jezdci skuteèné rallye, 
protože kromì cesty musejí hlí-
dat neustále i rychlost,“ podotý-
ká Jan Kocourek. 

Páteèní tøi zkoušky nás zavedou 
na èeskobudìjovické Výstavištì, 
kde pojedeme test na stejném 
okruhu jako klasická rallye, nej-
døíve se ale musí opìt èekat – té-
mìø ètyøi hodiny – než se dobijí 
elektromobily.  My máme nádrž 
na CNG stále více než z poloviny 
plnou…

Zkouška na Výstavišti se jede na-
plno, není èas hlídat prùmìrnou 
rychlost, gumy octavie kvílí v za-
táèkách, roadbook lítá v kabinì 

a v cíli máme stejnì nìkolika 
vteøinovou ztrátu. Tady se „eko-
rallye“ nejvíce blíží té skuteèné – 
jde jen o rychlost.   

Na konci prvního dne pøichází 
pro posádku MOTORU JIKOV 
vynikající zpráva – v prùbìžném 
poøadí po šesti zkouškách jsme 
tøetí se slušným náskokem pøed 
dalšími v poøadí. 

Teï to jen nezkazit v sobotu… 
a hned v prvním testu z Èeského 
Krumlova do Chvalšin pøichází 
chyba. „Hodnì jsme se soustøe-
dili na hlídání prùmìrné rych-
losti a jednu z køižovatek projeli 
špatnì. Ztrátu jsme sice pøed 
koncem dohnali, ale dvì kont-
roly nás zastihly ještì pøed tím,“ 
popisuje chybu Jan Kocourek. 
„Pøi dalším èekání v Lipnì nad 
Vltavou na to, až se elektromo-
bily dobijí, jsme vše poctivì pro-
poèítali a podaøilo se nám nako-
nec dostat se ve výsledcích zase 
nahoru,“ doplnil Jan Kocourek. 
I díky ètvrtému a šestému místu 
v posledních dvou testech tak 
nakonec skonèila posádka MO-
TORU JIKOV na celkové páté 
pøíèce z 28 posádek. „Je to naše 
nejlepší umístìní za všechny 

roèníky. Vzhledem k tomu, že 
nároènost soutìže šla výraznì 
nahoru, jsme spokojeni,“ dodal 
Jan Kocourek.  

V redukovaném poøadí vozù na 
CNG skonèila posádka MOTORU 
JIKOV na druhém místì.

Posádka MOTORU JIKOV bojovala v New Energies 
Rallye se Škodou Octavia G-TEC o stupnì vítìzù
Na ètvrté místo v první zkoušce pravidelnosti navazujeme bronzem. Èeká nás poslední test sobotního dopoledne, a i když to v tu chvíli netušíme, jedeme „na stupnì 
vítìzù“. Na konci prvního dne 6. New Energies Rallye je posádka MOTORU JIKOV na tøetím místì!

Stejnì jako klasická rallye, startuje 
i její mladší ekologická sestra z rampy 
v Jelení zahradì v Èeském Krumlovì.  
Za volantem vozu v barvách MOTORU 
JIKOV sedìl po tøi dny manažer pro-
deje CNG MOTORU JIKOV Strojíren-
ská a.s., Jan Kocourek.

Pivovarská zahrada sloužila po dva dny jako parc fermé – uzavøené parkovištì 
pro vozy úèastnící se New Energies Rallye. 

MOTOR JIKOV vítal dìti na Dobrodružství s technikou

Ukázka roadbooku, podle kterého se musejí posádky New Energies Rallye øídit. Za každou chybu následuje penalizace.

Pøes tøi tisíce návštìvníkù zavítaly na tøetí roèník výstavy Dobrodružství s technikou, který se již tradiènì konal na Výstavišti Èeské Budìjovice. Jako první vítala dìti pøi vstupu do pavilonu T již tradiènì expozice MOTORU JIKOV Group a.s. Návštìvníci si 
mohli exponáty nejen osahat, ale i øádnì vyzkoušet. MOTOR JIKOV nabídl dìtem možnost zajezdit si s autodráhou s motivy CNG, skládat puzzle, naprogramovat legorobota nebo si vyzkoušet na èas složit rámeèek ze systému ITEM. „Smyslem celé akce 
je, aby si dìti vše vyzkoušely, protože na vlastní kùži prožitý zážitek mùže dìti i rodièe pøivést na cestu k technickému vzdìlání,“ zdùraznila Vìra Vrchotová, øeditelka pro rozvoj lidských zdrojù MOTORU JIKOV Group a.s. Souèástí expozice byl i koutek pro 
nejmenší, kde našli azyl kromì dìtí i mnozí rodièe.
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MOTOR JIKOV vyvinul novou plnicí 
stanici stlaèeného zemního plynu

Nová plnicí stanice rozšiøuje nabídku a pøi-
spívá k etablování CNG jako alternativy ke 
klasickým palivùm.  „Nezávislé testy jasnì 
potvrzují, že CNG je hotové øešení pro èis-
tou mobilitu – vše je vymyšlené a funguje 
vèetnì husté sítì èerpacích stanic. Je po-
tøeba, aby automobilky nabízely co nejširší 
paletu vozù s tímto pohonem,“ zdùrazòu-
je viceprezident Sdružení Automobilového 
prùmyslu AutoSAP a generální øeditel MO-
TORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák. 

„Díky našim zkušenostem trval vývoj a vý-
stavba prototypu jen krátkou dobu, kdy 
hlavním úkolem bylo zapracování nového 
typu kompresoru. Technici museli pøijít 
s novou zástavbou stanice a kompletnì 
vymyslet elektroinstalaci a nový øídicí sys-
tém. MJ Compact plus 60 navazuje na 
souèasnou øadu MJ Compact, ale posky-
tuje díky jedinému kompresoru mnoho 
výhod napøíklad v nižších servisních nákla-
dech,“ uvedl Miroslav Dvoøák.

Nový ètyøstupòový vzduchem chlazený 
kompresor znaèky J. A. Becker s výkonem 
60 metrù krychlových za hodinu je hlavním 
trumfem zaøízení. „Výstupní tlak totiž èiní 
až 285 barù, což znamená výhodu oproti 
konkurenci, jejíchž plnicí zaøízení vìtšinou 
disponují kompresory s výstupním tlakem 
250 barù. Kompresor tak zvìtšuje procen-

tuální využití zásob-
níku plynu,“ vysvìtlil 
manažer pro prodej 
CNG MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s., Jan 
Kocourek. 

Stanice je vybavena 
zásobníky o objemu 
1680 litrù. Jejich ve-
likost lze upravit dle 
specifi kace zákazní-
ka. „Jsme v podsta-
tì limitování pouze 
velikostí kontejneru, 
ve kterém je stanice 
umístìna,“ doplnil 
Jan Kocourek. Stani-
ce umožòuje osaze-
ní výdejního zaøízení 
od nejjednoduššího, 
manuálního, pøes 
elektronický, který 
poskytuje záznam 
o tankování až po 
klasický samostatnì 
stojící výdejní stojan.

MOTOR JIKOV Strojírenská, a.s. vyvíjí, 
vyrábí a dodává na trh kompletní sorti-
ment plnièek CNG a také zajišťuje jejich 
servis, provádí projekèní, inženýringové 

a stavební práce, zajišťuje fi nancování vý-
stavby a provozu. Kromì dodávky malých 
a vnitropodnikových plnièek pokraèuje 
v budování veøejných plnicích stanic CNG.  
MOTOR JIKOV GROUP využívá automobi-

ly a vysokozdvižné vozíky s pohonem na 
CNG ve své fi remní fl otile, kde tvoøí více 
než 80 procent všech vozidel. Roèní úspo-
ra nákladù na pohonné hmoty dosahuje 
témìø dva miliony korun.

Autobusy v Rumunsku jedou
na CNG díky MOTORU JIKOV  
Na zaèátku dubna dokonèila spo-
leènost MOTOR JIKOV Strojírenská 
a.s. instalaci plnící technologie 
CNG typu MJ Variant 4K – 1120 l 
v Bukurešti - Bragadiru pro auto-
busovou spoleènost S.C. COMAN-
TO 94 S.R.L. Jedná se o technolo-
gii, která se skládá ze ètyø jednotek 
MJ Compact 05 o spoleèném vý-
konu dvacet metrù kubických za 
hodinu a zásobníku 1120 litrù. 
Tento výkon plnì postaèuje k napl-
nìní ètyø midibusù na CNG dennì.

Stanice je instalovaná v soukro-
mém areálu autobusové spoleè-
nosti jako vnitropodniková a zaèa-
la sloužit k plnìní midibusù IVECO 
CNG. Tyto vozy budou zajišťovat 

denní kyvadlovou pøepravu ces-
tujících po trase Bukurešť – Pitešti 
a zpìt. Spoleènost S.C. COMAN-
TO 94 S.R.L. je teprve druhou pøe-
pravní spoleènosti v Rumunsku, 
která zaèala využívat ekologické 
midibusy ve svém portfoliu. „Je to 
teprve první krok a do budoucna 
máme v plánu rozšíøit poèet midi-
busù celkem na dvanáct vozidel. 
Další trasou bude Bukurešť – Man-
galia a zpìt. Samozøejmì pak bu-
deme zvyšovat kapacitu i výkon 
plnicí technologie,“ objasnil plány 
majitel spoleènosti Gheorghe Ghi-
tulescu.

V Rumunsku je v souèasné dobì 
jediná veøejná plnící stanice na 

CNG v Ramnicu Valcea a proto lze 
podle vedoucího mezinárodního 
prodeje CNG v MOTORU JIKOV 
Strojírenská a.s. Karla Suchára 
mluvit o skuteènì pionýrském 
vìku CNG. 

„Jednáme i s dalšími mìsty a do-
pravními spoleènostmi o možném 
pøechodu na pohon na stlaèený 
zemní plyn. Když pomineme eko-
logickou stránku vìci, tak v Ru-
munsku je pomìr ceny jednoho ki-
logramu CNG k cenì jednoho litru 
benzínu ještì daleko ekonomicky 
výhodnìjší pro stlaèený zemní plyn 
než jinde v Evropì,“ doplnil Karol 
Suchár.

Zaøízením MJ Compact plus 60 doplòuje MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. novì portfolio stanic na tankování stlaèeného zemního 
plynu (CNG). Plnièka se hodí jako vnitropodniková stanice pro vìtší fl otily, ale bude sloužit i jako menší veøejná stanice na ménì 
frekventovaných tazích. Firma plánuje její stavbu napøíklad v Sobìslavi.

Rumunsko je z pohledu CNG takøíkajíc nepopsanou deskou. K rozšíøení alternativního paliva pomùže i novì postavená 
plnicí stanice MJ Variant 4K se zásobníkem plynu na 1120 litrù. 

Novì vyvinutá plnicí stanice MJ Compact plus 60 doplòuje nabídku MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Stanice mùže sloužit 
jako vnitropodniková pro vìtší vozový park nebo jako veøejná plnièka na ménì frekventovaných tazích. 

Škoda chystá další 
vùz s pohonem na CNG

Škoda Auto podle šéfa prodejní organi-
zace Škoda Auto pro Èeskou republiku 
Luboše Vlèka již brzy pøedstaví tøetí vùz 
s pohonem na CNG. Øekl to v rozhovoru 
pro èasopis Flotila. „I nadále budeme roz-
šiøovat své CNG portfolio. V brzké dobì se 
objeví minimálnì jeden další model. Mohu 
prozradit, že to bude Fabia nebo Rapid,“ 
uvedl v rozhovoru Luboš Vlèek. 
Automobilka podle šéfa prodeje vidí 
v podpoøe a rozvoji CNG budoucnost.  
„Mobilita na CNG je ekonomická i ekolo-
gická. Myslím, že pro její budoucnost je 
tøeba dotáhnout dva kroky: mìla by se dát 
do poøádku záležitost kolem parkování, 
protože dodnes vidíme nesmyslná omeze-
ní a zákazy vjezdu i do vìtraných garáží. 
A dále je velmi dùležité, aby stát vyslal jas-
ný signál, jaká bude daòová zátìž po roce 
2020,“ øekl pro èasopis Flotila. 

Volkswagen ukázal
nový motor na CNG 

Volkswagen pøedstavil na 38. vídeòském 
sympoziu o motorech nový pøeplòovaný 
tøíválec se zdvihovým objemem 1,0 litru, 
který spaluje CNG. Motor 1.0 TGI s výko-
nem 66 kW/90 k, má být urèen pro nad-
cházející Volkswagen Polo nebo Seat Ibiza.
Automobilka se tak vrací k podpoøe po-
honu na stlaèený zemní plyn. Palivo prý 
hodlá prosazovat i ve spolupráci s energe-
tickými organizacemi, vládními institucemi 
a jinými automobilkami.
Pøeplòovaný tøíválec s pozoruhodným 
výkonem 66 kW (90 k) se vyznaèuje bi-
valentní konstrukcí, takže mùže spalovat 
jak benzin, tak CNG. Pøi provozu na zemní 
plyn má mimoøádnì nízké emise, což platí 
jak pro emise CO2, tak i pro emise NOx 
a pevných èástic. Kompaktní jednotka 1.0 
TGI je novým motorem pro tøídu malých 
vozù koncernu Volkswagen.

CNG  
 

Emise Tank to Wheel (TTW – z nádrže 
na kola) ukazují, co auto při provozu 
vypouští. ADAC ale do výpočtu přidává 
emise spojené s distribucí pohonných hmot 
či elektrické energie. Výsledkem jsou emise 
Well to Wheel  (WTW – od zdroje na kola).

*

•  

• 

•  
2

•  

•  

  emise TTW  emise WTW

Škoda Octavia Combi G-TEC, 81 kW 114 g/km 122 g/km

Toyota Yaris Hybrid, 74 kW 79 g/km 123 g/km

Tesla Model S P90D, 345 kW 0 g/km 139 g/km
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Na zlepšování prostøedí v oblasti 
bezpeènosti a ochrany zdraví pøi 
práci nelze dát cenovku

Máte pøed sebou obsáhlou 
zprávu o stavu BOZP a PO za rok 
2016. Jaké novinky se povedlo 
v minulém roce prosadit?

Spustili jsme namátkovou kontrolu na al-
kohol a jiné návykové látky u zamìstnan-
cù. Máme za sebou nìkolik desítek kontrol 
a zatím s jedinou pozitivní zkouškou, kdy 
mìl dotyèný pouze velmi nízké, zbytkové, 
množství alkoholu v dechu. Kontrolujeme 
také užití ostatních omamných a psycho-
tropních látek.

Souèástí vaší práce jsou 
i provìrky BOZP. Co obnášejí 
a jaké byly jejich výsledky?

Cílem provìrek je zjistit a posoudit závady 
bezpeènostního charakteru pøi komplex-
ních prohlídkách všech pracovišť a navrh-
nout po pøedchozím projednání se zá-
stupci odborové organizace, kteøí se spolu 
s urèenými zamìstnanci provìrek úèastní, 
potøebná opatøení k jejich odstranìní. Cel-
kem jsme zjistili 68 závad v oblasti BOZP 
a 11 v oblasti PO, z toho nejèastìji se jed-
nalo o zastavování manipulaèních ulièek, 
hasicích pøístrojù a hydrantù materiálem. 
Je potøeba zdùraznit, že veškeré zjištìné 
nedostatky v oblasti BOZP a PO byly v da-
ných termínech odstranìny.   Pouze nápra-
va dvou úkolù byla posunuta do prvního 
pololetí 2017.

Na co je v oblasti BOZP potøeba 
aktuálnì klást dùraz ve 
spoleènostech holdingu?

Mistrùm a vedoucím pracovníkùm zdù-
razòuji, že je potøeba být dùslední a kon-
trolovat používání  osobních ochranných 
pomùcek u zamìstnancù. Tady cítím, že 
máme ještì rezervy. Je potøeba kontroly 
dìlat èasto a pravidelnì. 

Souèástí zprávy jsou i údaje 
o pracovních úrazech. Jaká byla 
v loòském roce v tomto ohledu 
situace ve fi rmì?

Celkem evidujeme za celý rok 2016 pade-
sát pracovních úrazù, z toho ovšem více 
než polovina byla bez pracovní neschop-
nosti. Nemìli jsme naštìstí žádný závažný 

pracovní úraz. Pro zajímavost nejvíce pra-
covních úrazù pøipadá na èerven a záøí. 
Chtìl bych ještì zdùraznit, že pøi každém 
pracovním úrazu, ať se jedná o pracovní 
úraz s pracovní neschopností nebo bez 
ní, je tøeba bez zbyteèných odkladù tady 
ihned nahlásit prvotnì úraz pøímo mnì 
na mobilní telefon.  Vzhledem ke zmìnì 
zákonné normy dojde také k pøísnìjšímu 
podrobnìjšímu vyšetøování pracovních 
úrazù, pøi kterém se bude zjišťovat takzva-
ná koøenová pøíèina.

Oblast BOZP tedy prochází také 
zmìnami, jakým zpùsobem 
se dostávají tyto informace 
k zamìstnancùm holdingu?

Je to prostøednictvím školení, která jsou 
plánovaná jednou za tøi roky pro vedou-
cí zamìstnance a jednou roènì pro jejich 
podøízené. Oproti zákonnému naøízení 
jsme zvolili èastìjší školení. Musím zdù-
raznit, že komunikace s mistry i øediteli 
mimo pravidelná školení je na velmi dobré 
úrovni a dobøe je nastavena také spoluprá-
ce s odbory ZO OS KOVO MOTOR JIKOV 
a ZO OS KOVO LADA Sobìslav.

Jaké jsou plány v BOZP a PO do 
budoucna?

Vytváøíme novì podmínky pro celkovou 
stabilitu v oblasti BOZP a PO, což stále pøi-
náší jednotlivým spoleènostem nové úkoly, 
které jsou mnohdy spojeny s vynaložením 
fi nanèních prostøedkù.

Bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci (BOZP) a požární ochranu (PO) má ve spoleènostech hol-
dingu MOTOR JIKOV GROUP na starosti manažer pro jakost Luboš Kudrna. Od ledna 2016 se 
podílí na zajišťování PO na základì Rámcové smlouvy i fi rma R-Servis Lošek s.r.o., È. Budìjovice 
jako Odbornì zpùsobilá osoba.  „Normy v oblasti BOZP a PO jsou jasnì dané a na zlepšování 
pracovního prostøedí v tìchto oblastech nelze dát cenovku. Pøesto mùžeme øíci, že za minulý rok 
investovaly spoleènosti holdingu do zlepšení stavu BOZP a PO 5,6 milionu korun,“ zdùrazòuje 
Luboš Kudrna. 

Manažer pro jakost Luboš Kudrna má ve 
spoleènostech holdingu MOTOR JIKOV GROUP 
na starosti bezpeènost a ochranu zdraví pøi 
práci a požární ochranu.

Hlavní je nezpanikaøit, øíká Ladislav Valda, 
který zachraòoval kolegu
„To byl koncert. Hned bylo jasné, že pøijel 
èlovìk na svém místì, rozhodil kufr s náèi-
ním a zaèal dirigovat záchranáøe,“ popisu-
je mistr na Slévárnì litiny MOTORU JIKOV 
Slévárna a.s. Ladislav Valda práci lékaøe 
Zdravotnické záchranné služby Jihoèes-
kého kraje. Záchranáøi pøijeli pomoc jeho 
kolegovi, který zkolaboval po ranní smìnì 
na šatnách. První pomoc duchapøítomnì 
poskytoval právì Ladislav Valda.  

„Šel jsem po smìnì do sprchy, když pøi-
bìhl jiný kolega, že se nìco stalo. Karla 
jsem našel na šatnì ležet na zemi na zá-
dech. Sáhl jsem mu na hlavu, jestli ji nemá 
rozbitou a rychle bìžel pro mobil a volal 
záchranku,“ popisuje Ladislav Valda chvíle, 
na které dlouho nezapomene. 

„Zkontroloval jsem, jestli nemá zapadlý ja-
zyk a paní na dispeèinku se mì ptala, jestli 
dýchá, což dìlal ale takovým divným zpù-
sobem, že se vždy intenzivnì nadýchnul, 
až se zvedl ze zemì. Poradila mi, abych 
mu dal nohy dolù z lavièky a mìl jsem 
hlavnì hlídat, jestli mu bije srdce. Já mu 
sice položil ucho na hrudník, ale v návalu 
adrenalinu jsem slyšel hlavnì svùj tep, zdá-
lo se ale, že srdce bije,“ pokraèuje mistr.

Kolegu kontroval a èekal na záchranku. 
„Zdálo se mi, že pøestal dýchat, tak jsem 
zaèal s masáží srdce, to už ale volali zá-
chranáøi, že jsou cestì. Navigovali jsme je 
hned na horní vrátnici a k šatnám. Byli tu 
pak do tøí minut, hrozná rychlost,“ zdù-
razòuje.

Jeho místo u kolegy pak pøevzali profesio-

nálové. „Hned zaèali s masáží srdce, umì-

lým dýcháním a pak pøijel doktor. Karel 

dostal tøi elektrošoky, než se jim ho poda-

øilo „nahodit“, pøi tom posledním se celý 

zvedl se zemì, jak se vzepøel na rukách 

a na patách. Oživování jim trvalo dva-

náct minut,“ dodal Ladislav Valda. „Šlo to 

rychle, ale dùležité bylo zachovat klidnou 

hlavu, nepanikaøit a volat pomoc. Když 

ho odvezli, nebyl to dobrý pocit, pøeci jen 

dìláme spolu celý život, je to kamarád,“ 

zdùrazòuje mistr ze slévárny litiny. 

Jeho kolega se z bezvìdomí v nemocnici 

probral po dvou dnech.

Firma podpoøila 
technickou olympiádu 
støedoškolákù na VŠTE
Není to akce hojnì navštìvovaná, ale za to 
velmi zajímavá. I proto, že o technických 
talentech se nehovoøí tolik jako o talen-
tech sportovních nebo pìveckých. Letošní 
4. roèník Mezinárodní technické olym-
piády støedoškolákù, který se konal na 
èeskobudìjovické Vysoké škole technické 
a ekonomické (VŠTE), to opìt potvrdil.  
Partnerem letošního roèníku, do nìhož 
støední a odborné školy poslaly 16 prací, 
byl MOTOR JIKOV Group a.s. 

„V naší personální strategii podporujeme 
technické vzdìlávání na všech stupních 
školského systému, ale technickou olym-
piádu jsme podpoøili poprvé. A její úroveò 
nás pøekvapila. Od technického popisu, 
dokumentace, pøes funkènost modelù až 
po skuteènì profesionální vystoupení žákù 
pøi prezentacích. A pøitom si uvìdomíte, 
jak velkou roli hrají uèitelé, pro které ta-
hle profese není jen prací, ale i posláním,“ 
øíká Vìra Vrchotová, øeditelka pro rozvoj 
lidských zdrojù MOTORU JIKOV Group a.s. 
Té se nejvíc líbil projekt Vladimíra Pacala, 
uènì oboru Opraváø zemìdìlských strojù 
ze Støedního odborného uèilištì zemìdìl-
ského a služeb v Daèicích, který pøedstavil 
vlastní pojetí funkèního modelu Stirlingo-
va motoru.

„V porotì jsme se snadno shodli, že z tìch 
dosavadních šlo o nejlepší roèník. Jak úèas-
tí a zastoupením žákù, tak kvalitou prací, 
které pøedstavovali a obhajovali,“ øíká 
Daniel Kuèerka, zástupce vedoucí katedry 
oborových didaktik VŠTE, který pøedsedal 
porotì v technické sekci. 

Vedle jihoèeských prùmyslovek a odbor-
ných škol z Tábora, Strakonic, Velešína 
a Daèic, které jsou èleny Technického 
a vzdìlávacího konsorcia pøi VŠTE, pøijeli 
i zástupci Støední prùmyslové školy Tachov 
a také dvou slovenských prùmyslovek z Tr-
navy a Levice. Takové setkání klukù a dìv-
èat, jejichž koníèkem je technika, pak už 
má svou váhu a nabízí zajímavou meziná-
rodní konfrontaci. 

Z ní v technické sekci vyšel nejlépe matu-
rant Tomáš Kašík z Levice, který soutìžil 
s tváøecím strojem, který zkonstruoval 
a vyrobil. Inspirován otcem strojaøem. 
„Táta mì hlavnì podporuje a povzbuzuje, 
když se nedaøí. Díky nìmu máme doma 
i potøebné vybavení. Jeho role ale spoèíva-
la jen v tom, že tu a tam mi nìco pøidržel. 
Do práce mi nemluvil. Asi vidìl, že nejcen-
nìjší je, když si nìco vymyslím, a pak, aby 
se nápad dal realizovat, ho musím mnoho-
krát promyslet a upravit,“ øíkal vítìz, který 
po maturitì zamíøí na Technickou fakultu 

v Nitøe. 

Zkušenosti z jihoèeské metropole, se mu 
budou hodit stejnì jako ostatním. Pøijít 
pøed porotu, výstižnì pøedstavit projekt, 
ukázat znalosti, zaujmout. To všechno se 
pøi dalším studiu bude hodit. 

Druhému Miroslavu Kotrèovi ze Strako-
nic, který uspìl s modelem formule 1 na 
bombièkový pohon, stejnì jako tøetímu 
Martinu Kalinovi z Tábora za konstrukci 
samonosné posuvné brány. K vidìní byl 
unikátní tøídiè odpadù, který využívá jeho 
barev, CNC robot øízený poèítaèem, model 
podavaèe rozdrcených pelet nebo Stirlin-
gova motoru. Byl tu i návrh a konstrukce 
terénního vozidla nebo pøestavìný malo-
traktor.  

„V olympiádì nemáme žádné limity. Co 
dìti zaujme a s pomocí rodièù èi uèitelù 
dál rozvíjejí, to mají možnost pøedstavit 
v technické èi v pøírodovìdné sekci. Hlav-
nì jim chceme dát prostor, aby svou práci 
mohli ukázat, pochlubit se s ní a získat dal-
ší motivaci. Èím víc tìchto talentovaných 
dìtí bude studovat strojírenství nebo další 
technické obory, tím lépe. To je smyslem 
našeho snažení. A kdyby to bylo na naší 
vysoké škole, bylo by to skvìlé,“ uvedl Da-
niel Kuèerka. 

V pøírodovìdné sekci ovládli stupnì vítìzù 
žáci z táborské prùmyslovky. Zvítìzil Tomáš 
Øezáè se studií rodinného sídla pøed Pe-
trem Švecem, který vytvoøil mobilní pláno-
vací aplikaci pro koordinaci práce ve fi rmì 
a dvojicí Kristýna Novákova a Mikuláš Ott, 
kteøí pøedstavili model hlubockého zámku 
z vlnité lepenky. 

Marcel Gause, øeditel partnerské školy 
MOTORU JIKOV Støední prùmyslové ško-
ly strojní a stavební Tábor, úspìch svých 
žákù vysvìtluje dlouhodobým zájmem, 
který vìnují studentským projektùm. Po-
kládá je za mnohem pøirozenìjší zpùsob 
ovìøování znalostí než testování nebo mo-
notematické pøezkušování. „Projekty vždy 
zahrnují souèasné øešení problémù z více 
oblastí. To považuji za jednu z klíèových 
pøíèin dobré pøipravenosti našich studentù 
na soutìže typu technické olympiády, kde 
mohou ukázat výsledky své dlouhodobé 
práce. A bez vlastního zájmu studentù by 
to také samozøejmì nešlo,“ vysvìtluje. 

Pøíští rok, pøi pátém roèníku technické 
olympiády, by na VŠTE rádi pøivítali také 
další zástupce škol z jiných regionù nebo 
dokonce státù. (ZDZ)

Vìra Vrchotová, øeditelka rozvoje lidských zdrojù MOTORU JIKOV Group a.s., pøedala cenu Tomáši 
Kašíkovi, vítìzi technické sekce technické olympiády poøádané VŠTE Èeské Budìjovice. Uprostèøed 
na snímku je Daniel Kuèerka, zástupce vedoucí katedry oborových didaktik VŠTE, který pøedsedal 
porotì v technické sekci.

Tradièním úèastníkem Burz práce, které v jihoèeských 
mìstech poøádá Jihoèeská spoleènosti pro rozvoj 
lidských zdrojù, jsou zástupci strojírenského 
a slévárenského holdingu MOTOR JIKOV Group a.s. 
„Ze zkušenosti z minulých akcí víme, že nemùžeme 
èekat, že bychom obsadili pozice konstruktérù 
a dalších specializovaných míst. Díky akci ale získáme 
hodnì kontaktù, které pak uplatníme,“ sdìlila 
personalistka spoleènosti Marie Petráòová. Na 
snímku specialistka rozvoje lidských zdrojù MOTORU 
JIKOV Group a.s. Pavlina Stifterová na burze práce, 
kterou spolupoøádala Vyšší odborná škola, Støední 
škola, Centrum odborné pøípravy, Sezimovo Ústí, 
partnerská škola fi rmy. 
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Všem zamìstnancùm naší spoleènosti, kteøí oslavili v uplynulém období životní èi pracovní výroèí, 
blahopøejeme a pøejeme mnoho spokojenosti a úspìchù do dalších let. 

29. 3., 23. 5., 25. 5. NAŠE KRONIKA:  
Blahopøejeme k jubileu
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Na snímku zleva personální øeditelka MOTOR JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová, Zdeòka Zakuciová, Dagmar Matìjková, Jiøí Kronika, Kvìta Hoferová, 
Tomáš Kuèera, generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák, Jiøí Marek, Jana Heømánková, Josef Kukla, Marie Staviarská, Jiøí Boèek, 
Orest Horodyskyy, David Komzák a Petr Jungwirth.

MOTOR JIKOV GROUP Èeské Budìjovice

MOTOR JIKOV v Sobìslavi 
pøivítal bývalé zamìstnance

V rámci setkání s bývalými zamìstnanci spoleènosti v Sobìslavi otevøel své dveøe i provoz MOTORU 
JIKOV Strojírenská a.s. Podívat se na své pracovištì pøišlo nìkolik desítek bývalých zamìstnancù.

Na snímku zleva personální øeditelka MOTOR JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová, Bedøich Kadlec, Vladimír John, Pavel Malek, Silvie Matysová, generální 
øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák, Václav Øíha, Diana Niculita, Jakub Mikeš, František Kubec, dárce krve Michal Bušek, Miroslav 
Zágora, Jaroslav Uhlíø, Nguyen Huu Tuan a František Mádl.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Sobìslav

Na snímku zleva personální øeditelka MOTOR JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová, Hana Míková, Jan Štefan, dárkynì krve Olga Košťálková, øeditel divize 
Obrábìní MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Milan Vanèata, Zuzana Picmausová, Jan Spejchal, Markéta Doležalová, generální øeditel MOTOR JIKOV 
Group a.s. Miroslav Dvoøák, Tomáš Kanèo, Alena Mojtová, Lukáš Vosecký, Lenka Øezníèková, František Kubera, Renata Vaòková, Michaela Stránská 
a Jiøí Kubù.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Sobìslav

MOTOR JIKOV GROUP 2016 – 2017

František Herza (vpravo) pracoval dvaaètyøicet let v údržbì v sobìslavském závodì MOTORU JIKOV. 
Možnost podívat se pøímo do provozu, jak se vše zmìnilo, rád využil. „Je vidìt, že se hala mìní, 
pøibývají nové stroje a zaøízení. Jsem rád, že se mùžu podívat, co se dìje na místì, kde jsem tak 
dlouho pracoval,“ zdùraznil pøi návštìvì František Herza.

Tradièní souèástí setkání je také vystoupení dechové kapely Jižani, kapelníka a generálního øeditele 
MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslava Dvoøáka.

Setkání bývalých zamìstnancù, které se v druhé èásti odehrávalo v sobìslavském kulturním domì 
Národ si nenechalo ujít pøes sto úèastníkù.


