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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
zaměstnanci a obchodní partneři,

zvyšování úrovně automatizace 
a robotizace výroby se v MOTORU 
JIKOV věnujeme již mnoho let, 
například automatizované výrobní 
celky v divizi Tlaková slévárna MOTOR 
JIKOV Slévárna a.s. fungují od roku 
2011. Nejnovějším příkladem pak je 
spuštění automatizované výrobní buňky 
v MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. 

Stroje nám umožňují dosahovat 
úspory času a peněz, zlepšovat kvalitu 
výroby, a tím pádem i produktivitu 
práce. V konečném důsledku pak vyšší 
produktivita práce umožňuje více 
investovat, inovovat a zvyšovat mzdy. 
Díky robotizaci dojde ke srovnání fi rem 
ze západních zemí, hlavně Německa, 
které je dnes ukazatelem produktivity, 
a východních zemí. Již dnes máme 
všichni stejné stroje, ale zaměstnanci 
jsou v Německu násobně lépe placeni. 
Chtěl bych zdůraznit, že zvyšování 
produktivity práce je, na rozdíl od tlaku 
na nesystémové zvyšování minimální 
mzdy, správná a zdravá cesta. 

K růstu mezd zaměstnanců přispěje, 
pokud se politici dohodnou na snížení 
zdanění práce a povinných odvodů 
zaměstnavatelů a větší podpoře 
podnikání. Příjmy tím pádem vzrostou 
všem, ať už se jedná o průmysl, 
zdravotnictví nebo třeba školství, nikoliv 
pouze dvěma procentům zaměstnanců, 
kteří pobírají minimální mzdu. 
Osobně nejsem příznivcem plošného 
zvyšování mezd bez návaznosti na 
zvyšování produktivity práce, což bývá 
často případ školství a zdravotnictví. 
Podnikatelské sféra, která má správně 
nastavené systémy odměňování 
a zvyšování mezd podle výkonu, je 
v tomto směru dobrým příkladem.

V říjnu nás čekají volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. 
Nejsem činný v žádné politické 
straně a nechci nikomu doporučovat, 
koho by měl volit. Chtěl bych jen 
připomenout, že svou volbou určujete 
nejen budoucnost vaši, ale i vašich 
zaměstnavatelů – fi rem a podnikatelů. 
Dovolím si Vám tedy popřát při volbě 
„šťastnou ruku“.

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

Stroje z Fostronu 
montují sloupky
øízení 

Francouzská auta mají sloupky 
øízení smontované stroji z MOTORU 
JIKOV Fostron a.s.

4Petr Šíma poznává
obchod fi rmy
velmi zblízka

Nové strategické zákazníky chce 
pro MOTORU JIKOV získat nový 
šéf strategického obchodu.
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2 Expert Jan Macek 
o budoucnosti 
motorù na CNG

Motor pouze na CNG pøedstavuje 
podle experta Jana Macka slibnou 
budoucnost.

21. ROÈNÍK

Prùmysl 4.0 v MOTORU JIKOV: Odlitky
do obrábìcích center vkládají roboti
Zvýšení výrobní kapacity, snížení obrábìcích èasù, vyšší produktivita práce a menší závislost na lidských zdrojích. Takové 
jsou výhody automatizované výrobní buòky, kterou uvádí do provozu v MOTORU JIKOV Strojírenská a.s., divizi Obrábìní. 

Automatizovanou výrobní buòku tvoøí dvì horizontální obrábìcí centra MAKINO a61, stanice pro odjehlení, stanice pro montáž závitových vložek 
a nýtù. S odlitky ve výrobní buòce manipulují dva roboti Kawasaki. Souèástí dodávky automatizované výrobní buòky je i samostatnì stojící komorová 
praèka Kraintek.

Další šance pro studenty. VŠTE
zavedla pøedmìt slévárenství 
Nový volitelný pøedmìt tlakové lití rozšíøil od nového semestru studijní nabídku èeskobudì-
jovické Vysoké školy technické a ekonomické.

„Technologie lití kovù pod tlakem je 
souèástí oboru Strojírenství a pøipravili 
jsme ji na základì poptávky spoleènosti 
MOTOR JIKOV Group a.s. Studenti tím 
dostali další možnost uplatnìní. Kromì 
skvìlého propojení s praxí mají zázemí 
také v našich laboratoøích. V nich lze 
provádìt analýzy struktury kovu a jejich 
chemického složení. To slouží k ovìøo-
vání kvality výrobkù,“ vysvìtluje docent 
Ján Kmec, garant oboru a vedoucí Ka-
tedry strojírenství VŠTE. 

Pro strojírenský holding MOTOR JIKOV 
GROUP, jehož souèástí je i tlaková slé-
várna, to je velká pomoc. „Vychovat 
a pøipravit si nového, mladého specialis-
tu není jednoduché. Technické profese 
se obecnì tìžko shánìjí, o tìchto speci-
álních pozicích technologù ani nemluvì. 
Zvláštì, když øada škol je nepružných 
a na požadavky fi rem obtížnì reagu-
jí,“ øíká Vìra Vrchotová, øeditelka pro 
rozvoj lidských zdrojù MOTORU JIKOV 
Group a.s. Firma pøitom posluchaèùm 
nabízí stipendium a pozdìji i velmi dob-
ré pracovní uplatnìní. „Jen letos nám 
ze stipendijního programu pro studen-
ty støedních a vysokých škol nastupuje 
do zamìstnaneckého pomìru jedenáct 
absolventù. Vìøíme, že podobný zájem 

budou mít i studenti tlakového lití,“ do-
dala Vìra Vrchotová.

Podle Vojtìcha Stehela, prorektora pro 
komercionalizaci a tvùrèí èinnost VŠTE, 
se právì èeskobudìjovická technika do-
káže požadavkùm fi rem pružnì pøizpù-
sobit. „Od ostatních èeských vysokých 
škol se odlišujeme výrazným zamìøením 

na praxi a spoluprací s vybranými fi rma-
mi podle studijních oborù. Využíváme 
pøitom Profesní radu, v níž zasedají i zá-
stupci zamìstnavatelù. Zde zaznìla i in-
formace o nedostatku vysokoškolských 
studentù pro slévárenství. Proto naši 
odborníci pøipravili nový, plnohodnot-
ný volitelný pøedmìt zabývající se právì 
tlakovým litím,“ øíká prorektor.

Studenti oboru strojírenství VŠTE mají možnost získat v MOTORU JIKOV stipendium a následnì 
dobré pracovní uplatnìní.

Investice do celého zaøízení dosahuje 
èástky šedesáti milionù korun. Jde o nej-
vìtší letošní investici v rámci spoleèností 
holdingu MOTOR JIKOV GROUP.

„Zvyšování technické úrovnì a zavádì-
ní robotizace je souèástí strategie hol-
dingu. Automatizované pracovištì od-
povídající nárokùm Prùmyslu 4.0 nám 
umožòuje efektivnìjší výroby s nižšími 
náklady. Mùžeme tak snáze uspokojit 
nároky našeho odbìratele smìrem ke 
snižování cen,“ uvedl generální øeditel 
MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav 
Dvoøák.

„Linka bude sloužit pro obrábìní, od-
jehlení a montáž závitových vložek 
a nýtù pro díly Valve Housing a Retarder 
Housing, které dodáváme našemu nej-
vìtšímu zákazníkovi švédskému výrobci 
nákladních automobilù Scania,“ infor-
moval øeditel divize Obrábìní Milan 
Vanèata. 

„Dosud obrábíme tyto díly na stávají-

cích horizontálních centrech Mori Seiki 
a všechny ostatní operace provádíme 
ruènì,“ vysvìtlil Milan Vanèata. Sou-
èástí celé linky jsou dvì horizontální 
obrábìcí centra MAKINO a61, stanice 
pro odjehlení, stanice pro montáž závi-
tových vložek a nýtù. 

Celé pracovištì je obsluhováno dvoji-

cí robotù Kawasaki. Souèástí dodávky 
je i komorová praèka Kraintek, kterou 
již nyní Sobìslavští používají pro praní 
i øady dalších hliníkových odlitkù, pøede-
vším pro automobilku Scania.

„Na realizaci celé akce se podílí spe-
cialisté z nìkolika fi rem a zemí, je to 
technicky velmi nároèná aplikace a pro 

všechny zainteresované to je výzva 

a zároveò škola. Na zprovozòování se 

samozøejmì podílí i naši technici a inže-

nýøi, kteøí aktivnì spolupracují na øešení 

problémù, které pøináší proces oživo-

vání,“ zdùraznil øeditel divize Obrábìní 

MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Milan 

Vanèata. 

Divizi Tlaková slévárna
pøevzal Radek Mach

Obì divize 
MOTORU JI-
KOV Slévár-
na a.s. mají 
od zaèátku 
záøí nové ve-
dení. Novým 
øeditelem di-
vize Tlaková 
slévárna MO-
TORU JIKOV 
Slévárna a.s. 
byl jmenován 
Radek Mach, 
který pùsobil 
v roli øeditele 
divize Slévár-
na litiny stejné spoleènosti, a to posled-
ních témìø deset let.  Ve spoleènostech 
holdingu pùsobí od roku 1998, mimo 
jiné byl také na pozici øeditele pro eko-
nomiku a IT.  

Radka Macha na postu øeditele divi-
ze Slévárna litiny nahradil Tomáš Vítù 
dosavadní manažer pro výrobu. To-
máš Vítù nastoupil do MOTORU JIKOV 
v roce 2008 jako specialista logistiky 
v divizi Slévárna litiny. Od kvìtna 2015 
byl manažerem pro výrobu stejné divize.

Spoleènost MOTOR JIKOV Slévárna a.s. 
se zamìøuje jak na sériovou výrobu od-
litkù ze šedé a tvárné litiny pro význam-
né prùmyslové fi rmy po celém svìtì, 
tak na tlakové lití vysoce jakostních 
a technologicky nároèných odlitkù ze 
slitin zinku a hliníku pro automobilový, 
textilní a spotøební prùmysl.

Na postu øeditele divize 
Tlaková slévárna MOTORU 
JIKOV Slévárna a.s. pùsobí 
od zaèátku záøí Radek 
Mach.
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Divize MOTOR JIKOV pøešly na 
konci loòského roku z výrobkové 
na technologické uspoøádání. Do 
toho vám jen nìkolik týdnù na to 
pøibyla nová zodpovìdnost. Co 
máte aktuálnì na starosti?

Jsem nyní manažerkou nákupu pro divize 
Slévárna litiny a Tlaková slévárna a prodeje 
pro Tlakovou slévárnu. Operativu nákupu 
dìlají Jana Nedìlníková, Libuše Tašnerová 
a František Kuèera, prodej mají na starosti 
Lenka Hotová a Mirka Plojharová. Nákup 
pro obì divize je sjednocený dlouhodobì, 
prodej mi pøibyl letos v únoru poté, co ko-
lega Honza Kocourek pøešel do Sobìslavi. 
Se zmìnou na technologické uspoøádání 
divizí se prodej na Tlakové slévárnì vý-
raznì zmìnil. Vìtšinu prodeje externím 
zákazníkùm jako byli Scania, Brose a další 
pøevzala MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 
My nyní ze dvou tøetin dodáváme do MO-
TORU JIKOV Strojírenská a.s. Mám ale ješ-
tì i nìkolik externích zákazníkù napøíklad 
Aisin. Vìtšina komunikace se nicménì 
odehrává s jedním partnerem. Nejnároè-
nìjší je pro mì v pozici manažerky pøípra-
va reportingù a ekonomických podkladù, 
které mám v podstatì za tøi odvìtví. 

To vypadá jako hodnì práce. Jak 
to zvládáte?

Nákup dìlám už dlouho, vím takøíkajíc kde 
co je. Prodeji jsem se krátce vìnovala pøed 
nástupem na mateøskou dovolenou tehdy 
ještì na divizi Slévárna litiny. Rozhodnì 
to ale nemám tak zažité, takže mi zabírá 
více èasu. Ale musím øíct, že mì to baví, 
èlovìk se zase dostane k nìèemu novému. 
Myslím, že je užiteèné podívat se na pro-
blematiku i z druhé strany. Oboje je propo-
jené a je užiteèné, pøi vytváøení cen pro zá-
kazníky, mít povìdomí o tom, jak vypadá 

nákup. Musím taky zdùraznit, že kolegové 
v technickém úseku i øeditel mi s prode-
jem hodnì pomohli. Pozitivní pro mì byl 
i nástup øeditele pro strategický obchod 
Petra Šímy. Pøinesl nový systém nabídek, 
což jsem uvítala. Oproti kolegùm jsem 
pøeci jen nemìla zabìhnutý svùj systém, 
takže se mi dobøe pøizpùsobovalo. Zmìny, 
které zavedl, mají hlavu a patu a práci mi 
usnadòují.

Už jste to lehce naznaèila, že jste 
se v minulosti v MOTORU JIKOV 
vìnovala i prodeji. Jaké byly 
vlastnì vaše zaèátky ve fi rmì?

Po dokonèení vysoké školy jsem ètyøi pìt 
mìsícù nemohla najít práci, to byl rok 
2005. Už jsem si øíkala, že se asi vrátím na 
sever Èech, odkud pocházím. Na jih jsem 

se dostala díky studiu na Jihoèeské univer-
zitì. Nakonec mi dal vìdìt o pozici v MO-
TORU JIKOV bývalý spolužák. Nastoupila 
jsem v listopadu do prodeje na divizi Te-
nnant vyrábìjící stroje na mytí podlah, kte-
ré dodávala do Holandska a USA. Vzhle-
dem k tomu, že pak výroba konèila, chtìla 
jsem odejít, ale tehdejší øeditel Slévárny 
litiny mi nabídl pozici v prodeji. V dubnu 
2007 jsem šla na mateøskou a po návratu 
jsem se zaèala vìnovat nákupu. 

Na Jihoèeské univerzitì jste asi 
strojírenství nestudovala, že?

Absolvovala jsem na Zemìdìlské fakultì 
JÈU obor obchodnì podnikatelský se za-
mìøením na potravináøství. 

To zní docela zajímavì…

Mìli jsme tam zajímavé pøedmìty. Kromì 
ekonomicky zamìøených se hodnì týkaly 
potravináøství, zbožíznalství potravin, che-
mické složení potravin.  

Na závìr dovolte ještì otázku na 
váš mimopracovní život.

Mám desetiletou dceru a pøítele. A proto-
že dcera hraje dva a pùl roku fotbal, trá-
víme vìtšinu volného èasu na trénincích 
nebo na zápasech. Je registrovaná a hraje 
za starší pøípravku a mladší žáky v Nema-
nicích v chlapeckém týmu, má tedy dva 
zápasy týdnì a k tomu tréninky. Letos 
k tomu zaèala trénovat s jihoèeským vý-
bìrem dívek, kde je jednou z nejmladších. 
Pøíští týden jedou na turnaj do Prahy, kde 
si zahrají tøeba proti Slávii.  Když se zrov-
na nevìnujeme fotbalu, vyrážíme rádi na 
chatu, kterou máme u Tøebonì, také na 
sever k pøíbuzným a dá se øíct, že doma 
moc nevydržíme. (smích)

Nákup i prodej na Tlakové slévárnì
øídí Kateøina Schwarzová
Kateøina Schwarzová toho musí zvládnout hodnì, k pozici manažerky nákupu pro obì divize 
MOTORU JIKOV Slévárna a.s. jí totiž letos v únoru pøibyla ještì funkce manažerky prodeje divize 
Tlaková slévárna. „Mùžu se naštìstí spolehnout na kolegynì a kolegu, kteøí zvládnou operativu 
nákupu a prodeje,“ pochvaluje si svùj tým manažerka Kateøina Schwarzová.

Gabriela Ciglerová dennì dojíždí z Branné u Tøebonì, ale 
práci v Motoru by nevymìnila
Už témìø deset let se vìnuje prodeji v divi-
zi Slévárna litiny MOTORU JIKOV Slévárna 
a.s. Gabriela Ciglerová. Od letošního kvìt-
na na pozici manažerky pro obchod. „Do 
slévárny se èlovìk buï zamiluje a zùstane, 
anebo odejde. Není nic mezi. Já už dlou-
ho cítím, že je to mùj druhý domov,“ øíká 
v rozhovoru Gabriela Ciglerová. 

Slévárenství je vnímáno spíše 
jako mužský obor, co vás k nìmu 
pøivedlo?

Pøi studiu na vysoké škole jsem pracovala 
v Tøeboni v hotelu na recepci, ráda komu-
nikuji s lidmi, takže mne práce velmi bavi-
la, ale noèní smìny a práce o svátcích ne-
bylo to pravé a hledala jsem nìco jiného. 
Tehdy jsem našla na internetu inzerát, že 
v MOTORU JIKOV hledají referenta prode-
je. Jednalo se ale o pozici v Sobìslavi, což 
mi vzhledem k dojíždìní nevyhovovalo. 
Domluvili jsme se tehdy, že se mi ozvou, 
když budou mít volnou pozici v Èeských 
Budìjovicích. Pøijala jsem tedy místo toho 
pozici referenta nákupu ve spoleènosti 
KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Mìla jsem 
na starosti nákup školního a umìleckého 
sortimentu. Práce byla zajímavá, ale zce-
la mne nenaplòovala, proto jsem zaèala 
pøemýšlet o zmìnì. Po dvou letech náhle 
zazvonil telefon, jestli nechci nastoupit do 
MOTORU, že mají volné místo. V té dobì 

jsem v KOH-I-NOORu spolupracovala s vý-
robou v Èínì, Nanjingu a stála jsem pøed 
rozhodnutí, jestli MOTOR nebo Èína. Zku-
sila jsem výbìrové øízení, které tehdy bylo 
ve tøech kolech, což na mì zapùsobilo 
a bylo rozhodnuto.

Mìla jste nìjakou zkušenost 
se slévárenstvím nebo 
strojírenstvím?

Popravdì žádnou. Zaèínala jsem úplnì od 
nuly. Pøiznám se, že mne doprovázel po-
èáteèní strach z neznámého, o slévárenství 
jsem nemìla ani ponìtí, ale zároveò i chuť 
zkusit nìco nového.  

Ani na vysoké škole jste se 
k „technice“ nedostala?

Studovala jsem práva, mám titul bakaláøe, 
ale tìsnì pøed magisterskými státnicemi 
jsem studium ukonèila. Dùvodem bylo víc 
vìcí, trochu mladická nerozvážnost, tro-
chu èasová nároènost studia a navíc jsem 
dìlala školu dálkovì, takže uèit se mìsíc 
poctivì na státnice pøi zamìstnání bylo 
v podstatì neproveditelné. Školu jsem 
skonèila, ale musím to zaklepat, že toho 
zatím nelituji. Kdybych byla nìkde jinde, 
možná bych toho litovala, ale práce v MO-
TOR JIKOV mne naplòuje a slévárenství je 
moje srdeèní záležitost.

Do fi rmy jste nastoupila v dubnu 
2008, jen nìkolik mìsíc pøed 
ekonomickou krizí…

Po pravdì pro mì zaèalo vše zostra hned 
po nástupu na pozici referentky prodeje 
divize Slévárna litiny. Tehdy nastoupilo do 
slévárny nové krizové vedení a s ním i nový 
manažer prodeje, do toho jedna kolegynì 
odešla úplnì a druhá šla více než na mìsíc 
na nemocenskou. Hodili mì takøíkajíc do 
vody. Ale alespoò jsem se nauèila rychle 

„plavat“.  Po roce jsem ještì dostala na-
bídku pøibrat pozici asistentky øeditele di-
vize, což bylo docela zajímavé. Èlovìk se 
pøi této administrativní èinnosti seznámí se 
spoustou lidí a získá i širší náhled na celko-
vý chod spoleènosti, vidí vše víc v souvis-
lostech. Po odchodu manažera obchodu 
jsme se stala vedoucí prodeje, to jsou asi 
ètyøi roky zpátky a letos pak manažerkou 
prodeje. 

Témìø deset let v prodeji na 
jedné divizi, to má své plusy 
i mínusy…

Zkušenosti jsou neocenitelné. Èlovìk už 
ví, jak na jednotlivé zákazníky, co si mùže 
dovolit, pro kterého zákazníka je co dùle-
žité a vypìstuje si bìhem této dlouhodobé 
spolupráce vzájemné pøátelské vztahy. Na 
druhou stranu pøi tak dlouhé dobì urèitì 
trochu chybí nové impulsy. Já si to vyna-
hrazuji tím, že se snažím zlepšovat stávající 
vìci. 

Co jste zlepšila?

Napøíklad systémové vìci, které se týkají 
prodeje – snažila jsme se v AXPATÌ správ-
nì navést názvy všech položek a nastavit 
urèitý øád, organizovanost a pøehlednost 
na prodeji. Prostì taková malá zlepšení, 
která pøispìjí k efektivnìjší práci. 

Práce ve slévárenství vás oèividnì 
baví…

Øíká se, že buï se èlovìk do slévárny za-
miluje a zùstane, anebo odejde. Není nic 
mezi. Já cítím, že to je mùj druhý domov. 
Myslím, že o tom svìdèí i pomìrnì stálý 
kolektiv lidí, kteøí tu pracují. Jsou to nejen 
spolupracovníci, ale kamarádi a trávíme 
spolu èas i mimo fi remní prostøedí. Jediná 
chybièka na kráse je dojíždìní, vzhledem 
k tomu, že nebydlím v Èeských Budìjovi-
cích, ale práci bych nevymìnila.

Obèas ale èlovìk pøeci jen 
musí vypnout a relaxovat. Èím 
vyplòujete volný èas?

Pøed ètyømi lety jsme zaèali s pøítelem 
svépomocí stavìt rodinný dùm v Branné 
u Tøebonì. Volný èas tak z velké èásti po-
lykají právì dokonèovací práce na domì 
a zahradì. Když si potøebuji vyèistit hlavu, 
vydám se s pøítelem a se psem do lesa na 
procházku èi na výlet, ráda cestuji. V zimì 
pak vyrážím na snowboard. Také miluji zví-
øata. Máme už tøináct let zlatého retrívra 
Sanyho, takové naše sluníèko, psího seni-
ora. Dále chováme kachny – indické bìž-
ce, poøídili jsme si je kvùli slimákùm a také 
máme ježka Bohouše a jezírko s rybami. 

Gabriela Ciglerová s pøítelem a zlatým 
retrívrem Sanym.

Zastihnout dnes Petra Šímu 
v jeho kanceláøi v sídle MOTORU 
JIKOV v Èeských Budìjovicích 
je prakticky nemožné. Poznává 
totiž zblízka, jak vypadá obchod 
v sobìslavském MOTORU JIKOV 
Strojírenská a.s…   

Byl jsem povìøen øízením oddìlení prode-
je na obou divizích. Samozøejmì, pokud 
bych ve fi rmì pùsobil delší dobu, bylo by 
to jednodušší. Nicménì v Sobìslavi je po 
odchodu klíèových lidí potøeba vést tým 
obchodníkù. Takže se snažím pomoci, kde 
mohu.  Vhodné uchazeèe na pozice ma-
nažerù prodeje pochopitelnì hledáme. 

Ve fi rmì pùsobíte pùl roku, ale 
obchodních zkušeností máte 
spoustu. Kde jste je získával?

Ty úplnì první ještì v devadesátých letec 
v GMA Stanztechnik Kaplice: jedná se 
o fi rmu, která vyrábí a dodává výstøižky 
z plechu pro automobilový prùmysl. Praco-
val jsem jako vedoucí obchodního oddìle-
ní.  Pak mì oslovila personální agentura, 
která hledala obchodníka do strakonické-
ho závodu nadnárodní spoleènosti Euro-
alcom, pozdìji Brabant Alucast, ve které 
jsem pracoval 14 let na pozici obchodního 
øeditele a odsud jsem odešel do MOTORU 
JIKOV.

Vystudoval jste ekonomiku nebo 
strojaøinu?

Jsem strojaø, absolvoval jsem strojní fa-
kultu ÈVUT na pøelomu devadesátých let. 
Vùbec první zamìstnání pro mì bylo v Ji-
hoèeských papírnách ve Vìtøní, kde jsem 
byl zástupcem øeditele cechu a øídil jsem 

èást technologie ve výrobì pa-
píru.  Do papíren jsem tehdy 
nastupoval, protože mi platily 
pøi studiu stipendium. 

V MOTORU jste pùl 
roku, mìl jste tedy už 
èas se zorientovat…

To seznamování se je znesnad-
nìné tím, že fi rma má nìkolik 
spoleèností a šest výrobních 
divizí, v každé divizi pak tým 
lidí, ten musí fungovat samo-

statnì a zároveò vše zapadat do spoleèné-
ho celku. Nìkdy je složitìjší pochopit nì-
jaké souvislosti a vazby. Na druhou stranu 
vidím pøíležitosti z obchodního pohledu. 
Víte, obchod je bìh na dlouhou trať, ale 
potenciál na to realizovat myšlenku, se 
kterou jsem pøišel – pøivést nové zákazníky 
a velké prùøezové projekty – tu rozhodnì 
je. Kromì toho se chci vìnovat napøíklad 
sjednocení a optimalizaci obchodních pro-
cedur uvnitø fi rmy. Cílem je vytvoøit jedno-
litý proces, ve kterém má každý dané jasné 
místo, aby se neobjevovaly zbyteèné tøecí 
plochy. 

Poprosím vás ještì o krátký 
pohled do vašeho soukromí…

Je mi devìtaètyøicet let, jsem ženatý, mám 
tøi dìti. Vzhledem k vìku už jsem omezil 
sportovní koníèky, mezi které patøí hlav-
nì tenis a lyžování. V poslední dobì mì 
zaèalo bavit focení, ale zatím jsem pouhý 
amatér, s foťákem se teprve uèím. Máme 
psy, takže fotím hlavnì je. 

Petr Šíma poznává obchod 
MOTORU JIKOV velmi zblízka
Získávat nové strategické zákazníky a velké prùøezové projekty, 
to je nejdùležitìjší úkol, který si stanovil Petr Šíma, nový øeditel 
pro strategický obchod MOTORU JIKOV Group a.s.

Petr Šíma absolvoval strojní fakultu ÈVUT.

Kateøina Schwarzová s dcerou a pøítelem.
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Budeme v bu-
doucnu jezdit 
pouze elektromo-
bily nebo si své 
místo udrží i další 
alternativní paliva 
napøíklad stla-
èený zemní plyn 
(CNG)? Doèkáme 
se aut pouze na 
CNG a co brání 
jejich rozšíøení? 
Jak bezpeèné 
jsou elektromobi-
ly? Odpovìdi na 
otázky formuloval 
profesor Jan Ma-
cek, prodìkan pro 

vìdeckou a výzkumnou èinnost Fakulty 
strojní Èeského vysokého uèení technické-
ho (ÈVUT), bývalý šéf Ústavu automobilù, 
spalovacích motorù a kolejových vozidel 
a Centra vozidel udržitelné mobility Josefa 
Božka na Fakultì strojní ÈVUT, který v roz-
hovoru øíká: „Je potøeba se chovat rozum-
nì, portfolio alternativních paliv musíme 
diverzifi kovat. Tvrdit dnes, že jedinì elekt-
romobilita nìco vyøeší, je nesmysl.“

Zabýváte se mimo jiné 
i projektem motorù 
zkonstruovaných èistì na pohon 
zemním plynem. V èem je jejich 
výhoda oproti dnes používaným 
„hybridùm“? Co brání jejich 
pøípadnému rozšíøení?

Motor dedikovaný èistì na stlaèený zem-
ní plyn (CNG) má oproti dnes využívaným 
øešením nìkolik výhod. CNG má vysoké 
oktanové èíslo, velmi pomalu hoøí a je 
ménì náchylný ke klepání. Snese tedy vyš-
ší kompresní pomìr a motor má pak díky 
tomu vyšší úèinnost.  Pøi pouhé pøestavbì 
benzinového motoru se zachováním mož-
nosti provozu na benzin na plyn tuto vý-
hodu ztrácíme. Oproti souèasnému øešení 
tak mají motory spotøebu nižší až o zhruba 
o deset procent, což pochopitelnì vede ke 
zvýšení dojezdové vzdálenosti nebo mož-
nosti zmenšit tlakové lahve.  Pochopitelnì 
nevýhoda spoèívá v tom, že musí být do-
stateènì hustá síť plnicích stanic, protože 
v autì už nemáte žádnou benzinovou re-
zervu. 

Jak vidíte budoucnost CNG jako 
paliva? 

CNG má oproti benzinu ekologickou 
výhodu, a to v nižších emisích oxidu uh-
lièitého CO2, který pøispívá ke skleníko-
vému efektu. Je to dáno dvìma faktory, 
jedním je výhøevnost a druhým složení 
paliva – chemická energie je z vìtší èás-

ti než u benzínu vázána na vodík, není 
v nìm tolik uhlíkových atomù. V benzinu 
tvoøí cca 85 procent hmotnosti uhlíkové 
atomy, u zemního plynu (metanu) jen 75 
procent. Oxidu uhlièitého vznikne pøi spa-
lování CNG ménì ještì díky tomu, že se 
spotøebuje ménì plynu, protože má vyšší 
výhøevnost. Pokud ještì vezmeme v úva-
hu motor dedikovaný pouze na CNG, tak 
znovu ušetøíte díky jeho vyšší úèinnosti.  
Ve srovnání s bìžným zážehovým moto-
rem jsou výsledky tedy vždy lepší.

Další výhodou CNG je zapalitelnost v šir-
ším rozmezí - koncentraci a složení smìsi. 
Mùžeme jít na chudé smìsi s nadbyteè-
ným množstvím vzduchu. Vyvíjíme k tomu 
zapalovací systémy, které dokáží bezpeènì 
zapálit i velmi chudé smìsi, které vyvíjejí 
nízké teploty pøi spalování, což znamená 
opìt menší tepelné ztráty do stìn. Nepøí-
jemné je, že ve výfukových plynech chu-
dé smìsi je kyslík, což znemožòuje využití 
principu trojcestného katalyzátoru, který 
pøedstavuje velice úèinný a levný zpùsob 
snižování emisí redukcí oxidù dusíku. Exis-
tují samozøejmì jiná øešení, ale jsou dražší. 
Co se týèe emisí oxidu uhlièitého, od roku 
2020 hrozí automobilkám vysoké pokuty 
za pøekroèení limitù, takže dedikovaný 
motor na zemní plyn je slibná varianta. 
Proto na nìm vìtšina automobilek inten-
zivnì pracuje. 

Co øíkáte na souèasný trend 
elektromobility? Je to pøehnaný 
mediální zájem a hon výrobcù 
automobilù za prvenstvími 
a popularitou nebo je to pravý 
a správný smìr vývoje budoucích 
pohonù vozidel? 

Bude záležet na tom, jak se bude chovat 
trh s ohledem na vlastnosti elektromobilu, 
které jsou pøíjemné – nehluènost, témìø 
nulové lokální emise. Pøíznivý je vysoký 
zábìrový moment pøi nízkých otáèkách 
a tudíž i poèáteèní akcelerace. Na druhou 
stranu jsou tu nevýhody - prostor zabra-
ný akumulátory, omezený dojezd. V zimì, 
když se má ještì topit a klesá pøi ztuhlém 
elektrolytu využitelná kapacita akumuláto-
ru, je dokonce dojezd velmi silnì omeze-
ný, pøièemž v létì nastává zase problém 
s klimatizací. V mìstském provozu to ne-
musí být na závadu, ale v našich ekono-
mických pomìrech je nepøedstavitelné, že 
by si spotøebitel koupil druhé auto do ro-
diny za tøi ètvrtì milionu korun s vlastností 
vìtší nákupní tašky, velké akumulátorové 
auto je pak cenovì úplnì jinde.

Stìžejní je pochopitelnì omezená kapacita 
akumulátorù a infrastruktura jejich dobíje-
ní. Energetická hustota energie akumulo-

vané v bateriích, i pøi obrovském pokroku, 
vychází stále øádovì nižší než v nádrži na 
uhlovodíkové palivo. Pøi rychlonabíjení je 
potøeba velmi speciální infrastruktura. 
Vezmìte si, když máte kapacitu baterie 15 
kWh a chcete za pùl hodiny dobít, potøe-
bujete 30 kW pøíkonu na nabíjecím místì, 
což pøedstavuje pøíkon rodinného domu. 
To rozhodnì není málo, a kdyby mìlo být 
dostatek stanovišť na velkých parkovištích, 
mluvíme už o megawattech výkonu, což 
nebude úplnì jednoduché zøídit. Samotné 
rychlonabíjení má ovšem tu nevýhodu, že 
se pøi nìm baterie ohøívá, což omezuje její 
životnost, využitelné je tedy spíše v nou-
zové situaci pro dojetí. Dalším faktorem je 
nedostatek parkovacího místa ve mìstech, 
kdy už dnes není kde zaparkovat a když by 
mìla pøibýt dejme tomu pìtina míst vyhra-
zených pouze pro dobíjení elektromobilù. 
Tìžko odhadovat, kdy bude tohle vše vy-

øešeno na úroveò, aby se elektromobil stal 
bìžným spotøebním zbožím. Využití elekt-
romobilu se mi ale jeví zajímavì v pøípadì 
takzvaného carsharingu – sdílených jízd 
a vozidel ve mìstech.  

Jsou elektromobily opravdu tak 
ekologické, jak je prezentováno? 

Lokální emise jsou sice nulové, i když 
dnes už se ukazuje, že produkce èástic 
napøíklad z opotøebení pneumatik a brzd 
je podobná tomu, co produkuje fi ltrem 
správnì osazený vznìtový motor. Ale po-
kud se bavíme o emisích dnes mìøených, 
je potøeba posuzovat ty takzvané Well to 
Wheel tedy od zdroje na kolo, nikoliv od 
svorek akumulátoru na kolo. Elektrickou 
energii je tøeba nìkde vyrobit a vìtšina 
elektráren v Evropì jsou stále elektrárny 
tepelné nebo jaderné. Vezmeme-li v úva-
hu jejich celkovou úèinnost se zapoètením 
ztrát v síti, jsme na podobných a možná 
vyšších èíslech emisí CO2 jako u klasických 
motorù. Obnovitelné zdroje by mohly 
energetický mix zlepšit, ale v noci solární 

èlánky nefungují a vítr vzhledem k menším 
tepelným rozdílùm také tolik nefouká.

Jak je to s bezpeèností vozidel 
z pohledu zdroje energie? 
Nedávno byly medializovány 
pøípady výbuchù CNG nádrží 
u vozidel VW, to mohlo 
poškodit povìst CNG jakož to 
bezpeèného paliva. A jak je to 
s elektromobily?

U CNG se jedná o po pomìrnì velmi bez-
peèné øešení. Z hlediska rizika havárii au-
tomobilu se ukazuje, že plynová lahev je 
odolná, osobnì si nepamatuji na výbuch 
láhve se zahoøením plynu jako následek 
autonehody. Zaznamenal jsem pøípady 
roztržení tlakové lahve pøi plnìní, vždy se 
ale ukázalo, že šlo o špatnì udržované vo-

zidlo, u kterého se nehlídala koroze uvnitø 
lahve.
 
U elektromobilù narážíme na to, že je 
zatím jen minimum zkušeností, jak se 
akumulátory zachovají pøi nehodì. Víme 
o pøípadech zahoøení akumulátorù u mo-
bilních telefonù, notebookù, skateboardù 
s elektrickým pohonem i u letadel. Vysoce 
kompaktní akumulátor má velmi malou 
vzdálenost mezi elektrodami a pøi me-
chanické deformaci, což mùže zapøíèinit 
napøíklad nehoda, mùže dojít k vnitøní-
mu zkratu. Také je potøeba, aby balanèní 
elektronický systém vozu zaznamenal in-
dividuální odchylky v napìtí nebo vnitøním 
odporu èlánku zaøazeném v sérii. Pøetì-
žovaný èlánek musí pak vyøadit, mùže to-
tiž dojít k pøehøátí. Pøehøátí, vnitøní zkrat 
nebo nehoda mohou zapøíèinit netìsnost 
pláštì baterie, a jakmile se k lithiu dostane 
kyslík, následuje prudká reaktivní reakce. 
Bohužel netìsnost pláštì se napøíklad po 
nehodì mùže projevit v èasovém odstupu 
i nìkolika týdnù. 

Riziko pøedstavuje i doba, kterou my jsme 

ještì nezažili, kdy se akumulátory budou 
ve velkém mìnit za nové, což logicky pøi-
nese poptávku po levnìjších a tedy i ménì 
kvalitnìjších bateriích. 
Vìtší zkušenosti však získáme èasem pøi 
masivnìjším a dlouhodobìjším nasazení 
elektromobilù. 

Na závìr si dovolím jednu ne 
úplnì technickou otázku. ÈR ale 
i celá Evropa má významnou 
èást hospodáøství postavenou 
na automobilovém prùmysl, 
ten je hybnou silou, a to nejen 
vlastní automobilky, ale i celý 
subdodavatelský øetìzec. Je 
hrozba poklesu hospodáøství 
vlivem úbytku strojírenské 
výroby (díly pro spalovací 
motory, pøevodovky, nápravy, 
apod.) do budoucna reálná?

Nevidìl bych to tak èernì. Existují pro-
gnózy, že bude pøibývat spíše hybridních 
øešení, u kterých je naopak souèástek ješ-
tì více. Vidìl bych to tak, že za dvacet let 
bude podíl èistých elektromobilù èinit ko-
lem deseti procent, zbytek obstarají právì 
hybridy. O tom, zda dojde k bodu zlomu 
a revoluènímu obratu k elektromobilitì 
nejsem, jako pøeci jen starší a konzerva-
tivní èlovìk, pøesvìdèen. Optimisti èekají, 
že to bude napøíklad pøi dosažení urèité 
kapacity akumulátoru. To ovšem souvisí 
s dosažitelnou hustotou energie. Na che-
mické úrovni se dá spousta vìcí vylepšit. 
Potíž je v tom, že vždy potøebujete látku, 
která se oxiduje a druhou, která se redu-
kuje, jak pøi spalování tak v elektrochemii 
uvolòování nabitých èástic, kladných iontù 
a elektronù. U auta se spalovacím moto-
rem je situace jednoduchá. U benzinu na 
každé kilo paliva potøebujeme 14,5 – 15 
kilogramù vzduchu, u CNG 17 – 18 kg, 
a vzduch si jednoduše bere motor z oko-
lí. Pøepoèteno na kyslík je to stále pomìr 
zhruba 5:1. U akumulátoru nejde sice 
o èistý kyslík, ale rùzné tìžší látky si tak 
v uvozovkách musíme vozit s sebou. 

Je potøeba se chovat rozumnì a stejnì 
jako když èlovìk uvažuje, kam uložit pe-
níze, zda riskovat více nebo být konzerva-
tivnìjší, tak nejlepší rada je nespoléhat na 
jednu cestu, ale portfolio diverzifi kovat. 
Není mezi námi žádný polobùh, který by 
øekl za tøicet let to pøesnì takhle. Tvrdit 
dnes, že jedinì elektromobilita nìco vyøe-
ší, je nesmysl. 

Expert: Motor pouze na CNG pøedstavuje slibnou budoucnost 
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!

Profesor Jan Macek, 
prodìkan pro vìdec-
kou a výzkumnou 
èinnost Fakulty strojní 
ÈVUT.

CNG jako palivo má podle Jana Macka mnoho výhod, sám je v týmu, který pro koncern VW 
testuje motor, který spaluje pouze stlaèený zemní plyn. 

Škoda Favorit vrnìla podle not MOTORU JIKOV
Po stopách vozu, který zmìnil dìjiny èeského autoprùmyslu. 1700 kilometrù, 7 dnù, 24 hodin za volantem Škody Favorit. Reportéøi 
Lidových novin se ve Škodì Favorit v rámci oslav 30. výroèí jejího pøedstavení vydali na 1700kilometrovou trasu napøíè celou republi-
kou, aby zmapovali, kam se toto odvìtví za tøicet let posunulo. Nemohli tedy vynechat MOTOR JIKOV. 

Redaktoøi podnikli spanilou jízdu po fi rmách, které dodávaly souèástky do Škody Favorit ve 
vínovém Favoritu z roku 1993. Na snímku poøizuje fotograf zábìry pro èlánek. 

Karburátory a palivová èerpadla pro Ško-
du Favorit se vyrábìly v Èeských Budìjo-
vicích. Sláva karburátorù je dnes ta tam, 
ale slévárna v MOTORU JIKOV hraje stále 
zásadní roli. V podniku mají také specia-
litu: špièkovou divizi Jednoúèelové stroje, 

kde vymýšlí a vyrábí stroje, jež následnì 
slouží na linkách mnoha dodavatelù pro 
autoprùmysl.

Se samotným karburátorem pro Škodu 
Favorit to nebylo tak jednoduché. V MO-

TORU totiž mìli vyvinutý vlastní výrobek, 
který mìl i podle slov souèasných pøed-
stavitelù fi rmy splòovat požadavky. Jenže 
konstruktéøi ve Škodovce se zejména kvùli 
oèekávání vývoje na zahranièních trzích 
rozhodli pro licenèní karburátory Pierburg. 
V MOTORU se museli pøizpùsobit.

U karburátorù a èerpadel tam dodnes ne-
zùstali – ostatnì, karburátor jako takový je 
pomalu vymírající souèástka. 

Produkce kovových dílù pro automobilový 
prùmysl ale pro MOTOR JIKOV zùstává zá-
sadní èástí portfolia –asi 60 procent tamní 
produkce. Ta se dìlí pùl napùl mezi osobní 
a nákladní vozy. Odlévají a obrábí tam na-
pøíklad víka hlavy válcù a dalších asi tøicet 
souèástí pro nákladní motory Scania.
Ze zhruba 1,5 miliardy korun obratu tvoøí 
divize tlakového lití témìø ètvrtinu. Obrá-
bìní a montáže spadající pod MOTOR JI-
KOV Strojírenská a.s. pøedstavují polovinu 
tržeb.

U tlakových lisù na lití hliníku je zachován 
pùvodní licí stroj, který fi rma koupila právì 
pro lití karburátorù do Favorita. „Vìtšinu 
práce ovšem odvádí moderní zaøízení. 
Místo lidské obsluhy se teï o manipulaci 

s odlitky stará robot,“ vysvìtluje Radomír 
Hrouda, garant odborného vzdìlávání 
MOTORU JIKOV, který ve fi rmì pùsobí od 
roku 1982 a je pamìtníkem poèátku výro-
by pro Favorit.

Moderní lisy pracují i s mnohem vyššími 
tlaky než tehdy. Zatímco za dob Favorita 
byly maximem tlaky asi 450 tun, dnes je 
to až tisíc. Pøed pìti lety pøidali v MOTORU 
JIKOV do portfolia oddìlení nízkotlakého 
odlévání. Tomu odpovídá i vysoká úroveò 
robotizace této èásti výroby.

Obrábìní odlitkù má na starosti poboèný 
závod v Sobìslavi, kde se døíve vyrábìly šicí 

stroje Lada. Obrábìcí stroje tam moder-
nizují v prùmìru každých pìt let. „Nová 
generace pøinese vždy zvýšení produktivity 
asi o tøicet procent,“ øíká Radek Hrouda.
Velmi zajímavou a rovnìž tradièní souèástí 
místní továrny jsou ovšem divize MOTO-
RU JIKOV Fostron a.s. – to je zkratka slov 
„formy“ , „stroje“ a „náøadí“. Ta vybavuje 
vlastní závod nástroji pro výrobu, ale vyvíjí 
a prodává také nástroje pro fi rmy doslova 
z celého svìta.

Její schopnosti se pøitom od doby Škody 
Favorit výraznì vylepšily – zatímco tehdy 
museli v podniku kvùli karburátoru na-
koupit obrábìcí stroje z Itálie, dnes tam 
mají vlastní, a navíc je tøeba právì do Itálie 
dodávají. Samotnou linku na karburáto-
ry si tam ale už tehdy zkonstruovali sami 
a dnes vymýšlí linky a jednoúèelové stroje 
pro všemožné aplikace.

Vytváøí napøíklad nìkteré formy pro tlako-
vé lití hliníku nebo speciální stroj na èištìní 
forem na støešních tašek.
 
 Ludìk Vokáè, Lidové noviny 
Celý èlánek je k pøeètení na webu 
lidovky.cz/favorit.
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Automobily na CNG mají øádovì 
nižší emise oxidù dusíku
Vozy na stlaèený zemní plyn (CNG) mají 
pozitivní vliv na snižování emisí oxidù dusí-
ku v ovzduší. Vyplývá to ze studie, kterou 
pro Èeský plynárenský svaz (ÈPS) zpraco-
valo Èeské vysoké uèení technické (ÈVUT) 
v Praze ve spolupráci s Èeskou zemìdìl-
skou univerzitou a spoleèností SEVEn 
Energy. Emise byly porovnávány u devíti 
automobilù vèetnì lehkých užitkových vo-
zidel s rùznými motory v bìžném provozu. 

„Chtìli jsme získat výsledky relevantní 
pro ÈR, proto jsme mìøení provádìli na 
dvacetikilometrové trase pøímo v ulicích 
Prahy. Ve srovnání s naftovými vozy porov-
natelné velikosti a motorizace vyproduko-
vala vozidla na CNG zhruba jedenáctkrát 
ménì oxidù dusíku,“ uvedl Michal Vojtíšek 
z Centra vozidel udržitelné mobility Fakul-
ty strojní ÈVUT.

Emise z dopravy se na celkovém zneèištì-
ní ovzduší v ÈR podílejí pøibližnì z jedné 
pìtiny. V Èesku jezdí pøes 17 500 vozidel 
na CNG, o 2500 více než na zaèátku roku. 
Podle dat Sdružení automobilového prù-
myslu je v Èesku celkovì registrováno pøes 
sedm milionù vozidel. Podíl tìch s poho-
nem na CNG tak èiní necelé tøi desetiny 
procenta.

Výhodnost CNG proti tradièním pohon-
ným hmotám podporuje mimo jiné spo-
tøební daò. Ta od zaèátku roku 2015 do 
konce letošního roku èiní u CNG 0,72 Kè 
za metr krychlový. Spotøební daò z litru 
benzinu je 12,84 Kè, z litru nafty 10,95 Kè.

„Nechtìli bychom, aby se u nás opakoval 
èerný scénáø nevyužití vybudovaných CNG 
kapacit ze Slovenska. Národní akèní plán 
Èistá mobilita poèítá s vybudováním sítì 
zhruba 300 plnicích stanic a se zvýhodnì-
nou sazbou spotøební danì pro CNG i po 
roce 2020. Její zachování pøitom považu-

jeme za klíèové pro dlouhodobé snižování 
emisí v dopravì,“ uvedl dnes námìstek 
ministra prùmyslu Eduard Muøický.

CNG snižuje kromì emisí oxidù dusíku 
také emise oxidu uhlièitého. To potvrzuje 
studie pøedstavená mezinárodní asocia-
cí Natural & Bio Gas Vehicle Association 
(NGVA) Europe. V roce 2030 odborníci 
oèekávají více než 36procentní snížení 
emisí oxidu uhlièitého u CNG vozù oproti 

benzinovým modelùm. Významný rozdíl 
pøedpokládají i v porovnání s naftovými 
auty, a to konkrétnì o 23 procent.

Volkswagen vyvíjí motor 
pouze pro CNG  
Volkswagen pøedstavil, jaké motory bu-
dou pohánìt po roce 2020 vozy této znaè-
ky. Budoucnost je sice hlavnì benzínová, 
více prostoru ale má dostat stlaèený zemní 
plyn. A to v revoluèním monovalentním 
øešení.

Motor, který bude spalovat pouze stlaèený 
zemní plyn, má proti dnes používaným po-
honným jednotkám nìkolik výhod. CNG 
snese vyšší kompresní pomìr a motor má 
pak díky tomu vyšší úèinnost.  Pokud vez-
mete klasický benzinový motor a pøesta-
víte ho tak, aby mohl spalovat i stlaèený 
zemní plyn, výhodu pochopitelnì ztrá-
cíte,“ øíká prodìkan pro vìdeckou a vý-
zkumnou èinnost Fakulty strojní Èeského 
vysokého uèení technického prof. Jan 
Macek, který se na vývoji motoru spolu 
s ÈVUT také podílí. 

Jakýkoliv plynový pohon v souèasnosti 
potøebuje i nádrž na kapalné palivo, tedy 
benzín nebo naftu, a to pro studené star-
ty. Pod názvem “Lean CNG Combustion”, 
tedy “spalování chudé smìsi CNG”, se 
skrývá motor, založený na principu tzv. 
pøedkomùrkového dieselu. Má obrovskou 
kompresi a dvoustupòové zapalování - na-
pøed se zapálí smìs v tzv. zapalovací ko-
mùrce a pak ve válci. Výhodou je, že smìs 
mùže být velmi chudá, což znamená jed-
nak nízkou spotøebu a jednak nízké emise 
NOx.

Má to samozøejmì nevýhody, z nichž obì 
pramení z monovalentního principu poho-
nu. Jednak, studené starty rovnou na plyn 
jsou problematické. A jednak, auto by 
mìlo nádrž pouze na CNG a dostupnost 
èerpacích stanic není pøíliš dobrá. Plyn si 
navíc do kanystru nevezmete jako benzín.

Model monovalentního motoru z dílny VW.

Jako jeden z nejefektivnìjších øešení pro boj se zmìnami klimatu oznaèuje studie pøechod dopravy 
na CNG a LNG pohon.

Stát bude podporovat CNG
nejménì do roku 2025
Ze souèasného pùl procenta se na de-
setiprocentní podíl aut jezdících na stla-
èený zemní plyn (CNG) Èeská republika 
bìhem následujících tøí let témìø jistì 
nedostane. Právì to byl pøitom spoleèný 
cíl vlády a plynárenských spoleèností, na 
kterém se dohodly v roce 2006. Daòové 
zvýhodnìní a další podpora vozového 
parku na plyn by tak mìly pokraèovat 
minimálnì do roku 2025. Spoleèné 
memorandum znovu pøipravili zástupci 
státu (vlády a zainteresovaných mini-
sterstev) s dodavateli plynu a Èeským 
plynárenským svazem. Informaci pøinesl 
server Ekonomický deník.
 
V memorandu o podpoøe vozidel na 
zemní plyn do roku 2025 se plynáren-
ské spoleènosti zavazují k výstavbì sítì 
CNG plnících stanic podle Národního 
akèního plánu èisté mobility. Tam, kde 
se zastupitelé rozhodnou pøevést vozo-
vý park mìstské a pøímìstské dopravy 
(nebo jeho èásti) na zemní plyn (a tam, 
kde to dovolí místní technické pod-
mínky plynárenské sítì), zajistí plynaøi 
výstavbu plnících stanic. Podmínkou 
budou alespoò 4 autobusy a minimální 
cílový roèní odbìr 400 tisíc m3 do ètyø 
let od uvedení stanice do provozu. Ply-
nárenské spoleènosti také slíbily mar-

ketingovì dál podporovat využití CNG 
v dopravì. Zároveò by se podobná péèe 
mìla dostat i LNG a biomethanu. Stát 
naopak slibuje, že bude tato vozidla 
zvýhodòovat daòovou politikou i v rám-
ci dotaèních programù Integrovaný re-
gionální program a Operaèní program 
doprava.

Spotøební daò u CNG se tak nebude 
zvyšovat ani po roce 2020. Podle me-
moranda je to totiž dùležitý nástroj ke 
stimulaci poptávky po CNG a její zvýšení 
by mohlo Èesku zabránit v plnìní do-
hodnutých cílù. Ty by ideálnì znamena-
ly asi 92 tisíc vozidel na silnicích a spo-
tøebu 230 milionù m3.

Po silnicích teï v Èesku jezdí zhruba 
17.500 vozidel na CNG a jejich poèet 
stále roste. Výraznì podílet by se na 
plnìní národního plánu mìly i orgány 
veøejné správy. Národní akèní plán èisté 
mobility poèítá s tím, že do roku 2020 
budou mít ve svých vozových parcích 
minimálnì ètvrtinu aut s alternativním 
pohonem. To znamená, že musí dokou-
pit ještì asi 5000 nových CNG vozù. 
Zplodiny z dopravy se na celkovém zne-
èištìní v Èeské republice podílejí zhruba 
z jedné pìtiny.

EU podpoøí výstavbu stanic 
na stlaèený zemní plyn
Evropská komise (EK) schválila pøidìlení 

èástky témìø 45 milionù eur (pøes 1,1 

miliardy korun) na výstavbu èerpacích 

a dobíjecích stanic pro nízkoemisní vo-

zidla v ÈR. Státní podpora by mìla být 

v pøíštích šesti letech použita na vybu-

dování sítì stanic pro auta pohánìná 

plynem èi elektøinou. Komise o tom in-

formovala v tiskové zprávì.

Komise posoudila èeský návrh na vytvo-

øení sítì stanic pro auta pohánìná elek-

tøinou, CNG, LNG, vodíkem èi dalšími 

alternativními palivy šetrnými k ovzduší, 
a rozhodla o pøidìlení státní pomoci.

„Èeský plán je dalším dobrým pøíkla-
dem, jak mohou èlenské státy pøispívat 
k boji proti globálnímu oteplování,“ 
uvedla eurokomisaøka pro hospodáø-
skou soutìž Margrethe Vestagerová. 
„Projekt podpoøí rozšiøování alternativ-
ních paliv, omezí škodlivé automobilové 
emise a bude pøesvìdèovat spotøebitele 
a fi rmy k používání ekologiètìjší dopra-
vy, aniž by narušil konkurenci,“ dodala.

G-Tec dostane silnìjší
motor a lehèí nádrže
Škodovka již pracuje na úpravách v sou-
èasné dobì nejekologiètìjší plynové 
Octavia G-Tec. Auto by mìlo dostat 
v pøíštím roce nový motor a o jednu ply-
novou lahev navíc. Dojezd na CNG tak 
vzroste na více než pìt set kilometrù. 
Informace pøinesl týdeník Svìt motorù.

Výkon motoru 1,5 TSI by mìl poposko-
èit z 81 na 96 kW. Dosud mají Octavie 
motory 1,4 TSI. Velkou zmìnou projdou 
podle informací Svìta motorù nádrže 
na plyn. „Dvì velké zadní tlakové ná-
doby už nebudou ocelové, ale kompozi-
tové. Navíc k nim pøibude jedna menší, 
která sice zùstane ocelová, ale umístìná 
pøed nápravou, nikoli v zadním pøevisu. 
Takže tak negativnì neovlivòuje jízdní 
vlastnosti auta. Této tøetí nádobì uhne 
palivová nádrž, kterou mìl souèasný 

model stejnì velkou jako normální ben-
zinové octavie. Nový model bude tak-
zvanì semi-monovalentní (skoro jedno-
palivový), kde zásoba benzinu bude jen 
nìjakých 15 l – tedy pro nouzové dojetí. 
Naopak zásoba plynu povyskoèí z 15 na 
21 kilogramù, èímž teoretický dojezd na 
plyn stoupne ze souèasných 430 až na 
620 km,“ uvádí týdeník. 

Reálný dojezd Škody Octavia G-Tec by 
tak mohl stoupnout až na 520 km (4,0 
kg/100 km, 21 kg plynu v nádobách). 

Zmìní se i hmotnost vozu. Dvì tlakové 
nádrže aktuálního modelu pøidávají zádi 
auta sto kilogramù. U pøíštího modelu 
budou tlakové lahve vážit pouhých 28 
kilogramù, což se pozitivnì projeví na 
jízdních vlastnostech auta. 

Emise Well to Whell (od zdroje na kola) 
u osobních aut 
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Zdroj: „Greenhouse Gas Intensity of Natural Gas“ Study- thinkstep, May 2017
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Jedenaètyøicet let pracovala pro MOTOR 
JIKOV Božena Bártová, posledních tøináct 
let ve fi nanèní úètárnì. Její oddanost fi rmì 
ocenil darem také generální øeditel MO-
TORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák 
pøi setkání s dalšími zamìstnanci, kteøí sla-
vili osobní nebo pracovní výroèí.  

„Mám nakoupeno hodnì knih, které jsem 
pøi práci už èíst nezvládala. Pøeci jen èlo-
vìk celý den koukal do poèítaèe a veèer 
pøi umìlém svìtle luštit písmenka už moje 
oèi dobøe nedokázaly. Mým oblíbeným 
žánrem jsou historické romány a urèitì 
zkusím i nìjaké detektivky,“ prozradila 
Božena Bártová. Chystá se také navštívit 
známé a pøíbuzné a nad dalším koníèkem, 
který jí vyplní volný èas, se prý ještì musí 

zamyslet. „Døíve jsem šila a hodnì, prak-
ticky cokoliv, ale na to už dnes bohužel 
nevidím. Vnuèky už jsou také starší, ale 
manžel se vìnuje myslivosti, tak možná 
zaènu chodit s ním do lesa,“ podotýká se 
smíchem Božena Bártová.

Do MOTORU JIKOV, tehdy ještì sobìslav-
ské Ladovky nastoupila v èervenci 1976. 
„Tahle fabrika bude navždy moje srdcová 
záležitost,“ zdùrazòuje. I když celých dva-
aètyøicet let pùsobila v v jednom výrobním 

závodì, názvy fi rem se mìnily a s tím i její 
pozice. „Zaèínala jsme jako v podstatì se-
kretáøka na útvaru technického rozvoje, 
kde jsem psala smìrnice a roznášela je 
po fi rmì. Po mateøské dovolené jsme se 
vrátila do výpoèetního støediska, kde se 
poøizovala data pro stroje na velkém sálo-
vém poèítaèi, ze kterého lezly dìrné štítky. 
V tomto ohledu se práce za tu dobu hod-
nì zmìnila,“ zdùrazòuje Božena Bártová.

Nìkolik let pùsobila na útvaru obrany, 
kam spadala civilní obrana nebo napøíklad 
požární ochrana, kde mìla na starosti vo-
jenskou evidenci. „Od dvaadevadesátého 
jsem chvíli pùsobila na cenovém oddìlení, 
kde jsem poèítala ceny drobných kuso-

vých zakázek, chvíli jsem byla i na fi nanè-
ní úètárnì, kde jsme pøevádìla napøíklad 
pokladní doklady do poèítaèe a od roku 
1994 už jsme defi nitivnì nastoupila „fi -
nanèní dráhu. O deset let pozdìji jsem pak 
pøešla do Èeských Budìjovic,“ vypoèítává 
Božena Bártová mnoho pozic, které vy-
støídala. „Jsem za to ráda, nauèila jsme se 
spoustu leckdy triviálních vìcí, které se ale 
v životì èasto hodí a získala jsem pøeci jen 
širší pohled a zkušenosti,“ podotýká dnes 
již bývalá zamìstnankynì MOTORU JIKOV.
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Stroje z Fostronu montují 
a kontrolují sloupky øízení

Celá linka sloužená z pìti strojù slouží pro 
montáž a kontrolu parametrù slupku øíze-
ní ve fi rmì Fuji Koyou Czech, s.r.o. v Plzni 
a podobné zaøízení také v sesterské SAS 
Fuji Autotech France se sídlem ve fran-
couzském Valentigney.

 Pro MOTOR JIKOV Fostron a.s., divizi Jed-
noúèelové stroje se jedná o nejvìtší letošní 
zakázku. Pìt strojù do plzeòské linky bylo 
za 15 milionù korun, tøi další do francouz-

ské za deset milionù korun.  Sériovou výro-
bu rozjela linka na zaèátku záøí a do dvou 
týdnù pøešla na stoprocentní kapacitu. 

„Navázali jsme na pøedchozí spolupráci 
s Fuji Koyo Czech z roku 2014. Do Fran-
cie jsme stroje dodávali letos prvnì. Nej-
nároènìjším strojem linky je P190 Lisování 
høídele a zajištìní, který je technologicky 
jedním z  nejsložitìjších strojù námi kon-
struovaných a vyrobených. Vývoj tech-

nologie znamenal mnoho konzultací 
s technickými zástupci Fuji Koyo, detailní 
analýzu procesù a využití nejmodernìjších 
hardwarových a softwarových komponen-
tù pøi stavbì stroje,“ informoval manažer 
prodeje divize Jednoúèelové stroje Jiøí Hra-
bánek. 

Umí i stroje na èištìní forem

V Èesku, Dánsku, Turecku, na Slovensku, 
v Rumunsku a novì i v Itálii budou mít vý-
robní závody výrobce støešní krytiny Bra-
mac ze skupiny Monier stroj z divize Jed-
noúèelové stroje MOTORU JIKOV Fostron 
a.s. 

„Jedná se o stroj pro èištìní tvarových 
podložek nesoucích betonové tašky ve 
výrobní lince. Jde o nìkolikátý typologicky 
podobný  stroj do skupiny Bramac, kon-
krétnì do italského závodu v Monier SpA 
Borgonato. Hodnota stroje  dva miliony 
korun,“ objasnil Jiøí Hrabánek.

Nový stroj je dimenzovaný na takt èištì-
ní 90 podložek za minutu a specifi cký je 
velikostí èištìných podložek. V Itálii jsou 
populární velkoformátové tašky.

„Stroj budeme v Itálii instalovat zaèátkem 
listopadu, nyní dokonèujeme elektromon-
táž a zaèínáme instalovat software stroje,“ 
doplnil manažer prodeje divize Jednoúèe-
lové stroje.

Tisíc sloupkù øízení pro automobily francouzských znaèek projde za smìnu novou linkou, kterou 
vymysleli konstruktéøi divize Jednoúèelové stroje MOTOR JIKOV Fostron a.s. 

Stroje P180 a P17/3 slouží k mìøení úhlové vùle sloupkù øízení.  P180 dodal MOTOR JIKOV Fostron 
a.s. fi rmì Fuji Koyo Czech, s.r.o. se sídlem v Plzni. Stroj je souèásti linky, kterou tvoøí dalších pìt 
zaøízení. Stroj P17/3 je témìø kopie stroje  pro sesterskou fi rmu SAS Fuji Autotech France se sídlem 
v Valentigney liší se pouze provedením ovládacího panelu, který je v angliètinì.

Zahradník: Prosazujeme zapojení podnikatelù 
do uèòovského a odborného školství
Lídr ODS v Jihoèeském kraji ve volbách do 
Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské 
republiky Jan Zahradník má k MOTORU 
JIKOV blízký vztah. Jako student chodil 
do fi rmy na praxi. Vystudovaný pedagog, 
bývalý hejtman a souèasný zastupitel Jiho-
èeského kraje odpovìdìl redakci Monito-
ru na tøi otázky týkající se oboru školství. 

Jako pedagog máte samozøejmì 
velmi blízko k oboru školství. Co 
by se podle vás mìlo ve školství 
v budoucnu zmìnit?

Aby se Èeská republika ve svìtì dlouho-
dobì prosadila jako svobodná, demokra-
tická a bezpeèná zemì, musí mít vzdìlané 
obèany pøipravené na budoucnost. Každý 
musí mít stejnou šanci získat kvalitní vzdì-
lání. Školy jsou vzdìlávací instituce, niko-

li komunitní centra. Vzdìlání má vést ke 
kreativitì a podnikavosti, nikoli k tomu, 
aby se èlovìk jen spoléhal na stát. Priori-
tou musí být regionální školství, zejména 
základní, které bylo dlouhá léta opomíje-
no. Vzdìlávání na vysokých školách musí 
být propojeno s nejnovìjším vìdeckým 
výzkumem. Jen špièková vìda je základem 

a inspirací pro prùmysl a služby s vysokou 
pøidanou hodnotou.

O nutnosti vzdìlávání, které 
bude více navázané na fi rmy, 
se mluví nìkolik let. Zatím se 
však vìc pøíliš nepohnula. Jak se 
k tomu stavíte vy? 

Velkým problémem jihoèeského prùmy-
slu je nedostatek pracovních sil, zejména 

technicky vzdìlaných. Již v loòských kraj-
ských volbách jsme prosazovali, aby kra-
jem zøizované støední školy mnohem více 
spolupracovaly s prùmyslovými podniky 
a spoleènì s nimi pøipravovaly vzdìlávací 
obory, které náš prùmysl potøebuje. I ve 
volebním programu ODS v letošních snì-
movních volbách prosazujeme zapojení 
podnikatelù do uèòovského a odborného 
školství. Podporujeme rovnìž pøírodovìd-
né a technické vzdìlávání. Jsme pøesvìd-
èeni o tom, že špièkové technické støední 
školství a špièková vìda jsou základem pro 
prùmysl s vysokou pøidanou hodnotou.

Uèíte na vysoké škole, vaše 
vnuèky studují, znáte pocity 
studentských duší velmi dobøe. 
Co souèasné studenty trápí 
a mùžete jim s tím nìjak pomoci?

Souèasní studenti mají velmi dobré pod-
mínky ke studiu. Nejhorší je, že uchazeèi 
o studium jdou mnohdy cestou menšího 
odporu, takže je velký nedostatek ucha-
zeèù o technické obory. Strašákem pro nì 
je matematika. Nechápou také, proè se 
musí stále podøizovat novým pravidlùm, 
která podle jejich názoru komplikují cestu 
ke vzdìlání. Pøíkladem jsou povinné pøijí-
mací zkoušky na støední školy nebo po-
vinná maturita z matematiky. Studentùm 
uèitelství napøíklad komplikuje život struk-
turované studium. Jako bakaláøi nemají 
žádnou uèitelskou kvalifi kaci, pøitom musí 
psát práci a skládat státnice. Teprve po 
dalších dvou letech magisterského studia 
mohou nastoupit do škol. Jako poslanci 
prostì nesmíme stále pøijímat nové zákony 
a naše školství tak stále mìnit.

Božena Bártová naplní dùchod
ètením historických románù

Na snímku Josef Knot (vpravo) pøi návštìvì provozu MOTORU JIKOV Slévárna a.s., kde ho provázel 
Radomír Hrouda, grant technického vzdìlávání fi rmy. 

Jan Zahradník si pøi své návštìvì v MOTORU JIKOV prohlédl také uèòovské 
støedisko fi rmy. 

Božena Bártová strávila prací pro fi rmu dvaaètyøicet let. 

Seznámení s provozem a možnosti spo-
lupráce mezi Jihoèeským krajem a MO-
TOREM JIKOV GROUP. To byl hlavní cíl 
návštìvy prvního námìstka hejtmanky 
Josefa Knota ve výrobì této fi rmy v Èes-
kých Budìjovicích a Sobìslavi. „Je dùle-
žité, aby politik nebyl odtržen od reality. 
Proto jsem se rozhodl, že navštívím nìkolik 
významných jihoèeských fi rem, abych se 
podrobnì seznámil s tím, jak se jim daøí na 
tuzemských i zahranièních trzích a v èem 
bychom jim mohli jako kraj ve spoluprá-
ci s hospodáøskou komorou vyjít vstøíc,“ 
uvedl Knot. 

„Teprve pøímo v prostøedí výrobního závo-
du zjistíte, jak pøistupují k zamìstnancùm, 

jaký mají výrobní program, èi si vzájemnì 
s jejím vedením mùžeme øíct, co od sebe 
oèekáváme. Pro mì je dùležitá podpora 
nových chytrých technologií, takže jsem 
velice rád slyšel, že Motor investuje nema-
lé èástky i do vìdy a výzkumu,“ øekl Jo-
sef Knot. První námìstek se dále zajímal 
i o zamìstnaneckou politiku MOTORU 
JIKOV a nábor nových pracovních sil z øad 
absolventù. „Kraj, coby zøizovatel støed-
ních škol, potøebuje zpìtnou vazbu od 
zamìstnavatelù, o jaké obory je mezi nimi 
zájem. A i v této fi rmì mi potvrdili, že stá-
le trvá hlad po absolventech technických 
smìrù. To je pro nás signál, abychom i na-
dále na krajské úrovni pokraèovali v jejich 
podpoøe,“ uzavøel Knot.

Provozy fi rmy si prohlédl
námìstek hejtmanky
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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. 

28. 6. a 7. 9. NAŠE KRONIKA:  
Blahopøejeme k jubileu
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Na snímku zleva Jiøí Kronika, Alena Pechaøová, Ladislav Hlásek, Bohumila Budínová, František Novák, Jiøí Veselý, Dagmar Matìjková, Milan Køenek, 
Dao Quang Hung, Anna Buzková, Zdenìk Dušák, pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák, Josef 
Bedlán, Petr Èech, Božena Bártová, Jan Zatloukal, Marie Petráòová, Daniela Radevová, Robert Hájíèek, Jan Štefánek, Orest Horodyskyy, Ondøej Bílek, 
personální øeditelka MOTORU JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová.

MOTOR JIKOV GROUP Èeské Budìjovice

Nové reportáže z MOTORU JIKOV 
ukazují perspektivní profese

MOTOR JIKOV GROUP se dlouhodobì profi luje jako spoleèensky odpovìdná fi rma. V roce 2017 
již podpoøil více než tøi desítky subjektù z oblasti sportu, kultury, zdravotnictví a sociálních služeb. 
Podporu smìøuje fi rma do mìst, ve kterých má výrobní závody. Jedním z nich jsou Nové Hrady, 
kde se fi rma letos zapojila napøíklad do akce Den ochrany pøírody. Dìti si mohly sjet s autodráhou 
s prvky CNG a rodièe pak odnést informace o autech a plnièkách ekologicky šetrného zemního 
plynu, které fi rmy vyrábí.

Na snímku zleva Miloš Soukup, personální øeditelka MOTORU JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová, Josef  Zahrádka, Jiøí Toman, Jaroslav Knot, Zbynìk 
Serbus, Ladislav Novák, Miroslav Slabý, pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s.  Miroslav Dvoøák, Miroslav Šimkù, 
Ludmila Øezníèková, Václav Urbánek, Pavel Toèík, Ladislav Hrdlièka, Ladislav Mészáros a  Jaroslav Pick.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Sobìslav

Na snímku zleva Jan Drtina, Dagmar Nedvìdová, Dana Jiøíková, Pavlína Ťoupalová, Alena Stropková, David Sváèek, Olga Martinù, Robert Koliha, 
pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák, Jana Bigasová, František Beníèek, Iveta Nováková, Jiøí 
Souèek, Stanislav Tomša, Václav Urbánek, Milan Sedloò, Radomír Hrouda, Jaromír Ježek a Jaroslav Podlaha.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Sobìslav

Jednou z pøedstavovaných profesí je Kontrolor jakosti. Na snímku hovoøí do kamery TV Jéèko 
manažer jakosti MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Robert Fišer. Všechny natoèené reportáže jsou 
k dispozici na webu spoleènosti motorjikov.com.

Zábìry se natáèely jak v provozu fi rmy, tak v uèòovském støedisku.

Výjezdní zasedání øídících pracovníkù a jednotlivých odborných úsekù jsou pravidelnì doplòována neobvyklými outdoorovými aktivitami pro 
rozvoj týmové spolupráce, vzájemné komunikace, kreativity, zodpovìdnosti a sebepoznání.
„Není velký problém poznat, jak èlenové kolektivu spolupracují ve standardních situacích v pracovním procesu. Jak se ale budou chovat 
v nestandardních situacích, to mùže napovìdìt právì pøedem pøipravený scénáø a problémy s ním vzniklé,“ konstatuje øeditelka pro rozvoj 
lidských zdrojù MOTORU JIKOV Group a.s. Vìra Vrchotová.

V Jihoèeském kraji existuje potenciál 
pro uplatnìní v technicky zamìøených 
profesích, o tom svìdèí aktivita MOTO-
RU JIKOV, který se zapojil do projektu 
Profese 21. století. Projekt navazuje na 
aktivitu v letech 2015 a 2016, v rámci 
které se pod názvem Profese 21. stole-
tí podaøilo natoèit celkem 13 motivaè-
ních reportáží prezentujících rodièùm 
a žákùm perspektivní povolání z oblasti 
techniky. V letošním roce k nim pøibylo 
dalších sedm. Ètyøi z nich pøitom pochá-
zejí z MOTORU JIKOV. Firma se podílela 
na natáèení reportáží pro profese – kon-
struktér, mechanik seøizovaè, kontrolor 
jakosti a mechanik seøizovaè pro slévá-
renství.

V rámci reportáží se pøedstavují jak 

støední školy, tak i samotné profese uve-
dené v praxi pøímo ve fi rmách, jež o ab-
solventy tìchto oborù jeví dlouhodobý 
zájem. „Mladým lidem a jejich rodièùm 
pomohou reportáže pøedstavit si, jaké 
uplatnìní po škole následnì mohou 
získat a nejen to. Zaujme-li je konkrét-
ní profese, zjistí rovnou také, na jakých 
školách lze aktuálnì konkrétní obor 
studovat,“ doplnil Ludìk Keist, øeditel 
Jihoèeské hospodáøské komory (JHK). 
Informace o støedních školách v JK, je-
jich uèebních a maturitních oborech lze 
získat také na webu www.impulsproka-
rieru.cz popøípadì www.infoabsolvent.
cz. Projekt realizuje JHK ve spolupráci 
s Jihoèeskou spoleèností pro rozvoj lid-
ských zdrojù, JK a dalšími partnery. 


