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VÍTEJTE V MOTOR JIKOV
MOTOR JIKOV GROUP je skupina čtyř podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. 

MOTOR JIKOV Slévárna a.s. 
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 

MOTOR JIKOV Fostron a.s.  
MOTOR JIKOV GREEN a.s.
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PROFIL
SPOLEČNOSTI

Vzájemné provázání výrobních 
programů umožňuje využití 

synergií a dosažení mezinárodně 
konkurenceschopné 

efektivity výroby.

Tradice společnosti MOTOR JIKOV 
Group a.s. sahá až do roku 1899. 
Za více než sto let prošla mnoha etapami 
vývoje a dnes je tato ryze česká 
společnost matkou čtyř podniků se 
strojírenským a slévárenským zaměřením. 

Hlavními obory podnikání jsou 
slévárenství, obrábění, montáže 
a speciální procesy (výroba forem 
a jednoúčelových strojů, kalení 
v ochranné atmosféře atd.) převážně pro 
automobilový a spotřební průmysl. 

Sortiment vlastních výrobků zahrnuje 
např. čerpací stanice na stlačený zemní 
plyn (CNG), nýtovací nářadí, dvoutaktní 
motory Jikov, formy a jednoúčelové stroje. 

Výrobní portfolio dále doplňují dílce pro 
filtrační a hydraulické systémy, 
manipulační techniku, montážní zařízení, 
speciální obráběcí stroje, kardanové 
hřídele, tlakové odlitky ze slitin hliníku 
a zinku, nízkotlaké odlitky z hliníku, 
odlitky ze šedé a tvárné litiny a další 
příslušenství a komponenty. 
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Jsme česká společnost s tradicí 
metalurgické a strojírenské 

výroby od roku 1899.

1899 JULIUS ŠKRLANDT a spol. 
Založen základ strojírenské a slévárenské výroby.

1911 UNION akc. strojírna a slévárna České Budějovice
Výroba vodních turbín, montáže a opravy motorů.

1948 MOTOR UNION, národní podnik. 
Výroba komponent a dvoudobých a čtyřdobých motorů pro 
automobilový průmysl. 

1954 MOTOR, národní podnik. 
Zaměření výroby na automobilový průmysl pod ochrannou známkou 
„JIKOV“ – palivové a vzduchotlakové soustavy.

1980

1989

Zahájení výroby prvků palivové soustavy a karburátorů pro vozy Škoda 
105, Škoda 120 a následně Škoda Favorit. Zahájení výroby 
vysokotlakých kompresorů.

MOTOR JIKOV, státní podnik. 

1991 MOTOR JIKOV, akciová společnost

1992 Založení společného podniku s firmou Robert Bosch

HISTORICKÉ
MILNÍKY

1995 Začlenění společnosti MOTOR JIKOV a.s. do strojírenské skupiny 
M.I.C.B., a.s. Produkce značky MOTOR JIKOV získává mezinárodní 
certifikaci. Zahájení výroby komponent do airbagů pro firmu TRW 
Aschau. Převzetí podniku Lada Soběslav.

1996 Zahájení licenční výroby čtyřdobých motorů Fichtel & Sachs
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2000 Založení společného podniku s firmou Tecumseh Products Company. 

2001 Zahájení výroby nýtovacích pistolí pro firmu Textron Fastening 
Systems (Infastech).

Společnost patří 
mezi nejvýznamnější 

zaměstnavatele v regionu

HISTORICKÉ
MILNÍKY

2004 Rozšíření výroby dílů a dalších komponent pro hlavní odběratele –
TELEFLEX AUTOMOTIVE, TEXTRON E-Z-GO a ELECTROLUX.

2006 Zahájení výroby a obrábění odlitků z Al slitiny pro Briggs & Stratton.

2008 Zahájení výroby pro společnost SCANIA AB.

2009 Výroba první domácí čerpací stanice CNG v ČR a uvedení na trh.

2012 Vznik společnosti MOTOR JIKOV GREEN a.s. zabývající se prodejem 
zahradní techniky s výhradním zastoupením pro světoznámé značky.

2013 Zahájení výstavby veřejných plnících stanic na stlačený zemní plyn (CNG), 
otevření první veřejné CNG stanice na jihu Čech v Písku.

2014 Otevření veřejných CNG stanic v Jindřichově Hradci a Českém Krumlově.
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VÝROBNÍ 
A OBCHODNÍ 

STRATEGIE
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ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA

MOTOR JIKOV GROUP disponuje 
silným inovačním potenciálem 

a širokým záběrem výroby a služeb. 

Zaměstnává 
Více než 750 pracovníků 

a v roce 2017 dosáhla 
tržeb ve výši 1,7 mld. Kč.

MOTOR JIKOV
Group a.s.

MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s.
354 zaměstnanců
obrat 756 mil. Kč

MOTOR JIKOV
Slévárna a.s.
278 zaměstnanců
obrat 746 mil. Kč 

MOTOR JIKOV
Fostron a.s.
107 zaměstnanců
obrat 185 mil. Kč

MOTOR JIKOV
GREEN a.s.

Divize MONTÁŽE
nýtovací nástroje, pedálové sestavy, sestavy závěsů kol a další 
komponenty pro golfové vozíky, plnící stanice a zařízení na stlačený 
zemní plyn (CNG)

Divize OBRÁBĚNÍ
obráběním odlitků slitin hliníku, litinových odlitků, ale i jiných polotovarů
a materiálů

Divize SLÉVÁRNA LITINY
výroba odlitků z tvárné a šedé litiny

Divize TLAKOVÁ SLÉVÁRNA
tlakové odlitky ze slitiny hliníku, tlakové odlitky 
ze zinku, obrábění a montáže odlitků

Divize FORMY 
formy, ostřihovací nástroje

Divize JEDNOÚČELOVÉ STROJE 
montážní linky, obráběcí linky a stroje, zkušební zařízení, 
upínací a měřící přípravky

Obchodní společnost
velkoobchodní distribuce sortimentu zahradní techniky značek
Briggs&Stratton, SNAPPER, MURRAY, SIMPLICITY, ECHO,
FISKARS, WORLD, AGAMA a vlastních výrobků, včetně 
exportních aktivit
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Organizace řízení 
skupiny

MOTOR JIKOV GROUP

Vrcholné vedení společnosti
vymezuje vnitropodnikové hodnoty

a principy, prosazuje postupy řízení,
standardy profesionálního jednání

a myšlenky odpovědného chování.

GENERÁLNÍ
ŘEDITEL
MOTOR JIKOV
Group a.s.
Ing. Miroslav Dvořák

ŘEDITELÉ
DIVIZÍ

SYSTÉM JAKOSTI,
OŽP A BOZP
Robert Fišer

EKONOMIKA
Ing. Eva Káplová

Divize SLÉVÁRNA LITINY
Tomáš Vítů

Divize TLAKOVÁ SLÉVÁRNA
Roman Pospíšil

Divize FORMY 
Martin Dvořák

Divize JEDNOÚČELOVÉ STROJE 
Martin Dvořák

Divize MONTÁŽE
Ing. Petr Šíma

Divize OBRÁBĚNÍ
Bc. Radek Mach

ROZVOJ LIDSKÝCH 
ZDROJŮ
Ing. Věra Vrchotová

PERSONALISTIKA
JUDr. Iva Fantyšová

SLUŽBY
Jiří Macháček

FINANCE
Petr Dušek

STRATEGICKÝ
NÁKUP
Michal Šebek

IT
OUTSOURCING

MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s.

MOTOR JIKOV
Fostron a.s.

MOTOR JIKOV
Slévárna a.s.

MOTOR JIKOV
GREEN a.s.
Milan Koška

PROJEKTOVÉ
ŘÍZENÍ
Ing. Tomáš Prášil

STRATEGICKÝ
OBCHOD
Ing. Jiří Slíva
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MOTOR JIKOV Group a.s.
Kněžskodvorská 2277/26
370 04 České Budějovice

Czech Republic

T: +420 389 016 111
F: +420 389 016 330

motorjikov@motorjikov.com
www.motorjikov.com

ČESKÁ
REPUBLIKA
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Amerika

Brazílie
Kanada
Mexiko
Spojené státy americké

Evropa

Česká republika
Dánsko
Estonsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr 
Německo

Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovenská republika
Španělsko
Švédsko
Velká Británie

Asie, Oceánie

Austrálie
Čína
Indie
Japonsko
Korea
Malajsie

Čtyři pětiny produkce 
směřují na export. 

Hlavními odběrateli jsou světové 
a nadnárodní koncerny 

automobilového a spotřebního 
průmyslu pěti světadílů.

PŮSOBNOST 
NA SVĚTOVÝCH 

TRZÍCH
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NAŠI
PARTNEŘI

www.motorjikov.com
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HLAVNÍ
EKONOMICKÉ

UKAZATELE

Klademe velký důraz
na spokojenost zákazníka, 

kvalitu, vývoj nových produktů 
a vzdělávání zaměstnanců. 

Ročně vynakládáme významné 
finanční prostředky na rozvoj.
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TRŽBY DLE
ODVĚTVÍ

Objem tržeb v roce 2017
– 1,7 mld. CZK
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TRŽBY DLE
MĚNY

Objem tržeb v roce 2017
– 1,7 mld. CZK
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TRŽBY DLE
REGIONŮ

Objem tržeb v roce 2017
– 1,7 mld. CZK
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CERTIFIKACE

MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s. 

ISO/TS 16949:2009
Soběslav

EN ISO 9001 : 2008
Soběslav

Společnosti jsou certifikovány dle mezinárodních norem certifikační společností TÜV NORD CERT GmbH

MOTOR JIKOV 
Slévárna a.s. 

MOTOR JIKOV 
Fostron a.s.

ISO/TS 16949 : 2009

ISO/TS 16949 : 2009

EN ISO 9001 : 2008

ISO/TS 16949:2009 EN ISO 9001 : 2008

EN ISO 14001 : 2004

EN ISO 9001 : 2008
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ČLENSTVÍ V 
ORGANIZACÍCH

Členství:

Asociace NGV Europe

Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP

Česká bioplynová asociace 



MOTOR JIKOV 
Slévárna a.s.

Společnost MOTOR JIKOV Slévárna 
a.s. se zaměřuje jak na sériovou 

výrobu odlitků ze šedé a tvárné litiny 
pro významné průmyslové firmy 

po celém světě, tak na vysokotlaké a 
nízkotlaké lití vysoce jakostních 

a technologicky náročných 
odlitků ze slitin zinku a hliníku 

pro automobilový, textilní 
a spotřební průmysl. Odlitky

jsou dodávány v jakékoliv 
fázi opracování dle 

požadavků zákazníka.

www.motorjikov.com
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Výrobní možnosti

Odlitky ze šedé a tvárné litiny
Hmotnostní rozmezí od 0,5 do 20 kg
Optimální sériovost 1 000 - 500 000 ks
Roční technická kapacita max. 10 000 t

Materiály
EN GJL 150, 200, 250, 300
EN GJS 400 – 12, 500 – 7, 600 – 3, 700 – 2

Tavení
Dvě středofrekvenční indukční elektrické tavicí pece EGES 3 MW typu MELT 
& HOLD o objemu 2 x 4 t s tavicím výkonem 6,1 t/hod

Formování
Bezrámová formovací linka DISAMATIC 2013 LP/PLC-B, vertikální dělící 
rovina, velikost pískových forem 535 x 650 x 120–360 mm

Výroba jader
4 stroje „Schalco“ (hot box), směs na výrobu jader nakupujeme

DIVIZE 
SLÉVÁRNA 

LITINY
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Slévárna litiny je vybavena 
na výrobu odlitků 

v hmotnostním rozmezí
od 0,5 do 20 kg 

DIVIZE 
SLÉVÁRNA 

LITINY

Odlitkové portfolioOdlitkové portfolio

Prvky řízení pro golfové 
vozíky

Náboje průmyslových 
převodovek
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DIVIZE 
TLAKOVÁ 

SLÉVÁRNA

Vysokotlaké lití

Vysokotlaké lití hliníku a zinku

Odlitky z Al do homotnosti 7 kg a odlitky ze Zn do hmotnosti 3,5 kg, 
max. rozměr formy 1600x1200x1000 mm

Obráběné materiály
Hliníkové slitiny 
Al 226 (EN 1706 EN AC-46000, DIN 1725-226 AlSi9Cu3, AA A380.0, JIS H 5302 ADC12)
Al 231 (EN 1706 AC-47100, DIN 1725-231 AlSi12Cu1, JIS H 5302 ADC1C)

Vysokotlaké licí stroje na hliník
2x COLOSIO PFO 560
2x Bühler SC 66
Müller Weingarten 1000
2x COLOSIO PFO 1000

Konečný plánovaný stav 03/2019
3x COLOSIO PFO 560
2x Bühler SC 66
4x COLOSIO PFO 1000

Vysokotlaké licí stroje na zinek
Frech DAW 20t až 315t

TVC – technologické 
vývojové centrum

Vývoj technologických 
postupů a koncepcí 

robotizovaných pracovišť 
pro výrobu vysokotlakých 

Al odlitků v bezobslužném 
provozu a s minimálními 

výrobními časy

Výrobní možnosti 



DIVIZE 
TLAKOVÁ 

SLÉVÁRNA

www.motorjikov.com

Podstatná část produkce 
je určena pro mezinárodní 
automobilový a spotřební

průmysl Válec motorové pily Těleso termostatu

Držák ložiska kardanové
hřídele

Víko převodovky k automatickému 
otevírání pátých dveří 
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DIVIZE 
TLAKOVÁ 

SLÉVÁRNA

Nízkotlaké lití
Výrobní možnosti 

Nízkotlaké lití hliníku

Odlitky od 0,1 do 20 kg, max. rozměr kokily 1600x1200x1000 mm
Objem tavicí pece max. 800 kg
Průměrný čas cyklu lití 4-6 minut

Materiály
Aluminium
Současně používáno:
EN AB 42100 - AlSi7Mg0,3

Pro nové projekty možno zpracovávat:
Siluminy – slitiny hliníku a křemíku (AlSi, AlSi7Mg, AlSi10Mg)
Slitiny hliníku a mědi (AlSi9Cu)

Nízkotlaké licí stroje 
KURTZ AL16-12SR
2x LPM BPS800-SX

Tepelné zpracování

Průběžná kalící linka Realistic pro tepelné zpracování T4-T6
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Držák nádrže nákladního auta

Válec poloautomatické 
převodovky

Rameno podpěry

Držák nádrže  nákladního auta 

DIVIZE 
TLAKOVÁ 

SLÉVÁRNA

Nízkotlaké lití
Produkce je určena

pro mezinárodní
automobilový průmysl



MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s.

Společnost se zaměřuje na 
výrobu komponent pro golfová 

vozidla, nákladní automobily, 
manipulační techniku, spotřební 
techniku, polygrafický a textilní 

průmysl, dřevoobráběcí či obráběcí 
stroje, hydraulické a filtrační systémy 
a nově i čerpací stanice na stlačený 

zemní plyn (CNG). Společnost 
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 

navazuje na více než osmdesátiletou 
tradici soběslavské strojírenské 

výroby a vznikla sloučením firmy UNI 
CZ s ADACO Jindřichův Hradec.

www.motorjikov.com
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DIVIZE
OBRÁBĚNÍ

Hlavní aktivitou je opracovávání 
odlitků pro světové trhy. 

Hlava pistole 07220 - obrobek Uložení ložisek 
hřídele praček

Skříň šnekové převodovkyDomeček převodovky
a vřeteník
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DIVIZE
OBRÁBĚNÍ

Produktové portfolio doplňují prvky 
vzduchových soustav vozidel, 

kompresory, pružinové brzdové 
válce, regulátory tlaku vzduchu Příruba ložiskaSkříň vysokotlakého 

kompresoru

Domeček ložiskaHlava vysokotlakého 
hydraulického filtru
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DIVIZE
MONTÁŽE

Vyrábíme profesionální 
nýtovací nástroje pro využití

v elektrotechnickém,
automobilovém, leteckém 

a lodním průmyslu.
Výroba komponent pro výrobce 

nákladních automobilů 
a manipulační techniky.

Komponenty skříně retardérové 
brzdy nákladních automobilů

Příruba

Nástroj nG3
s plnou výbavou

Nástroj 74200
Pro maticové nýty



www.motorjikov.com

DIVIZE
MONTÁŽE

Vyrábíme komponenty
pro pedálové systémy golfových

a dalších užitkových vozidel. Plynový pedál golfového vozíku 
provedení Electric

Sestava závěsu kola
pro golfové vozíky

Brzdový pedál golfového 
vozíku provedení Electric

Brzdový buben pro motorové 
golfové vozidlo



DIVIZE
MONTÁŽE

Plnicí stanice 
a zařízení CNG

Vývoj a výroba plnicích zařízení 
a čerpacích stanic na stlačený 
zemní plyn (CNG), určené pro 

jednotlivce i firmy.

CNG je ekologickou alternativou 
pro pohon motorových vozidel.

Projekt významně šetří výdaje za 
pohonné hmoty a přispívá 

k ochraně životního prostředí. 

Zařízení splňují vysoké standardy 
bezpečnosti, vyznačují se 

jednoduchou obsluhou a nízkými 
provozními náklady.

www.motorjikov.com

1.místo v kategorii VZDUCH soutěže E.ON 
ENERGY GLOBE AWARD 2011
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DIVIZE
MONTÁŽE

Aktivity v oblasti CNG:

Výroba plnících zařízení JIKOV

Instalace domácích plniček CNG

Výstavba vnitropodnikových 
plniček a veřejných stanic 

Kompletní servisní zajištění

Projekční a  inženýringová činnost

Kalkulace úspor a konzultace

Spolupráce s prodejci CNG vozidel
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DIVIZE 
MONTÁŽE

Montáže Nové Hrady

Firma disponuje výrobními
kapacitami

montáží okenních závěsů 
osobních automobilů pro zahraniční 

odběratele
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DIVIZE 
MONTÁŽE

Daimler Lamborghini

Audi VW

Specializujeme se na výrobu 
vysoce náročných odlitků – montáží 
zejména pro automobilový průmysl



MOTOR JIKOV 
Fostron a.s.

Společnost je partnerem 
řešícím komplexní specifické 

požadavky zákazníků 
z automobilového průmyslu 

i z jiných průmyslových sektorů. 

Zaměřujeme se na vývoj, 
konstrukci a výrobu forem, 

nářadí, nástrojů, jednoúčelových 
strojů a robotizovaných 

výrobních linek.

www.motorjikov.com
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DIVIZE
FORMY

Výrobní program je zaměřen na 
tlakové jedno- i vícenásobné formy 

pro výrobu odlitků 
z hliníkových či zinkových slitin 

a ostřihovací nástroje. 

Pro vývoj a výrobu forem 
zpracováváme vlastní technickou 

dokumentaci ve 3D, včetně 
simulace procesu plnění. 

Nabízíme výrobu i dle zákaznické 
dokumentace.

Rám formy

Vložka Forma se 4 šoupátky

Rám formy
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DIVIZE
JEDNOÚČELOVÉ 

STROJE

Specializujeme se na vývoj, 
konstrukci a výrobu 

jednoúčelových strojů a 
robotizovaných výrobních linek 

řízených kamerovým systémem.

Každý stroj je unikátně vyroben 
na míru podle potřeb našich 

zákazníků s  aplikacemi moderních 
světových technologií.

Automatizovaný JÚS –
robotická linka

Robot v aplikaci těsnění 
na víka

Upínací přípravek

Výroba jednoúčelového stroje
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UŽITÍ VÝROBKŮ

OSOBNÍ AUTOMOBILY

Vyrábíme široký sortiment dílů 
do osobních automobilů 

předních světových značek
Odlitek převodovky 

pro stírání okna

Odlitek kladky napínáku 
řemene

Kryt olejové 
pumpy motoru

Odlitek zámku kufru auta

Montáže unašečů 
dveřních oken

Tělesa zpětných zrcátek

Odlitek kladky napínáku 
řemene

Držák LED světlometu
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UŽITÍ VÝROBKŮ

NÁKLADNÍ
AUTOMOBILY

Vyrábíme široký sortiment dílů 
do nákladních a užitkových 

automobilů významných 
světových značek

Držák nádrže

Trubka chladícího systému

Kryt části převodovky
Kryt ventilů 

retardérové brzdy

Domeček řadicího válečku Skříň vysokotlakého 
kompresoru

Příruba pro hadice
montáž

Kryt ventilového 
rozvodu

Boční kryt - montáž

Regulátor tlaku
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MOTOR JIKOV 
GREEN a.s.

Společnost MOTOR JIKOV GREEN 
a.s. je obchodní společností

s výhradním zastoupením 
světoznámých značek zahradní 

techniky Briggs&Stratton –
SNAPPER, MURRAY

a SIMPLICITY, dále japonskou 
značku ECHO, FISKARS a další 

privátní značky nabízející sortiment 
zahradní techniky WORLD a 

AGAMA. Samozřejmostí je 
zprostředkování obchodní činnosti 
pro vlastní výrobky na tuzemském

i zahraničním trhu.

www.MJGREEN.cz
www.ECHOJAPAN.cz

www.sekackyWORLD.cz
www.strojeAGAMA.cz



www.motorjikov.com

SORTIMENT 
ZAHRADNÍ 
TECHNIKY

Disponujeme rozsáhlou 
distributorskou sítí se servisním 

zázemím.

Klíčovými partnery jsou tuzemské 
a zahraniční firmy.

STELLA SLEV MM691150 ELT2440RD

CS-310S



DĚKUJEME ZA POZORNOST

MOTOR JIKOV Group a.s.
Kněžskodvorská 2277/26
370 04 České Budějovice

TEL.: + 420 389 016 111
FAX: + 420 389 016 330
E-MAIL: motorjikov@motorjikov.com

www.motorjikov.com


