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Jiří Zetocha relaxuje
při dálkových
pochodech
Manažer obchodu MOTORU
JIKOV Strojírenská a.s. Jiøí
Zetocha vyrazil letos do Prèic.
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Jiří Novák založil
rodinnou
kapelu
Manažer pro techniku MOTORU
JIKOV Strojírenská a.s. Jiøí Novák
si předělal pracovnu na zkušebnu.
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Tým MOTORU JIKOV
byl blízko k výhře
v RZ rallye
O desetiny vteøiny uniklo vítìzství
v rychlostní zkoušce New Energies
Rallye týmu MOTORU JIKOV.

22. ROÈNÍK

NOVINY SKUPINY
MOTOR JIKOV GROUP

Na zážitky s technikou lákal i MOTOR JIKOV

Úvodní slovo
generálního
ředitele

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
zaměstnanci a obchodní partneři,

Kolem čtyř tisíc malých i velkých návštěvníků dorazilo na další ročník zážitkové výstavy Dobrodružství s technikou, které je MOTOR JIKOV od začátku pořádání hlavním partnerem. Test
technických dovedností, ale i spoustu zábavy nabízí tradičně expozice firmy. Více o akci a další fotografie najdete na straně 3.

MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s.
má nové ředitele
Hned tři divize společností holdingu MOTOR JIKOV GROUP změnily vedení. Novým ředitelem divize Obrábění MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. byl jmenován
Radek Mach, který působil v roli ředitele
divize Tlaková slévárna MOTORU JIKOV
Slévárna a.s. a předtím vedl divizi Slévárna
litiny stejné společnosti. Ve vedení slévárenských divizí strávil deset let. Ve společnostech holdingu působí od roku 1998,
mimo jiné byl také na pozici ředitele pro
ekonomiku a IT.
Novým ředitelem divize Montáže MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. je padesátiletý
Petr Šíma, který dosud působil na pozici
ředitele pro strategický obchod MOTORU
JIKOV Group a.s. S provozem v Soběslavi
se dobře seznámil již v minulém roce, kdy
byl pověřen vedením obchodu obou divizí.
Na postu ředitele pro strategický obchod
ho vystřídal Jiří Slíva, který působil dvanáct
let ve vedení divize Montáže (dříve speciální obrábění a výroba) MOTORU JJIKOV
Strojírenská a.s.
Radka Macha na postu ředitele divize Tlaková slévárna nahradil čtyřicetiletý Roman
Pospíšil, dosavadní manažer pro techniku. Roman Pospíšil po škole nastoupil do
konstrukce MOTORU JIKOV Fostron a.s.
Po jedenáctileté pauze, kdy působil ve
slévárenském provozu jiné firmy, se před
dvěma lety vrátil od MOTORU JIKOV Slévárna a.s. divize Tlaková slévárna na pozici
manažera pro techniku.

Zaměstnanci společností holdingu
si polepší ve čtyřech oblastech
Ročně dají společnosti holdingu MOTOR JIKOV GROUP na mzdové prostředky pro zaměstnance
o 7,8 milionu korun více. Jde o jeden z bodů dohodnutých při kolektivním vyjednání mezi vedením společnosti a zástupci odborů. Nová kolektivní smlouva platí od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.
Hned ve čtyřech oblastech mohou zaměstnanci společností holdingu počítat s vyšší
částkou, která skončí na jejich kontě. „Jde
o mzdy, odměny za plnění vybraných ukazatelů plánu společnosti, benefitní poukázky a penzijní připojištění,“ shrnula personální ředitelka MOTORU JIKOV Group
a.s. Iva Fantyšová.
Po loňském plošném zvyšování mezd, se
rozhodl generální ředitel MOTOR JIKOV
Group a.s. opět vrátit k individuálnímu
přístupu. „Díky tomu se nám podaří ocenit lidi šikovné, pracovité a loajální, kteří si
zvýšení mzdy jistě zaslouží. Zvyšování bylo
individuální s ohledem na zastávanou profesi s cílem přidat skupině zaměstnanců,
která měla dosud nižší mzdy,“ zdůraznil
generální ředitel MOTORU JIKOV Group
a.s. Miroslav Dvořák.
Z celkových 7,8 milionů korun ročně jde
nejvíce na mzdové prostředky v MOTORU
JIKOV Strojírenská a.s., a to 3,9 milionu
korun. V MOTORU JIKOV Slévárna rozdělí
navíc 2,7 milionu korun a v MOTORU JIKOV Fostron a.s. 1,2 milionu korun.
Novinkou, vzešlou z kolektivního vyjednávání, je navýšení odměn za plnění vybraného ukazatele plánu společnosti, které
se vyplácejí dvakrát ročně. Konkrétně se
u každého pásma zvyšovala částka o pět
set korun.

Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům, kteří ve firmě pracují déle, než tři
roky se rovněž zvyšuje, a to ze 700 na 800
korun měsíčně. Více dostanou i zaměstnanci, kteří jsou ve firmě teprve rok. Těm
zaměstnavatel každý měsíc pošle na účet
penzijního připojištění 400 korun.
Již třetím rokem po sobě přistoupily společnosti holdingu ke zvýšení hodnoty

benefitních poukázek, které dostávají
zaměstnanci jednou ročně. Zaměstnanci,
kteří jsou v pracovním poměru alespoň jeden rok, získali poukázky v hodnotě 1500
korun - k využití na sportovní aktivity, péči
o zdraví nebo kulturní vyžití. Pokračuje
také podpora volnočasových aktivit zaměstnanců v režii firmy. Nabídka tak zůstává všem zaměstnancům.

změna je život a já se tohoto motta držím
také v otázce personálního obsazení vedení
společností holdingu. Po velmi pečlivém
zvážení, protože si uvědomuji, že těmito
změnami zasahuji do života lidí, jsem se
rozhodl obměnit můj tým lidí ve vedení.
Věřím, že čas ukáže, že šlo o změny, které
společnostem prospěly a posunuly je dál.
Stejně jako v předchozích letech se nám
podařilo dosáhnout shody s odbory
v otázce kolektivního vyjednávání.
Využili jsme všech možností ﬁnanční
podpory našich zaměstnanců. Inovujeme
technologie a vylepšujeme pracovní
podmínky – kulturu zaměstnání. To vše
vnímám jako nutné k tomu, abychom
si udrželi schopné a loajální lidi – vás,
zaměstnance. Bez vás bychom nemohli
v našem úsilí pokračovat a vnímám, že tyto
změny ve prospěch lidí se musejí dít i bez
ohledu na působení odborové organizace.
Myslím, že ve všech oblastech, ve kterých
jsme ﬁnančně našim zaměstnancům
přilepšili, bychom tak učinili i bez odborů.
Jejich působení v těchto ohledech tak
vnímám spíše jako nadbytečné.
Z ankety spokojenosti, kterou personální
oddělení mezi zaměstnanci provádí,
vyplývá, že v drtivá většina z nich je
spokojená s prací, kterou pro společnost
vykonávají. Výsledky ankety pečlivě
analyzujeme a některé z kroků, které díky
této zpětné vazbě podnikneme, si můžete
přečíst již v tomto vydání Monitoru.
Rád bych ještě upozornil na to, že
v MOTORU JIKOV Strojírenská
v Soběslavi, kde inovujeme výrobu,
připravujeme na září den otevřených dveří
a budu rád, když se přijdete do našeho
závodu podívat. Připravili jsme program
také pro děti, takže by se z akce mohlo
stát příjemně strávené zářijové sobotní
dopoledne.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám
popřál příjemně strávenou dovolenou
naplněnou pohodovou atmosférou a časem
s vašimi rodinami a blízkými. Doufám, že
naberet dobrou náladu a dost energie na
druhou polovinu roku, která je před námi.

Jako první podepsali kolektivní smlouvu na další rok po skončení vyjednávání předseda
představenstva a generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák a předseda ZO OS
KOVO MOTOR JIKOV Jan Janoušek.

Ing. Miroslav Dvořák
předseda představenstva
a generální ředitel
MOTOR JIKOV Group a.s.
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Jiří Novák si předělal pracovnu na hudební zkušebnu
Ve firmě pracuje Jiří Novák již dvacet let, od začátku loňského roku vede jako manažer technické oddělení obou divizí MOTORU JIKOV Strojírenská a. s. Ve společnosti se poprvé objevil už při studiu na Vyšší odborné škole ve Strakonicích v rámci praxe. „Mám rád pevnou půdu pod nohama a postupné kroky,“ říká v rozhovoru
Jiří Novák.
Patříte mezi zaměstnance, kteří
po škole nastoupili rovnou do
MOTORU JIKOV díky praxi při
studiu. Dnes je to opět běžné. Při
vašem studiu tomu tak, ale asi
nebylo?

manažerem divize Průmyslové výrobky.

Co tato změna obnášela?
Na divizi Průmyslové výrobky v Soběslavi jsem měl nejprve na starosti technické
oddělení - technickou komunikaci se zákazníky, zavádění nových dílů, či celků do
výroby a podobně.
Postupně pak i oddělení výroby. To bylo
pro mě nové, ale našel jsem určité průniky
mezi technickým a výrobním oddělením.
S podporou zkušených mistrů s detailní
znalostí svých výrob a mým, doufám, nadhledem, myslím, že oddělení fungovalo.
Po změně struktury divizí podle procesů
na začátku loňského roku jsem se stal
manažerem pro techniku pro obě divize
MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. – divizi
Montáže i divizi Obrábění.

Měl jsem výhodu, že studium na gymnáziu
v Soběslavi bylo na začátku devadesátých
let ještě rozdělené na obory a já si tak vybral strojírenství. Pikantní je, že tehdy jako
externista vyučoval jeden z odborných
předmětů můj budoucí kolega ze sesterské divize, Josef Sládek - Pepíku, zdravím.
Pokračoval jsem pak studiem na Vyšší
odborné škole ve Strakonicích. Byli jsme
tehdy takoví průkopníci této formy studia.
Studium bylo cíleno co nejblíže k firmám,
celý třetí semestr například proběhl formou praxe, kterou jsem právě absolvoval
v MOTORU JIKOV v Kněžských Dvorech.
Hodně jsem se tehdy zabýval implementací technologického softwaru.

Ve firmě pracujete již více než
dvacet let, máte tedy z čeho
vycházet. Na druhou stranu
MOTOR JIKOV Strojírenská prošla
velkými změnami. Přibývají nové
zakázky i technologie. Rozhodně
se tedy nenudíte…

První pracovní zkušenost pro vás
tedy přišla v MOTORU JIKOV…
Kromě praxe ve třetím a finální praxe
v sedmém semestru jsem již během studia chodil na brigády do firmy o pátcích
a prázdninách. Takže, vynechám-li předchozí letní brigády v technických službách
a podobně, pak to bude MOTOR JIKOV.

Po dokončení školy jste tedy nastoupil do Soběslavi?

Manažer pro techniku MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Jiří Novák s rodinou – manželkou Hankou,
synem Jirkou a dcerou Madlenkou.

Tehdy ještě firma působila v Jindřichově
Hradci, kde jsem se v Adacu jako technolog podílel na převodu výroby kompresorů
z Bosche do Jindřichova Hradce. Postupně
jsem se učil programovat CNC stroje, kon-

struovat jednodušší přípravky, úpravy upínačů a další věci. Posun přišel v roce 2000
s novým projektem nýtovacích pistolí, což
znamenalo nové technologie, denní ko-

munikaci v angličtině a spoustu další věcí.
Ještě v Jindřichově Hradci jsem se pak stal
vedoucím technologie. Po sestěhování výroby do Soběslavi jsem se stal technickým

Mám rád pevnou půdu pod nohama
a postupné kroky. Před sebou nyní máme
náročné období – změny na trhu práce si
s sebou nesou i jiné požadavky na technickou dokumentaci, na organizaci pracovišť
a další věci. To je velká výzva.
Ještě větší výzvou jsou nové, klíčové projekty, které máme před sebou. Jmenoval
bych projekt obrábění ramen Jaguar-Land
Rover pro dačickou firmu THK s investicí
do postupně třech až pěti dvouvřetenných

horizontálních obráběcích center. Inovativní je využití moderní technologie, takzvané U-osy, která umožní soustružení na
obráběcím centru, pro firmu to znamení
další technologický skok.
Věřím také, že získáme pro MOTOR JIKOV
novou generaci housingů pro Scanii a další obchody.
V technickém oddělení máme špičkové
specialisty, ale i tak potřebujeme posílit jak
na poli obrábění, tak na poli automatizace. Multidisciplinární pozice, kterou bude
potřeba obsadit, je pak člověk zodpovědný za řízení projektů.

Jak relaxujete ve volném čase?
Letos jsem se asi po dvou letech vrátil
k běhání. Rád jezdím na kole, v zimě občas běžky a v posledních letech s dětmi
bruslíme. Vždy mě oslovovala hudba, zejména rocková. Jak pasivně tak aktivně.
Kdysi jsem hrál i v různých rockových či
alternativních kapelách. Teď se k tomu tak
trochu vracím.

Založil jste kapelu?
Zatím jen rodinnou. Mám dvě děti, sedmiletý Jiřík hraje čím dál lépe na bicí
a pětileté Madlence přinesl Ježíšek zpěvový aparát. Takže jsem oprášil zesilovač
- mého 60W lampového Fendera, dokoupil výkonovou brzdu, abych nezbořil dům
a z pracovny se stala zkušebna. Jamujeme
si Zepelíny, Foo Fighters, Pražský Výběr,
BSP, Faith No More, samozřejmě tak trochu po svém. O vánocích se k nám přidá
manželka Hanka na klavír, dáme si koledy
a to nás fakt baví.

Jiří Zetocha odpočívá při focení a dálkových pochodech
Deset let měl na starosti logistiku a prodej nábytku. Od začátku letošního roku posílil čtyřicetiletý Jiří Zetocha tým MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. na pozici manažera
prodeje divize Montáže. „Změna je jediná neměnná konstanta v životě,“ říká v rozhovoru Jiří Zetocha.
Od řízení odbytu nábytku
k prodeji ve strojírenské firmě
je docela daleko. Nebo jste měl
v oboru již nějaké zkušenosti?
Pracoval jsem několik let na pozici manažera logistiky a prodeje v divizi automotive
břeclavského Gumotexu, takže minimálně
v ohledu požadavků zákazníků a procesů,
které jsou v automotive nastaveny, jsem
získal dost zkušeností.

Gumotex – to mi zní povědomě…
Firma měla, když jsem tam nastupoval, tři
hlavní výrobní programy, nafukovací čluny,
které vyrábí stále, matrace, jejichž výroba
již skončila a právě automotive, kam jsem
po skončení školy nastoupil já. Zprvu šlo
o post specialisty logistiky, měl jsem v popisu práce optimalizace procesů výroby
a skladování. Někteří zákazníci divize jsou
stejní, jako má dnes MOTOR JIKOV. Dodávali jsme do Volkswagenu, Škody Auto
a dalších. Tam jsem se tedy seznámil s fungováním automotive segmentu. Zhruba
po roce se uvolnila pozice manažera prodeje a logistiky, na které jsem působil další
tři roky. Zastřešoval a zabezpečoval jsem
pak komunikaci se zákazníky, zásobování,
logistiku… Pro automobilky jsme vyráběli výrobky z polyuretanové pěny (např.
výplně hlavových opěr, sedadel) a expandovaného polypropylenu (např. sluneční
clony) – jednalo se o subkomponenty do
předmontáží celých sedadel a v případě
slunečních clon dodávky směřovaly přímo
na montážní linku zákazníka.

Vraťme se ještě k vašemu studiu.
Jakou jste vystudoval školu?
Absolvoval jsem Vojenskou vysokou školu

ve Vyškově obor logistika. Studium je tam
rozděleno na vojenské a civilní. Já jsem
absolvoval vojenskou část. Nicméně výuka
je společná s civilními studenty. Logistika
zahrnuje velký okruh témat od logistiky
skladování, výroby, zásobování a tak dále.
Po úspěšném dokončení se ze mě však stal
vojenský zběh (smích). Zamířil jsem právě
do Gumotexu.

A odtud vedly vaše kroky kam?
Byl jsem ještě mladý a chtěl jsem se zdokonalit v angličtině, takže jsem vyrazil do
světa – do Velké Británie. Z původně půlročního studijního pobytu byly nakonec
více než dva roky. Využil jsem příležitost
pracovat na ostrovech pro místní spediční
firmu, která organizovala přepravy pneumatik k zákazníkům v celé Evropě. Pobyt
ve Velké Británii pro mě byl osudový, potkal jsem při něm totiž manželku.

Rozhodli jste se nicméně
k návratu…
A já nastoupil do Jitony Soběslav. Nejprve jsem působil na pozici v logistice jako
projektový manažer, kdy jsem řídil projekty
týkající se optimalizace logistických procesů – zejména přepravy zakázek k zákazníkům. Po roce jsem dostal nabídku pokračovat jako manažer prodeje, což jsem
dělal posledních devět let. Šlo o poměrně
různorodou práci od jednání se zákazníky,
vyhledávání nových, zavádění výroby, přes
řešení reklamací až po účast na veletrzích.

Jak jste se ocitl v MOTORU
JIKOV?
Po devíti letech jsem cítil, že potřebuji
změnit prostředí. Naskytla se možnost
nastoupit do MOTORU JIKOV, tak jsem

se rozhodl ji využít. Baví mě, když se učím
nové věci. Mám rád výzvy a vyhledávám
je, protože změna je jediná neměnná konstanta v životě. Změny vítám a snažím se
vždy najít v nich to pozitivní.

Nastoupil jste do firmy na
začátku letošního roku, máte
tedy za sebou téměř půl roku
práce. Co se vám již povedlo za
tu dobu změnit?
Máme hodně prostoru k optimalizaci. Začali jsme například pracovat na obalovém
hospodářství. Nastavujeme procesy uvnitř
systému tak, aby byl oběh obalů pečlivě
pod dohledem. To doposud nebylo. Prostor ke zlepšení je určitě ve využívání interního systému Axapta. Máme v něm
spoustu informací a ne všechny využíváme. Musíme nastavit reporty tak, aby bylo
možné se na jejich základě rozhodovat
bez dalších nadstaveb v excelu.

Bydlíte v Soběslavi?
Žijeme ve vesničce Ústrašice deset kilometrů od Soběslavi. Já jsem původem z Jižní
Moravy a na jih Čech jsem přišel za hlasem
svého srdce. Bydlíme v rodinném domě,
což je vzhledem k tomu, že máme dva
syny ve věku šest a osm let, velkou výhodou. Jsou docela aktivní, takže je vypustíme ven a je chvíli klid.

Volný čas tedy trávíte s rodinou,
najdete místo ještě na koníčky?
Vždy mě naplňovalo a nabíjelo cestování
a je jedno, jestli to bylo po Česku nebo
v zahraničí. Samozřejmě jsme museli
vzhledem k dětem cesty přizpůsobit, ale
stále je to pro mě vítaný únik z reality.

Jiří Zetocha má navzdory tomu, co je vidět na fotografii jen jednu manželku Zdeňku a dva syny –
Karla a Rostislava. Amatérsky se ale také věnuje focení, nafocené fotografie pak manželka vtipně
upravuje.

Amatérsky se věnuji fotografii, bohužel
na to teď není moc času, ale zajímá mě
makrofotografie a rád bych se k tomuto
koníčku vrátil.
Poslední rok jsem se začal věnovat dálkovým pochodům.

Šel jste do Prčic?
Ano, vyrazil jsem tam i zpět. Na zhruba
sedm kilometrů jsme zapojili i děti. Aby
těch sedmdesát kilometrů trochu ubíhalo, tak jsme šli ve dvou, ale manželka to

nebyla (smích). Je-li čas a příležitost, rád
vyrazím.

Máte nějakou metu, které byste
chtěl dosáhnout?
Nejdelší pochody jsou až přes 200 km. To
už je na několik dní, ale tam až nemířím.
Do těch 100 km mi to stačí. Koncem září
se koná Svatováclavský pochod na horu
Blaník, to mi ale doma asi neprojde. Takže další metou jsou noční pochody, jeden
bude v listopadu a pak příští rok v dubnu
Pochod smrti na Šumavě.
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MOTOR JIKOV opět otevíral interaktivní
výstavu Dobrodružství s technikou
První expozici, na kterou hned po vstupu do pavilonu T českobudějovického Výstaviště návštěvníci červnového Dobrodružství s technikou narazili, byla ta MOTORU
JIKOV. Za osm hodin prošlo kolem zábavných exponátů na čtyři tisíce návštěvníků a stovky si je vyzkoušely „na vlastní kůži.“

U exponátů MOTORU JIKOV na Dobrodružství s technikou se zastavil i René Fišer, který se u autodráhy vrátil do dětských let a vyzkoušel si závod proti synovi. „O akci
jsme se dozvěděli z billboardu u školy, kam chodí děti. Dorazili jsme s dcerou a synem. Ten je určitě technicky zručnější, ale ani dcerka se toho nebojí,“ podotkl René Fišer
z Českých Budějovic.

MOTOR JIKOV byl stejně jako ve všech předchozích letech hlavním partnerem
Dobrodružství s technikou, které pořádá Jihočeská hospodářská komora
a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů. Za MOTOR JIKOV promluvila
k účastníkům akce při zahájení Pavlína Štifterová (vlevo), specialistka rozvoje
lidských zdrojů MOTORU JIKOV Group a.s.

Expozice MOTORU JIKOV tradičně nabízela útočiště i těm úplně nejmenším
návštěvníkům akce, kteří si zatím vystačí s autíčky na koberci či pastelkami
a firemními omalovánkami.

Odborný garant technického vzdělávání MOTORU JIKOV Radomír Hrouda předal Jiřímu Horákovi (vlevo) a Janu Zborníkovi
absolventům oboru elektrotechnika na Vyšší odborné školy automobilní a technické v Českých Budějovicích dar od
generálního ředitele firmy Miroslava Dvořáka. Oba absolvovali tříměsíční praxi při studium v divizi Jednoúčelové stroje
MOTORU JIKOV Fostron a.s. Každý stipendista, který úspěšně ukončí studium a nastoupí do firmy, získá značkové hodinky
s vyrytým logem firmy.

Soutěžit o stavebnici Merkur mohly všechny příchozí děti. Nejrychleji zvládl
postavit dle předlohy přesnou kopii větrníku Vojta Štětina, a to za 9 minut
a 58 vteřin.

Bez učňů, kteří vykonávají ve firmě praxi, by se expozice jen těžko obešla. Jejich
přítomnost na akcích firmy je motivací i pro ostatní spolužáky. Asistovali dětským
návštěvníkům u autodráhy, radili při stavbě větrníku z merkuru, při skládání
rámečků ze systému ITEM či skládání puzzle s firemními motivy.

S řediteli a jejich zástupci ze všech partnerských středních škol firmy se sešel generální ředitel MOTORU JIKOV Group a.s.
Miroslav Dvořák. „My školy potřebujeme stejně, jako ony potřebují nás. Spolupráci si vážím, proto jsem pozval zástupce
škol na neformální setkání, při kterém jsme si myslím dost věcí vyjasnili a společně také nastavili, jakým směrem se naše
spolupráce bude ubírat dál,“ zdůraznil generální ředitel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák. Z partnerských
středních škol a učilišť prošlo firmou za posledních šest let 108 stipendistů, z toho již 65 ukončilo studium a 44 nastoupilo
do pracovního poměru ve firmě.

2/2018

MOTOR JIKOV GROUP

4

Posádka MOTORU JIKOV se blýskla stříbrem v rychlostní
zkoušce na českobudějovickém Výstavišti
Pouhé dvě setiny sekundy dělily posádku MOTOR JIKOV CNG racing teamu od premiérového vítězství v rychlostní zkoušce na New Energies Rallye. V sedmém ročníku
soutěže vozů s alternativním pohonem nakonec skončila posádka Jan Kocourek a Marek Prášil na celkovém 11. místě z 33 startujících v Èeské Trophy v ECO rallye. Mezi
CNG a LPG vozy skončil tým jedoucí se Škodou Octavií G-Tec na bronzové příčce.

Nevýhoda elektromobilů v běžném provozu se projevuje i během New Energies Rallye. Zatímco posádka s vozem na CNG by mohla absolvovat
všechny zkoušky obou soutěžních dnů na jediné doplnění plynu. Elektromobily musejí celkem čtyřikrát dobíjet. Přestávky na dobíjení, na snímku
pauza v Lipně nad Vltavou, tedy zaberou více času než samotný závod.

Startér celé soutěže, poslanec Parlamentu České republiky za ODS, Jan Zahradník neodolal
a závodní vůz týmu MOTORU JIKOV si před mávnutím startovní vlajky vyfotografoval.

„Oproti loňsku šla velmi nahoru úroveň
konkurence. Měli jsme trochu problémy
dostat se do rytmu, a když se to povedlo, skočily nám do cesty pomalu jedoucí traktor nebo uvízlá dodávka. V tom
je ale na druhou stranu krása soutěže,
která se jede téměř celá za plného provozu a je tedy plná nečekaných situací,“
zhodnotil vystoupení řidič Jan Kocourek, který je manažerem prodeje CNG
v MOTORU JIKOV Strojírenská a.s.

prvních třech testech držela celkově
devátou pozici. Další zkouška se jela na
uzavřeném okruhu českobudějovického

Do mezinárodní 7. Czech New Energies
Rallye, součásti 46. Rallye Český Krumlov, se přihlásilo celkem 40 posádek ze
šesti zemí, které představily 29 ryzích
elektromobilů, dva hybridní automobily a dva plug-in hybridy. Startovní pole
doplnilo sedm strojů s alternativním pohonem na CNG nebo LPG.

Po absolvování úvodní hvězdicové jízdy
s cílem v Českém Krumlově proběhla
v následujících dvou dnech vlastní „rallye pravidelnosti“ s dvanácti regularity
testy v rozsahu přesahujícím polovinu
z 360 km celkové délky soutěžní trasy.
Na posádky čekalo celkem 191 km měřených úseků a 74 kontrolních bodů ve
dvoudenních závodech.
Pro každou zkoušku obdržela posádka
vždy kromě přesné trasy zaznamenané v podobě nákresu křižovatek i průměrnou rychlost, kterou má zkoušku
absolvovat. Ta se většinou pohybovala
kolem 47 kilometrů v hodině. „Mezi
obcemi ve volné krajině je to v podstatě
velmi pomalá jízda, až by se dalo říct,
že se člověk může kochat krásnou přírodou. Hned první výsledky ale ukázaly,

že držet přesnou průměrnou rychlost je
velké umění,“ podotkl Jan Kocourek.
Posádka zahájila den 12. místem a po

Zatímco řidič se při rychlostní zkoušce vzhledem k poměrně nízkým průměrným rychlostem dost
často doslova kochá krajinou, navigátor má většinou plné ruce práce.

Výstaviště. „Tu jsme krásně trefili, trochu si i zazávodili, protože mezi úzkými
průjezdy je i necelých padesát kilometrů v hodině poměrně svižná rychlost
a v cíli jsme se oproti správnému času
lišili o pouhé čtyři desetiny a jen dvě desetiny nám chyběly na tým před námi,“
zdůraznil Jan Kocourek.
První den uzavřel tým MOTORU JIKOV
na průběžné deváté příčce. „Druhý den
se nám povedla hlavně předposlední
zkouška, kde jsme byli pátí a vypadalo
to, že se ještě popereme o první desítku. Plány nakonec zhatil za celé dva dny
jediný omyl při čtení mapy. Celá soutěž
je velmi profesionální, ostatně je také
součásti mezinárodního seriálu rallye
vozů s alternativním pohonem,“ dodal
Jan Kocourek.

V Česku i na Slovensku přibývají
plnicí stanice značky MOTOR JIKOV
Hned tři vnitropodnikové plnicí stanice instaloval MOTOR JIKOV ve společnostech v Česku a na
Slovensku. Už v pořadí čtvrtou stanici uvedli technici do provozu v areálu ŽDB Drátovna a.s. v Bohumíně.
„ŽDB Drátovna je náš největší individuální
zákazník v segmentu CNG. První zařízení
jsme uváděli do provozu na konci roku
2013, další stanice přibyly v letech 2015
a 2016. Celkem mají v areálu tedy již čtvrtou stanici dohromady se šesti kompresory,“ řekl manažer prodeje CNG MOTORU
JIKOV Strojírenská a.s. Jan Kocourek.

Turistický vláček, který vozí návštěvníky okolím Železné Rudy, jezdí na stlačený zemní plyn, který
mu do nádrže plní plnička z MOTORU JIKOV MJ Compact 05. Nejmenší z plnicích stanic, které
MOTOR JIKOV Strojírenská vyrábí a dodává, koupilo město Železná Ruda. Vláček zahájil letos první
sezonu v provozu.

Největší stanici na CNG MJ SAT
stavíme v Libereckém kraji

Nově instalovanou stanici MJ Compact
plus 20-1680 propojili technici do jednoho
zařízení s již stávající stanicí MJ Compact
plus 40-1680. Firma využívá CNG výhradně ve vysokozdvižných vozících, kterých
má pět desítek.
Další vnitropodnikovou stanici dokončuje
firma na jihu Èech, konkrétně v areálu
společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
v centrále v Dolním Bukovsku. Pro plnění
osobních a užitkových vozidel a vysokozdvižných vozíků bude sloužit zařízení MJ
Compact plus 56-2520. Obdobnou stanici
již MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. instalovala v závodě společnosti HELUZ cihlářský
průmysl v.o.s. v Hevlíně v Jihomoravském
kraji.

Během prázdnin plánuje MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s. zprovoznění a otevření
velké areálové stanice MJ SAT v Lomnici
nad Popelkou v Libereckém kraji.
Padesátku vysokozdvižných vozíků plní CNG již celkem čtyři zařízení z portfolia MOTORU JIKOV
Strojírenská a. s. ve společnosti ŽDB Drátovna v Bohumíně. Zatím poslední plnička přibyla do firmy
letos v létě.

Instalace plniček na CNG se neomezují
pouze na český trh. „Aktuálně dokončujeme vnitropodnikovou stanici pro slovenskou společnost Gestamp v Nitře. Půjde
o zařízení MJ Compact plus 40-1680,
které bude sloužit pro plnění vysokozdviž-

ných vozíků,“ uvedl za MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s. Karol Suchár, který má na
starosti zahraniční prodej plnicích stanic.
Stanici na CNG má od MOTORU JIKOV
Strojírenská a.s. již česká sesterská společnost Gestamp v Lounech.

„MJ SAT je největší zařízení v našem portfoliu, hodí se pro rychlé plnění velkých ﬂotil CNG vozů nebo pro provozování veřejné plnicí stanice,“ uvedl manažer prodeje
CNG MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Jan
Kocourek.
Stanici začala firma v červnu budovat pro
společnost E.ON Energie v areálu firmy
ZEOS Lomnice a.s. „Na konci června jsme

instalovali technologii, stavební práce poběží ještě během července a otevření je
v plánu v srpnu. Jedná se o zařízení MJ
SAT 245-2240, které je osazeno jedním
kompresorem s výkonem 245Nm3/hod
a zásobníkem o objemu 2240 litrů,“ informoval Jan Kocourek.
Stanice je opatřena oboustranným výdejním stojanem Tatsuno s plnícími koncovkami NGV1,2, což umožňuje plnění
plynu osobním i nákladním automobilům.
Stojan je pochopitelně doplněn platebním
terminálem na CNG karty a běžné platební karty.

MOTOR JIKOV GROUP

Zaměstnanci jsou nejspokojenější
s prací, kterou pro firmu dělají
Devět z deseti zaměstnanců společností holdingu je dle ankety provedené personálním oddělením spokojeno s prací, kterou vykonávají ve firmě. Úkoly, které od nadřízených dostávají, jsou
podle zaměstnanců srozumitelné a splnitelné. S tím souhlasí také devět z deseti zaměstnanců.
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Jste spokojen s prací,
kterou vykonáváte
v naší společnosti?

Téměř osmdesáti procentům zaměstnanců vyhovuje nabídka obědů a jejich kvalita. Ankety se
zúčastnila třetina zaměstnanců.
„Výsledek ankety je pozitivní, u dvanácti
ze čtrnácti otázek byli zaměstnanci spokojeni s tím, jaká je současná situace. Pouze
necelá polovina je spokojena s výší mzdy,
což se ostatně snažíme řešit a i na základě
kolektivního vyjednávání jsme směřovali
zvyšování mezd do skupin spíše s nižšími
příjmy,“ uvedla personální ředitelka MOTORU JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová.
Lidé volili u otázek z odpovědí ano, spíše
ano, spíše ne a ne. Cílem ankety, která se
každoročně opakuje, je získat objektivní pohled na spokojenost zaměstnanců
a podněty, co by se mělo zlepšit.
Anketu spokojenosti vyplňovali zaměstnanci divizí MOTORU JIKOV Slévárna a.s.,
MOTORU JIKOV Fostron a.s. a MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi.
Jedna z otázek tak míří na sociální zařízení – šatny, toalety a umývárny. S jejich
úrovní je v průřezu všech společností spokojeno šest z deseti zaměstnanců. Opravy a rekonstrukce přispívají k tomu, aby
se prostory pro zaměstnance zlepšovaly.
Nové šatny a sociální zařízení mají k dispozici zaměstnanci díky nově dokončené
hale v Soběslavi. „Počítáme letos například s výměnou oken v dámských šatnách
a v plánu jsou i další drobné opravy,“
informoval ředitel divize Tlaková slévár-

na MOTORU JIKOV Slévárna a.s. Roman
Pospíšil. „V plánu máme rekonstrukci
šaten a toalet v prostoru mezi expedicí
a kalírnou, v pánských šatnách ve výrobě
pak bude nové topení a odsávání,“ popsal
úpravy v divizi Slévárna litiny MOTORU JIKOV Slévárna a.s. ředitel Tomáš Vítů.
Zlepšit by se v roce 2018 měly opět podmínky pro práci na všech divizích. MOTOR
JIKOV Strojírenská a.s. kromě obnovy
strojního vybavení plánuje opravy a rekonstrukce v oblasti příjmu materiálu a skladu,
což povede k zlepšení materiálových toků.
Několik akcí mají v plánu na tlakové slévárně. „Jde o instalaci ventilace a odsávání na
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tavírně, tzv. malé slévárně vysokotlakého
lití a slévárně nízkotlakého lití, dále dokončíme výměnu osvětlení na výrobních
halách a instalaci ergonomických pracovišť na úseku apretace,“ upřesnil Roman
Pospíšil. Nová lamelová vrata mezi roštem
a dvorem na slévárně litiny zamezí úniku
tepla.
I nadále budou všechny společnosti holdingu poskytovat zaměstnancům prostor
a příležitosti k profesnímu růstu účastí
ve vzdělávacích programech a školeních
napříč firmou od shora dolů. Podrobné
výsledky ankety jsou k dispozici na personálním oddělení firmy.

Vyhovuje Vám nabídka
obědů (večeří) a jejich
kvalita?

*zahrnuje odpovědi ano a spíše ano, výsledky za všechny společnosti

Do práce míří dvacet stipendistů firmy
Dvacet nových zaměstnanců si vychovala firma ve stipendijním programu. Osm
učňů ze Střední odborné školy a středního odborného učiliště Jindřichův Hradec
nastupuje po prázdninách do MOTORU
JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi. Do
provozů MOTORU JIKOV Slévárna a.s.
a MOTORU JIKOV Fostron a.s. zamíří šest
učňů, dva studenti z Vyšší odborné školy
automobilní a technické v Českých Budějovicích a čtyři vysokoškoláci.

Filip Večeřa absolvoval praktickou závěrečnou
zkoušku ve výcvikovém středisku MOTORU
JIKOV Strojírenská a.s. v Soběslavi. V srpnu
nastupuje do firmy na pozici kontrolora
kvality.

Praktickou závěrečnou zkoušku přímo ve
výcvikovém středisku firmy v Soběslavi
opět absolvovali učni oboru nástrojař ze
Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Jindřichově Hradci. Při
dvoudenní zkoušce si vylosovali ze dvou
zadání a vyráběli dle výkresu buď hledač
středů nebo rejsek. „Myslím, že jsem praktickou zkoušku zvládnul, složité to nebylo,“ podotkl těsně před koncem zkoušky
Filip Večeřa, který od srpna nastupuje do
MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. na pozici

dílenské kontroly kvality.
„Dostali jsme za úkol vytipovat ze stipendistů dva nástrojaře, kteří by se již v průběhu praxe mohli připravovat na pozici
v kontrole kvality. Absolvovali tedy několikaměsíční přípravu a posílí oblast jakosti,“ vysvětlil odborný garant technického
vzdělávání firmy Radomír Hrouda.
Kromě dvaceti stipendistů, kteří nastupují
do práce, dokončili školu další čtyři, kteří
ovšem pokračují v nástavbovém studiu.
Výcvikovými středisky MOTORU JIKOV
prošlo i v uplynulém školním roce více
než 150 učňů a studentů. Z toho bylo 44
stipendistů v pěti oborech. „Jednalo se
o obráběče kovů, zámečníky, nástrojaře,
mechaniky seřizovače a studenty strojní
průmyslovky. Čtvrtinu stipendistů pak tvoří
vysokoškoláci,“ upřesnila ředitelka rozvoje
lidských zdrojů MOTORU JIKOV Group a.s.
Věra Vrchotová.

Pětačtyřicet let strávil prací pro MOTOR JIKOV Zdeněk Kovařík, seřizovač MOTORU JIKOV Slévárna a.s., divize Tlaková slévárna. „Na šroubárně
v MOTORU JIKOV pracovali oba moji rodiče. Dělala tu i moje manželka, která skončila před deseti lety a teď jdu i já,“ podotkl Zdeněk Kovařík,
který vzpomínal na to, jak byly stromy v areálu závodu malé, když v roce 1973 nastupoval. Od vyučení pracoval pro firmu jako seřizovač vrtaček,
lisů a obráběcích strojů. Zdeněk Kovařík, který je dva roky dědečkem, si již užívá zaslouženého důchodu. Jako poděkování za dlouhodobou
věrnost firmě dostal od generálního ředitele Miroslava Dvořáka sekačku z portfolia MOTORU JIKOV GREEN. Na snímku je Zdeněk Kovařík
s manažerem výroby MOTORU JIKOV Slévárna a.s., divize Tlaková slévárna Martinem Babickým, personalistkou firmy Marií Petráňovou
a mistrovou Renatou Žahourovou, kterou při nástupu do firmy zaškolovala právě manželka Zdeňka Kovaříka.

Jsou úkoly, které Vám
dává Váš nadřízený,
srozumitelné
a splnitelné?
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Máte dostatek
informací o dění v naší
společnosti?

Je Vaše pracoviště
vybaveno tak, že
umožňuje bezpečný
a efektivní výkon
práce?

77 % Ano*

Cvičný požární poplach prověřil
připravenost na slévárnách
Pozornost a připravenost zaměstnanců
obou divizí MOTORU JIKOV Slévárna a.s.
prověřil cvičný požární poplach. „S výsledkem můžeme být spokojeni. V době poplachu bylo na pracovištích 59 lidí v divizi
Slévárna litiny a 104 zaměstnanců v divizi
Tlaková slévárna. Při součtu a kontrole po
evakuaci, jsme zjistili, že pracoviště opustili dle pravidel všichni,“ zdůraznil manažer pro jakost Luboš Kudrna, který má ve
společnostech holdingu MOTOR JIKOV
GROUP na starosti bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a požární ochranu.
Cvičný poplach si jako první zkusili zaměstnanci divize Slévárna litiny. V 8.05 hodin
byl vyhlášen sirénou umístněnou na vrátnici cvičný poplach. „Evakuaci se podařilo

dokončit během dvanácti minut od vyhlášení. V divizi Tlaková slévárna následoval
poplach v 9.30 hodin, všichni zaměstnanci
byli na shromaždištích o jedenáct minut
později,“ popsal Luboš Kudrna.
Pro obě divize je stanoveno celkem pět
shromaždišť, které mají své vedoucí. Ti pak
zaznamenávají soupis zaměstnanců, kteří
se již evakuovali. „Všichni zaměstnanci se
přesně řídili pokyny vedoucího cvičného
požárního poplachu. Nezaznamenali jsme
žádné vážné nedostatky. Jediná připomínka se týkala toho, že siréna není úplně
dobře slyšet na výrobních halách. Prověřujeme nyní, jaké opatření v tomto ohledu
provedeme,“ doplnil Luboš Kudrna.

Při cvičném požárním poplachu se zaměstnanci divize Slévárna litiny MOTORU JIKOV Slévárna a.s.
ve stanoveném čase sešli na třech určených shromaždištích, dvě z nich jsou na snímcích.

2/2018

MOTOR JIKOV GROUP

6

Soběslavský kulturní dům Národ při již tradičním setkání zcela zaplnili bývalí zaměstnanci MOTORU
JIKOV. Setkání jim zpříjemnila dechová kapela Jižani, jejímž kapelníkem je generální ředitel
MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák.

Výcvikové středisko MOTOR JIKOV GROUP, školní rok 2017 – 2018, třída 3ZON
Na snímku zleva: mistr odborného výcviku Zdeněk Struska, Zdeněk Gunár, Jan Hašpl, Jaroslav Hauser, Tomáš Klbík, Jan Círal, Lukáš Lahodný,
Jaroslav Petr, Miloš Hart, Michael Trůbl, Josef Demeter, Libor Špeta, Jan Panský, David Longin.

Také při setkání bývalých zaměstnanců společnosti v Českých Budějovicích zvala dechová kapela
Jižani účastníky setkání k tanci. V Českých Budějovicích a Soběslavi se na setkáních sešlo téměř
čtyři sta bývalých pracovníků firmy.

Spolupráci v týmu při extrémních podmínkách stejně jako hledání společných řešení si testují zaměstnanci společností holdingu MOTOR JIKOV
GROUP při výjezdních zasedáních jednotlivých odborných úseků. Setkání doplňují outdoorové aktivity, které neformálním způsobem zdokonalují
řadu dovedností. Snímek je z výjezdního zasedání manažerů a ředitelů společností holdingu.

7. 6., 27. 6. NAŠE KRONIKA:
Blahopřejeme k jubileu
Všem zaměstnancům naší společnosti, kteří oslavili v uplynulém období životní či pracovní výročí,
blahopřejeme a přejeme mnoho spokojenosti a úspěchů do dalších let.

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Soběslav

Na snímku zleva Jan Koblása, Jitka Mrázová, Milan Míka, Pavel Zelenka, Gabriela Gabrišová, Jan Červenka, Andrea Ďurčíková, Tomáš Tetour,
personální ředitelka MOTORU JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová, Radka Šklárová, Miroslav Bílý, Anna Šímová, Jiří Kubů, Jana Jůnová, Jiří Novák, Václav
Koranda.

Noviny společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. České Budějovice, ročník XXII.
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Na snímku zleva Ivan Beška, Jiří Dráb, Jan Liška, Peter Skvašík, Pavlína Stifterová, Ladislav Valda, Mariya Ralchuk, Jan Šimánek, Roman Kříž, Václav
Říha, personální ředitelka MOTORu JIKOV Group a.s. Iva Fantyšová, Jaroslav Krejčí, Antonín Polívka, Hana Bínová, Blanka Novotná, Nadiya Dancha, Jiří
Bedlán, Darina Janečková, František Matuschka, Mariya Partyka, Karel Kubů, Ivan Petroušek, Michal Hrdina

