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generálního
ředitele

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
zaměstnanci, přátelé,

když jsme před rokem poprvé 
procházeli lockdownem, propadem 
poptávky a omezením výroby, asi 
nikdo jsme si nedokázali představit 
a připustit, že o rok později zdaleka 
nebudeme z podobných omezení 
venku. 

Osobně doufám, že se díky očko-
vání, které se snad podaří urychlit, 
v druhé polovině roku budeme 
moci vrátit k prakticky normálnímu 
fungování s několika omezeními 
typu nošení roušek při účasti většího 
množství lidí na jednom místě.

Z hlediska chodu fi rmy se dnes 
potýkáme s opačným problém než 
před rokem. Zákazníci po nás chtějí 
dodávky převyšující i rok 2019. 

Osobně se dívám na oživení auto-
průmyslu, kterého jsme v posledním 
půlroku svědky, skepticky. Vnímám 
velký nesoulad mezi tím, kolik 
po nás automobilky chtějí dodá-
vat a kolik udávají, že prodávají 
aut. Obávám se, že si plní sklady 
a v průběhu roku dojde k poklesu 
objednávek. Snažíme se proto vyrá-
bět dle našich kapacit a nepodléhat 
přifouknutým číslům objednávek, 
samozřejmě po konzultaci s odbě-
rateli..

Začátek roku se vždy nese ve 
znamení kolektivního vyjednávání. 
Se zástupci odborů jsme si vyjasnili 
pozice a stanoviska. Daňové úpravy 
přispěly k tomu, že všichni zaměst-
nanci mají od začátku roku zhruba 
o osm procent vyšší čisté mzdy. 
I přes toto plošné navýšení se ne-
zříkáme odpovědnosti za zvyšování 
mezd. Musíme ale vycházet z reálné-
ho stavu v jednotlivých divizích, kde 
budeme situaci řešit individuálně na 
základě aktuálních výsledků. 

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

Testování  
na COVID19 odhalilo
jen 18 nakažených 

Z 3,5 tisíce provedených testù mezi 
zamìstnanci bylo pouze 18 pozitivních.

4Jaromír Sedláèek 
dohlíží na výrobu 
robotických pracovišť

„Bez robotù se už nikdo 
neobejde,“ říká vedoucí výroby 
MOTOR JIKOV Fostron a.s.
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2 MOTOR JIKOV 
od začátku roku  
dokončil tři stanice

O další plnicí stanice CNG rozšíøila 
firma nabídku pro motoristy.

25. ROÈNÍK

Fostron dokončuje linku pro výrobu
topení do elektromobilů
Špičkové automatizované pracoviště osa-
zené roboty dokončují pracovníci MOTO-
RU JIKOV Fostron a.s. „Jedná se co do 
úrovně složitosti zařízení, nároků na přes-
nost, kvalitu i takt linky o nejvyšší světovou 
úroveň. Linka je určena pro francouzskou 
fi rmu Valeo, konkrétně pro její výrobní zá-
vod v Číně,“ uvedl ředitel divize Jednoú-
čelové stroje MOTORU JIKOV Fostron a.s. 
Jiří Prchlík.

Ve Fostronu mají s vývojem a výrobou li-
nek pro Valeo bohaté zkušenosti. „Je to 
náš největší zákazník. Dodávali jsme pro 
ně zařízení po celém světě. Loni například 
do závodů v Rusku nebo v Brazílii. Několik 
jednoúčelových strojů máme i v českém 
závodě Valea v Žebráku,“ doplnil Jiří Prch-
lík. Cena linky činí čtyřicet milionů korun 
a pro divizi Jednoúčelové stroje to před-
stavuje prakticky polovinu ročního obratu.

 Dokonèení na straně 4

Vláda krizi neřídí, zodpovědnost za opatření 
přesouvá na fi rmy, říká Miroslav Dvořák
K aktuální situaci se ve dvou velkých rozhovorech pro server Seznam Zprávy a časopis Jihočeský podnikatel vyjádřil předseda 
představenstva a generální ředitel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák. Celkový dopad okomentoval pro druhý nejčtenější 
zpravodajský portál na českém internetu. Nejzajímavější otázky a odpovědi přinášíme čtenářům MONITORU.

Jak podle vás vláda celou 
covidovou krizi řídí?

To, co vláda dělá, nemá s řízením nic společ-
ného. Chápu, že na tuto situaci nikdo nebyl 
připravený, nikdo nic takového neznal. Ale 
kdyby se to mělo řídit skutečně manažersky, 
určitě bych to řídil s odborníky, které u nás 
máme. Já se ale spíš dívám na programy, 
v kterých je nám stát schopen pomoci. Oce-
ňuji hlavně rychlou pomoc, jakou bylo od-
ložení daní. Pomohlo nám taky, že jsme se 
loni domluvili s bankami na odložení splátek.

Jaký je dosavadní dopad covidu 
na skupinu MOTOR JIKOV?

Za loňský rok jsme měli výpadek v tržbách asi 
20 procent. Reagovali jsme snižováním stavů 
i mezd, chodili jsme do práce za 70 procent 
platu, využívali kurzarbeit, hlídali pohledáv-
ky… Letos jedeme zatím naplno. Automo-
bilky mají pořád proti normálnímu stavu vý-
padek v prodejích asi 20 procent, ale chtějí 
mít zboží na skladě, a tak nás dodavatelé 
tlačí k výrobě. Je tu ale velká nejistota, velká 
neznámá, co kdyby se fabriky začaly zavírat. 
Třeba i proto, že nebudeme schopni pande-
mii krotit a budeme mít tolik nemocných, že 
ani nebudeme schopni vyrábět. Nevíme, jak 
to v rámci celého našeho byznysu bude dál.

Čím je způsobeno zpomalení 
automobilového trhu? Klesající 
koupěschopností zákazníků, 
nebo spíš obavami z budoucnosti 
a sklonem k šetření?

Odbyt je určitě poznamenaný ztrátou kou-
pěschopnosti, ale i poklesem investic. My 
sami máme fl otilu asi 60 aut a letos určitě 
žádné nové auto kupovat nebudeme. Při-
znávám, že se bojím, co bude dál, a nevidím 
takové nákupy jako účelné. To raději dám 

peníze do mezd a do automatizace.

Změní pandemie a koronavirová 
krize český autoland?

Určitě ho ovlivní. Koronavirus navíc přišel 
v době, kdy proděláváme přechod ke sni-
žování emisí, což autoprůmysl samo o sobě 
hodně zasahuje. Jen nám v MOTORU JIKOV 
s přechodem na elektromobilitu do roku 
2030 vypadne ze dvou miliard tržeb asi mi-
liarda.

Ovlivňuje automobilový 
průmysl víc pandemie, nebo 

technologická změna, tedy 
přechod k elektromobilitě?

Dopad technologické změny se dá lépe od-
hadovat, my kvůli němu odhadujeme v roce 
2020 výpadek tržeb asi na 10 procent. Ale 
u pandemie se nedá odhadovat nic. Dodnes 
ani nevíme, z čeho ta nemoc vznikla. Neví-
me, jak proti ní bojovat, jak bude fungovat 
očkování, jak se to bude vyvíjet dál. Rozhod-
ně je mnohem horší pandemie.

Může covid změnit i evropskou 
protiemisní politiku a tempo 

přechodu k elektromobilitě?

Já čekám, že ano. Což by byla jedna z po-
zitivních věcí. Tvrdím totiž, že stoprocentní 
přechod na e-mobilitu je nereálný, přestože 
do toho dáváme všichni hromadu peněz. 
Odchod od spalovacích motorů, které pro-
šly dlouhým vývojem a pořád zaměstnávají 
spousty lidí, je příliš rychlý. Covid nás učí 
novým věcem, novým přístupům, a toto po-
znání by mohl být jeden z příkladů. Kdyby se 
zpomalila evropská elektromobilní strategie, 
stalo by se to sice za cenu velkých ztrát, ale 
bylo by to podle mne dobře.

Øekl jste, že koronavirová krize 
nás učí myslet jinak. Jak se to 
projevuje v Jikovu?

Covid nás přivedl k rozhodnutí, že rok 2021 
v Jikovu bude rokem automatizace. Hodně 
jsme přechod k automatizaci urychlili, aby-
chom zvýšili produktivitu. A jdeme také do 
informačních systémů, s jejichž pomocí bu-
deme schopni řídit fabriku, využívat stroje co 
nejefektivněji.

Co poslední rok naučil vás 
osobně?

Probral jsem se z klidu. Já řešil poslední kri-
zi v letech 2008 a 2009. V těch posledních 
letech šly věci tak nějak samy. Do fi rmy sice 
chodím pořád každý den, ale nemusel jsem 
vyvíjet zvláštní tlak, hodně času jsem trávil 
sportem, mohl jsem dát lidem víc peněz… 
Teď musím hodně chodit mezi lidi, víc s nimi 
mluvit, jsem víc spojen s lidskými osudy. 
Někdy je to vyčerpávající. Na druhou stra-
nu jsme začali jinak přemýšlet třeba o těch 
investicích. Děláme věci, které bychom jinak 
letos nedělali. A to je určitě dobře. (www.
seznamzpravy.cz)
 Více na straně 4

Øeditel divize Jednoúčelové stroje MOTORU JIKOV Fostron a.s. Jiří Prchlík ukazuje číst připravované 
linky do čínského závodu Valea.

Miroslav Dvořák 
prvním 
viceprezidentem 
AutoSAP
V čele sdružení AutoSAP stanul po břez-
novém jednání představenstva generální 
ředitel MOTORU JIKOV Group a.s. Miro-
slav Dvořák Na stejném jednání oznámil 
odstoupení z funkce dosavadní prezident 
sdružení Bohdan Wojnar. Při následné 
volbě viceprezidentů získal Miroslav Dvo-
řák jednomyslnou podporu členů před-
stavenstva. Obhájil tak svůj post a stal se 
prvním viceprezidentem sdružení. Dalším 
viceprezidentem sdružení byl zvolen Ro-
bert Kiml, generální ředitel Toyota Motor 
Manufacturing Czech republic.

Miroslav Dvořák byl ve volbách na sklon-
ku loňského roku znovuzvolen členskou 
základnou do představenstva sdružení. 
Je místopředsedou divize dodavatelů. 
Největší část členské základny tvoří právě 
dodavatelské fi rmy automobilového prů-
myslu. AutoSAP má 144 členských fi rem, 
jejichž obrat představuje čtvrtinu průmys-
lové výroby České republiky. 

peníze do mezd a do automatizace. technologická změna, tedy 
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Vedete přes rok výrobní 
tým lidí, kteří staví 
sofistikované jednoúčelové 
stroje. Jaké byly vaše 
zkušenosti s robotizací 
výroby?

U předchozího zaměstnavatele 
jsme se robotizaci výroby věnova-
li, měl jsem ji na starosti. Oproti 
tomu, co stavíme ve Fostronu, se 
ale jednalo o velmi jednoduchá 
pracoviště. Když srovnám složitost 
jednoúčelových strojů, na kterých 
nyní pracuji, s robotickými praco-
višti, která jsme zaváděli, jde o úpl-
ně jinou ligu. Když jsem viděl, co 
vyrábíme pro našeho největšího 
zákazníka Valeo, spadla mi brada. 
V začátcích pro mě tedy byla hroz-
ně důležitá podpora a pomoc od 
ředitele divize Jiřího Prchlíka, ve-
doucího technické kontroly Mila-
na Křenka a v neposlední řadě od 
konstruktérů a pracovníků mon-
tážní dílny. Když jsem nastupoval, 
můj předchůdce už byl pryč, takže 
jsem neměl, od koho bych načer-
pal zkušenosti, o to důležitější byla 
pomoc kolegů. Po roce už samo-
zřejmě spoustu věcí znám, ale i tak 
se stále učím. 

Kde jste pracoval před 
nástupem do MOTORU 
JIKOV?

Dvacet let jsem pracoval v kaplické 
firmě Brawe, dodavateli pro auto-
mobilový průmysl, který se zabývá 
výrobou dílců od tváření kovu za 
studena – lisování, přes svařová-
ní, odporové svařování, robotické 
svařování a bodování, kataforézní 
lakování a montáže. 

Dvacet je dlouhá doba, 
jaká byla vaše profesní 
cesta?

Nastupoval jsem jako operátor, 
postupně jsem dělal seřizovače, 
mistra, vedoucího výroby, a nako-
nec facility manažera, kdy jsme 

se staral o údržbu strojů a budov 
v celém závodě včetně robotiza-
ce. Prošel jsem si tedy celý výrobní 
proces od úplného začátku až po 
vedoucího výroby, kdy jsem měl 
na starosti 280 lidí. Výrobní závod, 
který neautomatizuje a nezavádí 
roboty, nemá šanci uspět. Zaváděli 
jsme tedy robotické buňky, které 
nebyly jednoúčelové, sloužily pro 
více typů výrob. Robotizace byla 
absolutní nutnost. Na jedné stra-
ně neseženete lidi, kteří rozumí 
řemeslu. Pak je tu samozřejmě 
otázka spolehlivosti a kvality. Když 
máte na rámu motorky dvě stě 
svárů, robot na rozdíl od člověka 
nikdy nezapomene ani na jeden. 
Takových robotů jsme měli dvacet. 
Tahle práce mě bavila. 

Jak jste se dostal k tom, 
že jste odešel do MOTORU 
JIKOV?

Ve firmě se změnilo vedení a chtěli 
mě z facility manažera směřovat 
zpět na vedoucího výroby. Do toho 
se mi úplně nechtělo, tak jsem se 
začal ohlížet jinde. Narazil jsme na 
webu MOTORU JIKOV na inzerát, 

kde do Fostronu sháněli vedoucí-
ho výroby jednoúčelových strojů. 
To my bylo díky robotizaci hodně 
blízké. 

Mluvil jste o tom, že 
příchod do MOTORU JIKOV 
Fostron byl pro vás, pokud 
jde o robotizaci, skokem 
na vyšší úroveň. Co pro 
vás bylo za ten první rok 
nejtěžší?

Hodně jsem se trápil, než jsem 
pronikl do vnitropodnikového 
plánovacího a řídícího systému. 
Dvacet let jsem pracoval v SAPU 
a nyní jsem ze dne na den přešel 
na AXAPTU. Pro vedoucího vý-
roby je důležité, aby měl přehled 
v dílcích, aby mohl při poradách 
vše kontrolovat. Zpočátku jsme 
tedy dost tápal, musel jsme si na 
vše zvyknout, najít si systém, na 
jehož základu jsem byl schopen si 
kontrolovat běžící výrobu, aby vše 
postupovalo dle harmonogramu 
a nehrozilo zdržení montáže. 

Dříve jste měl na starosti 

sériovou výrobu, dnes 
několik měsíců pracujete 
na jedné zakázce…

Vždy záleží na velikosti stroje. Nyní 
například pracujeme na silikonova-
cí stanici pro MOTOR JIKOV Strojí-
renská a.s. Takové zařízení postavit 
od zakázky po dodání k zákazní-
kovi trvá od tří do čtyř měsíců. Pak 
tu ale máme těsně před dokonče-
ním dva stroje do Číny. Ty budeme 
během následujících dvou měsíců 
odesílat lodí nebo vlakem, pak 
bude následovat montáž a násled-
né seřizování a testování přímo na 
místě. Od zadání zakázky po finál-
ní zprovoznění tedy uběhne cirka 
deset měsíců. Pro nás, pro výro-
bu, je stěžejní samozřejmě pouze 
část z této doby. Nejdříve přijde ke 
slovu konstrukce, pak je třeba vše 
schválit u zákazníka a poté nastu-
puje výroba. My si samozřejmě ce-
lek dělíme do několika podsestav, 
na kterých se pracuje souběžně, 
tak aby mohla montáž pokračovat 
dle harmonogramu. Poté nastu-
puje programátor, který musí stroj 
opatřit funkčním software. Ná-
sleduje testování, zkoušení a pře-

jímka. Po přepravě k zákazníkovi 
se zařízení nainstaluje, následuje 
seřízení a opět proběhne předání 
zákazníkovi.

Poletíte také do Číny?

Já ne. Na to už máme určený tým 
lidí včetně náhradníků, kde je 
konstruktér, mechanik, elektrikář 
a programátor…

Jak popisujete celý proces 
v určitých obdobích asi 
půjde o poměrně časově 
náročnou práci, že?

Když jedeme na montáž k zákaz-
níkovi, samozřejmě pracujeme, 
dokud vše není hotové. Při roz-
jezdu a finálním dokončení stavby 
nového stroje je také více práce. 
Jde tedy spíše o nárazová obdo-
bí, kdy je potřeba se přizpůsobit. 
Vzhledem k tomu, že v bývalé prá-
ci jsem byl poslední tři roky den-
ně od pěti do sedmi, rozhodně si 
nestěžuji.    

Mluvil jste o tom, 
že robotizace je pro 
výrobu nutností už kvůli 

nedostatku kvalifikované 
pracovní síly. Jak jste na 
tom aktuálně ve výrobě?

Bohužel platí již několik let, že 
šikovní lidé na trhu práce nejsou 
a asi ani nebudou. Správná cesta 
určitě je si je snažit takříkajíc vy-
chovat. Nám dnes chybí elektrikář, 
mechanik, programátor…

Zasáhla do výroby nějak 
pandemie koronaviru?

Naštěstí se u nás vyskytly vždy jen 
jednotlivé případy. Musím říct, že 
nastavená opatření, ať jde o respi-
rátory, rozvrhy na obědy, omezení 
porad, ale i testování, fungují.

Kde bude z pohledu 
robotizace výroba za deset 
let?

Automatizace je nejen pro odvět-
ví strojírenství tou jedinou cestou. 
K robotům přecházejí a budou 
přecházet i další odvětí jako je 
například potravinářství. Dnes je 
velkou otázkou bezpečnost, stále 
více firem začíná používat takzva-
né kolaborativní roboty. Koboti 
jsou roboti, kteří obrazně řečeno 
překonali mříže, za kterými vět-
šinou roboti pracují. Pokud se do 
budoucna podaří více zapojit tyto 
roboty do výrobních linek, dává to 
prostor pro další rozvoj. 

V práci už netrávíte tolik 
času, jaké máte koníčky?

Je pravda, že dosud to byla jen 
kariéra a kariéra. Jsem zapálený 
sportovec. V létě hraji tenis, v zimě 
badminton, zajdu si na fotbal, 
rád jezdím na kolečkových brus-
lích a běhám. Sport mi poskytuje 
potřebný relax a odpočinek. Rád 
cestuji, což tedy poslední rok moc 
nejde, ale těším, že vyrazíme s pří-
telkyní alespoň po Čechách. 

Podniky, které nezavádí roboty, nemají šanci uspět, 
říká vedoucí výroby Jaromír Sedláček
V MOTORU JIKOV pracuje Jaromír Sedláček jeden rok, věrnost zaměstnavateli pro něj ale není cizím pojmem. Práci totiž změnil po dvaceti letech u jedné firmy, kde se vypracoval 
z operátora až na manažera. Důvodem byla fascinace robotizací výroby. Přešel proto na post vedoucího výroby MOTORU JIKOV Fostron a.s., divize Jednoúčelové stroje, aby mohl 
být u toho, kde automatizaci výroby vymýšlejí a přivádějí na svět. 

Generální ředitel MOTORU JIKOV 
Group a.s. Miroslav Dvořák ocenil 
dlouholetou věrnost zaměstnance 
darem v podobě sekačky z nabíd-
ky MOTORU JIKOV GREEN.

Od ledna je v zaslouženém důcho-
du, přesto na slévárnu chodí po-
máhat. „Začínal jsem na talkové 
slévárně jako technolog, nástro-
jový referent, působil jsem jako 
výrobák. Nějaký čas jsem byl i na 
slévárně litiny, kde jsem pracoval 
jako metalurg, ale už v roce 1978 
jsem tam strávil dva měsíce, kdy 
jsem brousil odlitky a pracoval na 
pískovém hospodářství. Na konci 
osmdesátých let jsme pak dělal 
taviče zpátky na tlakové slévárně,“ 
vypočítává Milan Maurenc. Mo-
tivace k přechodu na práci taviče 
byla podle něj finanční. 

Lépe placená práce pak Milana 
Maurence na 3,5 roku také odlá-
kala z MOTORU JIKOV úplně. Na 
konci roku 1991 odešel pracovat 
do Rakouska. „Měli jsme příbuz-
né v Německu, takže řeč jsem 
díky tomu uměl. Je pravda, že to 
pro mě byla škola. Tam jsem po-
znal takříkajíc pravý kapitalismus 
na vlastní kůži. Práce musela být 
hotová a bylo úplně jedno, jaké 
bylo zrovna počasí,“ vzpomíná 
Milan Maurenc, který tehdy roz-
vážel reklamní letáky po městech 
a vesnicích Horního Rakouska. 
Nepotřeboval tehdy pracovní po-
volení, stačilo mu pobytové vízum. 
„Poznal jsme jiný styl života. Tahle 
zkušenost mi dala hodně. Dodnes 
vzpomínám, jak to třeba chodi-
lo na úřadech nebo v bance, kde 

k vám byli neuvěřitelně vstřícní 
a ochotní.“  

V roce 1995 se nicméně vrátil do 
MOTORU JIKOV. U Milana Mau-
rence platilo, že pracovní kolektiv 
mu byl rodinou doslova. „Ve firmě 
ve vývoji dělal bývalý tchán, dlou-
há léta v MOTORU pracoval můj 
syn, byl tu i bývalý švagr, teta, její 
první muž, snacha,“ vypočítává 
členy rodiny, kteří v MOTORU JI-
KOV strávili část pracovního živo-
ta. U technického oboru se zatím 
drží syn Milana Maurence. 

V polovině devadesátých let přišel 
zpět v roli šéfa kvality.  Dnes už je 
přes rok ve věku, kdy mohl ode-
jít do starobního důchodu a na 
začátku letošního k tomu i došlo. 
„Musím říct, že za ten měsíc, co 

jsem zatím doma, jsem se rozhod-
ně nenudil. Manželka navíc pod-
niká a pokud se uvolní opatření 
budu jí opět pomáhat. Už třináct 
let provozuje občerstvení v hlu-
bocké zoo, kde má sezonu sedm 
měsíců, naposledy ale otevírala jen 
tři dny na vánoční nasvícenou zoo, 
pak se muselo znovu zavřít,“ zdů-
razňuje Milan Maurenc, který se 
může pochlubit dvěma vnoučaty. 

Těší se už na slunečné počasí, kte-
ré mu umožní vyjet z garáže s kab-
rioletem BMW. „Mám sice průmy-
slovku, ale jsem původně vyučený 
automechanik, takže si na tomhle 
autě ještě dokážu vše opravit sám. 
Víte, v kabrioletu, to je úplně jiná 
jízda,“ zasní se Milan Maurenc.  

Milan Maurenc už se těší na letní 
jízdy kabrioletem
Slévárnu MOTORU JIKOV poznal za svou pracovní kariéru technolog Milan Maurenc dokonale. Kromě krátké pauzy 
na začátku devadesátých let totiž odpracoval pro firmu 38 let. „Fabrikou jsem prošel celou. Dá se říct, že kromě ředi-
telského postu, jsem si zkusil všechno,“ podotýká se smíchem Milan Maurenc.

Milan Maurenc pracoval pro MOTOR JIKOV s krátkou přestávkou osmatřicet 
let. Na snímku s ředitelem MOTORU JIKOV Slévárna a.s., divize Tlaková slévárna 
Romanem Pospíšilem.

Jaromír Sedláček, vedoucí výroby MOTORU JIKOV Fostron a.s., divize jednoúčelové stroje je zapáleným sportovcem.
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OCTAVIA s motorem 1,5 G-TEC 
o výkonu 96 kW (130 k) a šesti-
stupňovou manuální převodovkou 
je k dispozici pro liftback i kombi 
ve výbavových stupních Active, 
Ambition a Style. Jiří Maláček, ve-
doucí tuzemského zastoupení au-
tomobilky ŠKODA AUTO, k nabíd-
ce uvádí: „Věříme, že tato varianta 
ještě zvýší všeobecný zájem o vozy 
s alternativními pohony a stane se 
oblíbenou volbou flotilových zá-
kazníků. Zejména jim vychází vstříc 
příznivými provozními náklady při 
vyšších kilometrových nájezdech 
a oproti standardním spalovacím 
motorům produkuje výrazně men-
ší množství emisí.“

ŠKODA AUTO již tradičně sází na 
CNG jako alternativu ke klasickým 
palivům. Agregát 1,5 G-TEC o vý-
konu 96 kW (130 k) není ve čtvrté 
generaci modelu OCTAVIA úpl-
ným nováčkem, dosud se však pá-
roval výhradně se sedmistupňovou 
převodovkou DSG. Pro modelové 
řady SCALA a KAMIQ je k dispo-
zici pohonná jednotka 1,0 G-TEC 
s výkonem 66 kW (90 k), která se 
kombinuje výhradně s šestistup-
ňovou manuální převodovkou 
a specifikací Style.

Přestože budoucnost v oblasti al-
ternativních pohonů bude patřit 
zejména bateriově poháněným 
elektromobilům, CNG významně 
přispívá ke snižování emisí. Agre-
gáty G-TEC jsou ve srovnání s běž-
nými spalovacími motory emisně 
čistší a mají výrazně nižší náklady 
na pohonné hmoty. Základ hna-

cího ústrojí tvoří zážehový motor 
TSI, který pracuje s proměnným 
časováním sacích ventilů dle tzv. 
Millerova cyklu. Kromě stlačeného 
zemního plynu je tedy schopen 
spalovat i benzín. Zásluhou pro-
vozu na CNG však produkuje až 
o čtvrtinu méně emisí oxidu uhliči-
tého a až o tři čtvrtiny méně emi-
sí oxidů dusíku. Navíc nevznikají 
téměř žádné pevné částice, což 
mimo jiné znamená, že se motory 
G-TEC obejdou bez filtru pevných 
částic. Do budoucna se navíc po-

čítá s využitím biometanu, který 
tyto motory mohou spalovat bez 
jakýchkoliv úprav již dnes. To s se-
bou přinese další významný pokles 
emisí a za určitých okolností tak 
bude možné jezdit s vozy ŠKODA 
ve verzích G-TEC CO2 neutrálně.

Není divu, že poptávka zákazníků 
po těchto vozech stoupá – a to ne-
jen mezi firemními klienty. U nej-
prodávanějšího modelu OCTAVIA 
se podíl motorizací G-TEC na 
celkových prodejích každoročně 

pohybuje kolem pěti procent. Le-
tos by se, i díky právě uváděnému 
provedení, měla tato hodnota ješ-
tě zvýšit. U modelů SCALA a KA-
MIQ se loňský podíl verzí G-TEC 
pohyboval kolem dvou procent, 
také v těchto případech se oče-
kávají meziroční nárůsty. Značka 
ŠKODA má nyní na českém trhu 
kompletní rodinu automobilů na 
CNG, které zůstanou součástí její 
nabídky i v příštích letech.

Na český trh vstupuje OCTAVIA G-TEC ve 
verzi liftback a s manuální převodovkou
ŠKODA AUTO doplňuje nabídku svých vozů na stlačený zemní plyn. Na český trh právě vstupuje OCTAVIA s mo-
torem 1,5 G-TEC o výkonu 96 kW (130 k) a šestistupňovou manuální převodovkou. Díky tomu se tento druh 
alternativního pohonu stává cenově ještě dostupnějším. V portfoliu mladoboleslavské automobilky jsou i další 
modely na CNG – SCALA a KAMIQ mohou mít pod kapotou agregát 1,0 G-TEC s výkonem 66 kW (90 k).

MOTOR JIKOV dokončil od začátku roku 
čtyři nové CNG plnicí stanice
V minulém roce se podařilo MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. postavit CNG plnicí stanice v hodnotě více než 
třiceti milionů korun. V letošním roce navazuje dokončováním rozpracovaných projektů.

Levnější dálniční známka, 
nulová silniční daň
Dalším výrazným benefitem pro majitele CNG automobilů je sleva na dál-
niční poplatky. Zákon od nich už dříve osvobodil například elektromobily. 
Od letoška nově platí zvýhodnění také pro vozy na CNG, a to ve formě 
50% slevy. Zatímco roční poplatek za dálnice činí letos u konvenčních 
paliv 1 500 korun, u vozů na CNG zaplatíte jen 750. Stát samozřejmě 
nadále zvýhodňuje CNG pro podnikatele, a to osvobozením od silniční 
daně u vozidel na CNG s největší povolenou hmotností do 12 tun. To 
představuje další úsporu dle objemu válců v řádu tisíců korun ročně.

BioCNG – ještě větší 
ekologický přínos
Už loni se na plnicích stanicích CNG objevila poměrně revoluční novinka: 
biometan, tedy bioCNG. Jde o emisně čistou variantou CNG vyrobenou 
z biologicky rozložitelného odpadu. I když je klasické CNG šetrnější k ži-
votnímu prostředí, stále jde o fosilní palivo. Význam bioCNG ale spočívá 
v tom, že pochází z obnovitelných zdrojů a má z hlediska celého životního 
cyklu paliva výrazně nižší uhlíkovou stopu. Jeho spalováním se do ovzduší 
uvolní až o 60 % méně emisí oxidu uhličitého než při spalování tradičního 
CNG. Oproti konvenčním motorovým palivům je to pak až o 80 % méně.

Porsche se spalovacích 
motorů vzdát nechce. 
Zachránit je má 
„elektropalivo“ z vody 
a vzduchu 
Přestože investuje miliardy do elektromobility, budoucnost vidí Porsche 
i ve spalovacích motorech. Na rozdíl od některých jiných automobilek. 
V příští závodní sezóně bude testovat „eFuel“ – syntetické palivo vyrábě-
né ekologicky udržitelnou cestou z vody a CO obsaženého v atmosféře. 

Člen představenstva Porsche pro výzkum a vývoj Michael Steiner ozna-
čuje syntetické palivo za „vhodný doplněk“ elektřiny v nabídce pohon-
ných jednotek. „Umožní našim zákazníkům jezdit v autech s konvenčním 
spalovacím motorem nebo v plug-in hybridech s výrazně nižšími emisemi 
skleníkových plynů,“ tvrdí. 

Princip není – na rozdíl od realizace – složitý. Elektrolýzou (proto „elek-
tropalivo“) se voda rozloží na kyslík a vodík. Díky využití větrných elekt-
ráren má být tato část procesu zcela ekologická. Následně se vodík spojí 
s CO zachyceným z ovzduší. Vznikne tak umělý metanol. Poslední fází je 
speciální proces vyvinutý ExxonMobilem, při němž se metanol promění 
v syntetický benzin s nízkým obsahem uhlíku. Porsche tvrdí, že syntetic-
kým palivem lze snížit emise CO až o 85 procent a že celková ekologická 
bilance takto poháněného vozu může být dokonce nižší než v případě 
elektromobilu.

CNG ekologičtější než elektromobil

To je překvapivé jen na první pohled. Provozně je totiž elektromobil vý-
razně účinnější než auto se spalovacím motorem, do celkové bilance po 
dobu životního cyklu se ale výrazně promítají emise vzniklé při výrobě. 
Proto jsou elektromobily celkově „jen“ asi o 15 až 25 procent šetrnější 
než konvenční auta. Přesná míra závisí na zdroji elektřiny používané k je-
jich nabíjení. A vůz poháněný stlačeným zemním plynem (CNG) může být 
dokonce ekologičtější než auto do zásuvky. Problém je v tom, že například 
evropské regulace berou v potaz pouze emise výfukové. Výrobci jsou tak 
fakticky tlačeni do elektrifikace na úkor ostatních technických řešení. 

Principiální výhody uměle vyráběného benzinu jsou zřejmé. Není kvůli 
němu zapotřebí budovat nákladnou novou infrastrukturu ani vyvíjet nové 
motory. Proti tomu je ale potřeba postavit také negativa. Spalování bude 
z principu vždy vytvářet nějaké lokální emise – i když na druhou stranu je 
pravdou, že výfukové plyny z CNG, k němuž má umělé palivo chemicky 
blízko, jsou výrazně čistší než u benzinu či nafty. 

Porsche bude umělý benzin z Chile nejprve testovat v závodních vozech 
svého značkového šampionátu Mobil 1 Supercup. Jeden litr zatím vyjde 
na 45 dolarů (v přepočtu 980 Kč), ale průmyslová výroba by časem měla 
cenu snížit. Automobilka zdůrazňuje, že syntetická paliva nejsou náhrad-
ním ani konkurenčním řešením k elektrifikaci. Nejpravděpodobněji se 
tedy jeví, že pokud se vůbec dočkají průmyslového nasazení, půjde spíše 
o záležitost pro fajnšmekry, milovníky sportovních aut a sportovní jízdy. 
(www.autobible.euro.cz)

„V loňském roce se jednalo o jed-
nu vnitropodnikovou stanici pro 
společnost Klaus Timber a dvě ve-
řejné stanice MJ SAT pro zákazníky 
E.ON Energie ve Strakonicích a pro 
Zliner Energie ve Vítkově. Stanice 
ve Vítkově je určená primárně pro 
autobusy společnost Z-group. Ta 
se stala jednou z nejvíce vytíže-
ných stanic, když za první půlrok 
používání kompresory ve stanici 
odpracovaly celkem čtyři tisíce 
motohodin,“ uvedl manažer pro 
prodej CNG MOTORU JIKOV Stro-
jírenská a.s. Jan Kocourek.

Dokončení dvou dalších dvou sta-
nic se z konce roku 2020 přesunu-
lo na začátek roku 2021.

V případě stanice pro Česká Doka 
Brno nestihla stavební firma do-
končit stavební přípravu přípojky 
před zimou, proto se realizace mu-
sela posunout na jaro. Stanice  MJ 
Variant 2K-840 je ale již dokon-
čena a plně funkční, zbývá už jen 
provedení funkční zkoušky Tech-
nickou inspekcí České republiky. 

„Také v případě stanice pro MEZ 

a.s. Nedvědice nástup zimy zasko-
čil firmu, kde bude instalovaná 
technologie MJ Variant 2K-840. 
Instalace je v plánu na třetí týden 
v dubnu,“ doplnil Jan Kocourek.

Na čtvrtý měsíc roku byla v plánu 
také instalace plnicí stanice MJ 
Variant 20-1680 pro Třinecké že-
lezárny ve Starém Městě u Uher-
ského Hradiště. „Projekt vázaný 
na stavbu nové výrobní haly byl 
vysoutěžen již v roce 2019, ovšem 
vzhledem ke komplikacím se stav-
bou haly může být dokončený až 

nyní,“ objasnil manažer MOTORU 
JIKOV Strojírenská a.s.

Stanice je vybavená čtyřmi kom-
presory MJ05 o celkovém výkonu 
20 Nm3/hod, zásobníkem CNG 
o objemu 1680 litrů a výdejním 
stojanem Tatsuno s integrovaným 
platebním terminálem UniPOS 
od firmy Unidataz. Stanice bude 
určená pro vysokozdvižné vozíky 
s nosností 2,5 – 8 tun a také fi-
remní vozy na CNG.
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Dokončení ze strany 1

Výroby v MOTORU JIKOV běžely 
i při kritické zdravotnické situaci 
na začátku letošního roku. Bylo to 
i díky opatřením, která se podařilo 
v divizích holdingu nastavit. 
Můžete některé jmenovat?

Jedná se o spoustu dílčích opatření s důra-
zem na 3R – ruce – roušky – rozestupy. Ak-
tuálně jde samozřejmě o testování zaměst-
nanců, které bylo na začátku pro podniky 
nad 50 zaměstnanců nařízeno direktivně 
vládou. Víme, že velká část firem s testy 
pracovala již před tímto příkazem.
Pochopitelně nešlo o masivní testování 
všech zaměstnanců, ale o cílené akce, řeklo 
by se firemní trasování kontaktů. V MOTO-
RU JIKOV s tím takto pracujeme již od pod-
zimu loňského roku. Ve chvíli, kdy se objevil 
člověk s pozitivním testem, jsme okamžitě 
antigenními testy otestovali jeho blízké pra-
covní kontakty. Nutno zdůraznit, že jsme šli 
nad rámec toho, co bylo například prošet-
řováno při prověřování kontaktů hygienou. 
Zaměstnanci museli mít roušky a nyní respi-
rátory, které jako firma také poskytujeme, 
přesto jsme otestovali vždy celou skupinu. 
Pokud se prokázal přenos v rámci kolekti-

vu, přijímali jsme další opatření. Tento náš 
postup jsme ostatně probírali i s krajskou 
hygienickou stanicí. Například po posled-
ním „záchytu“ šlo o zákaz vstupu do jídel-
ny, kdy jsme teplé obědy dováželi přímo 
lidem na pracoviště. Nepochopil jsem v 
této otázce postoj odborů, které trvaly na 
zachování přístupu do jídelny.

Kolik pozitivních testů jste za tu 
dobu ve firmě měli?

Pokud bychom to vztáhli na období od 
října do března, což je pět měsíců, tak se 
jedná o necelých dvacet případů. První dvě 
vlny povinného testování od března, což 
například pro nás znamená během dvou 
dnů otestovat 750 zaměstnanců, přines-
ly dvanáct a pak čtyři pozitivní testy, to 
je méně než 1 procento. Poslední týdny 
jde v podstatě o jednotlivé případy. Velmi 
podobná situace byla podle našeho prů-
zkumu i u dalších velkých zaměstnavatelů 
v regionu. Jasně z toho vyplývá, že výzvy 
k uzavření průmyslových podniků kvůli 
tomu, že se v nich nekontrolovatelně šíří 
COVID, byly zcela mimo. V práci jste stá-
le se stejnými lidmi stejně jako v rodině. 
Kde se pak v těchto uzavřených skupinách 
vezme COVID? Lidé si to přinesou odjinud. 
Máme zkušenosti, že se nákaza šíří mezi 

agenturními pracovníky, kteří často bydlí 
na ubytovnách, zřejmě tam dochází k se-
tkávání větších skupin lidí. 

Zmínil jste, že plošné testování 
bylo firmám nařízeno. Jaké 
problémy to pro firmy přineslo?

Jako bohužel spousta věcí přišlo toto vládní 
nařízení jako blesk z čistého nebe. O ploš-
ném testování přitom šlo mluvit dlouho 
dopředu, firmy by se připravily. Takhle nás 
postavili před hotovou věc, ze strany vlády 
opět nepřipravenou …
My jsme měli například nakoupené testy, 
ty ovšem nebyly na schváleném seznamu 
ministerstva zdravotnictví, takže nám je 
stát neproplatí. Prakticky všechny firmy se 
tak musely pustit do objednávání testů, což 
pochopitelně vedlo k zahlcení dodavatelů 
a růstu ceny. Stát nám nyní hradí šedesát 
korun za test, za tuto cenu ho ale nelze na 
trhu koupit. Dnes se pohybuje cena přes 
sto korun. Firmy tak na testování doplácejí.

Nás to při třech tisících testech a dalších 
nákladech přijde měsíčně na 200 tisíc ko-
run a ročně by to představovalo 2,4 milionu 
korun. A to ještě nevyčísluji ztráty na pro-
duktivním čase, který stráví zaměstnanci 
testováním.

Nakonec všichni testování zvládli, je ovšem 
třeba zdůraznit, že téměř navzdory práci 
ministerstva. Museli jsme se stát odborníky 
na typy testů, řešit kde, jak a kým testovat, 
likvidovat odpady, jak a kam vše hlásit a ne-
porušovat přitom GDPR … To všechno nás 
stálo a stojí čas a lidský potenciál.
A abychom se nenudili, tak do toho bě-
hem dvou dnů zakážou, a pak opět povolí 
závodní stravování. Kdybychom stejnou 
metodou pokus omyl řídili firmy, už žádné 
nemáme. Hrozím se i nápadů na zavedení 
povinného home office pro „kancelářské“ 
pracovníky. My jsme využili všech zaseda-
cích místností, takže nám lidé sedí po jed-
nom v místnosti. V čem bude přínos, když 
je donutí zůstat doma, kde velká část z nich 
nemá vůbec podmínky proto, aby mohli 
pracovat? Osobně mám i velké pochyby 
o produktivitě práce z domova a obávám 
se, že lidé ztratí chuť a pracovní návyky.

Testování se museli podrobit 
všichni zaměstnanci, setkali jste 
se z jejich strany s odporem 
k nařízenému testování?

Naši zaměstnanci většinou brali nabízené 
testy jako benefit. Jinak by se museli ně-
kde objednávat, trmácet se přes město do 

testovacího místa, v případě menších měst 
pak do úplně jiného města. Ani v současné 
fázi, kdy to mají všichni povinně, jsme se 
nesetkali s tím, že by někdo odmítl. Všichni 
vnímají, že zdraví mají jen jedno a je potře-
ba si ho chránit 

Od začátku pandemie je to více 
než rok, nyní dokážete velmi 
dobře posoudit, jaká pomoc byla 
smysluplná, a co byly slepé uličky?

V každé situaci je nejpotřebnější rych-
lá a účinná finanční pomoc. Můžete mít 
fungující provoz, ale jakmile kvůli COVIDU 
zavřou vaši odběratelé a přestanou platit, 
dostanete se do problémů. Nejde o to, aby 
hned stát firmám peníze posílal, ale fun-
guje odpuštění či odložení daní, odložení 
odvodů za zdravotní a sociální pojištění, to 
jsou „rychlé peníze“. I když mám k němu 
velké výhrady, tak pomohl i program An-
tivirus. U podpůrných programů jako byl 
COVID Ubytování a podobné sice stát po-
sílá peníze, ale bohužel s několikaměsíčním 
odstupem, což může být velký problém. 
Nám pomohl i vstřícný přístup bank s od-
ložením splácení úvěrů.

Miroslav Dvořák: Opatření ve firmě fungují
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Pořad České televize Bilance vznikal 
v MOTORU JIKOV

Třetí díl nového publicistického pořadu 
Bilance: největší ekonomické výzvy sou-
časnosti pod drobnohledem reportérů 
České televize se natáčel v MOTORU 
JIKOV Group a.s. Tématem byla elektro-
mobilita. K vidění bude v premiéře na 
ČT1 v pondělí 3. května a pak na webu 
České televize.  

Tvůrci Bilance ukázují, jak velká čísla, 
která se denně povrchně a bez souvis-

lostí objevují v médiích, ovlivňují bu-
doucnost každého z nás. Půlhodinové 
reportáže se zaměřují na zásadní ekono-
micko-společenská témata současnosti. 

„Bilance se soustřeďuje na tři hlavní 
oblasti – na významné ekonomické pro-
blémy v Česku a v zahraničí, na stěžejní 
ekonomické hrozby a na změny, které 
nás čekají v nejbližší budoucnosti v sou-
vislosti s technologiemi, například v ná-

vaznosti na revoluci v energetice,“ vy-
světluje jeden z autorů nového pořadu 
České televize a reportér ČT Filip Černý 
a dodává: „Reportáže si kladou za cíl 
ukázat, jak velká čísla ovlivňují malé lidi, 
a pátrají po skutečném jádru problému. 
Chceme, aby každá z nich nabízela širší 
kontext událostí a popisovala je pro-
střednictvím příběhů a dat.“

Pokračování ze strany 1

Linka pro montáž topného modulu MEB 
HVAC PTC do elektromobilů je kopií té, 
která dnes už funguje v Žebráku. „Montáž 
probíhá na principu dvou otočných stolů. 
Na prvním stole se připraví podsestava 
topného tělesa s elektrodami s výkonem 6 
kW, na druhém stole probíhá montáž se-
stavy modulu. Z důvodu montáže citlivých 
elektronických součástek je linka v anti-
statickém provedení ESD. Pro montáž je 
využito pokročilých procesů s roboty, ma-
nipulátory, výkonnými pohony i speciální 
výrobní technologie například nanášení 
dvousložkového silikonu,“ upřesnil ma-
nažer pro prodej MOTORU JIKOV Fostron 
a.s., divize Jednoúčelové stroje, Jiří Hrabá-
nek. Kapacita linky je připravena pro výro-
bu půl milionu sestav ročně.

„Obchodně se jednalo o komplikovaný 
případ, který jsme domlouvali několik mě-
síců s čínskými nákupčími a mateřským 
vedením ve Francii. Průběh realizace zatím 
probíhá přesně podle harmonogramu. 
Zde musím vyzdvihnout projektové řízení, 
které s čínskou stranou řídí Jakub Mikeš, 
kdy komunikace probíhá na týdenní bázi,“ 
zdůraznil Jiří Hrabánek. 

V srpnu čeká tým Fostronu instalace linky 

v závodě Valeo Jingzhou, provincie Hubei 
v Číně. Na instalaci je určen tým techniků, 
které i vzhledem ke covidové situaci čeká 
náročný úkol.

Společnost Valeo, která vyrábí produkty 
zabezpečující teplotní komfort v kabině 
aut, jako jsou klimatizační jednotky, kom-
presory a výparníky, je největším zákazní-
kem MOTORU JIKOV Fostron a.s. divize 
JÚS. VALEO patří mezi světové dodavatele 
pro automobilový průmysl. Koncentruje se 
na design, produkci a prodej komponen-
tů, integrovaných systémů a modulů pro 
automobily všech světových značek.

Fostron dokončuje linku…

Minulost a budoucnost. Vlevo na snímku 
je topení do klasického vozu, vpravo do 
elektromobilu, které bude sestavovat 
a testovat linka vyvinutá v MOTORU JIKOV 
Fostron a.s.

Za pět týdnů pouhých 18 pozitivních testů
Povinné testování na COVID19 
se ve společnostech MOTORU 
JIKOV GROUP rozběhlo na za-
čátku března. Za prvních pět 
týdnů bylo provedeno 3248 tes-
tů, z nichž 18 bylo pozitivních. 
Všechny pozitivní antigenní 
testy byly následně potvrzeny 
v laboratoři testem PCR. Na fo-
tografiích jsou záběry z testová-
ní v MOTORU JIKOV Strojírenská 
a.s. v Soběslavi, kde firma při-
pravila pro odběry vzorků a vy-
hodnocování zvláštní prostory. 
Při testování asistuje proškolený 
personál.


