
O čem v téhle době nejčastě-
ji přemýšlíte? 
Jak udržet fi rmu v kondici. 
Proti loňsku sice letos počítá-
me s dvacetiprocentním po-
klesem tržeb, ale produktivi-
tu práce a rentabilitu tržeb 
chceme udržet na loňské 
úrovni. A to není jednodu-
ché. Když se nám to ale poda-
ří, a já věřím, že ano, pak by 
na nás negativní jevy, pro-
vázející ekonomickou recesi, 
nemusely mít zásadní vliv. 
Takže společně s naším ma-
nagementem a spolupracov-
níky stále hledáme opatření, 
která by posílila a udržela 
naši fi nanční stabilitu. 

Co se pro to musí udělat? 
To základní, analýzu našich 
rozhodujících činností a ná-
kladů, jsme už udělali. Zjisti-
li jsme tak například, že ne 
všechny vynaložené investice 
byly v minulém období vždy 
efektivní. Hned jsme elimi-
novali náklady, a tam kde 
to bylo možné, rušili proce-
sy, které se přímo nepodílí 
na tvorbě přidané hodnoty 
našich fi rem. Musím říct, 
že analýza měla pro fi rmu 
ozdravné účinky. 
Právě díky snížení nákladů 
totiž dokážeme udržet pro-
duktivitu i rentabilitu, i když, 
jak už jsem říkal, tržby čeká-
me o pětinu nižší. 

Co vůbec takový pokles tržeb 
pro fi rmu jako je MOTOR 
JIKOV Group znamená?
Žádná fi rma se z poklesu 
tržeb neraduje. Nás nevyjí-
maje. V kraji zaměstnáváme 
zhruba 1150 obyvatel a v pří-
padě, že by se podnik dostal 
do problémů, zákonitě by 
byla ohrožena i jejich pra-
covní místa. I proto je naší 
snahou maximálně předejít 
všem negativním dopadům, 
které hospodářskou recesi 
provázejí.  

Jak se v této době sestavuje 
podnikatelský plán?

Složitě. Podnikatelské plány 
na další rok začínáme připra-
vovat zhruba od října. Tehdy 
to byla doba, kdy se krize 
začínala teprve zvolna ohla-
šovat. Nevěděli jsme, jak se 
situace bude dál vyvíjet, žili 
jsme v nejistotě. Výsledkem 
je dnes předpokládaný pěti-
nový pokles tržeb. 

Pojďme ještě k loňskému 
roku. Jak dopadl? Jaký byl?
Řekl bych, že byl ukázkou 
toho, jak je život proměnlivý 
a nepředvídatelný. Kurzy se 
sice během roku stabilizova-
ly, ale zároveň se začaly pro-
jevovat první signály hospo-
dářské krize. Podnikatelské 
cíle jsme proto splnili jen v 
některých kritériích. Napří-
klad v tržbách, které dosáhly 
úrovně 1,5 miliardy korun, 
materiálových nákladech, v 
požadavcích na certifi kač-
ní normy v oblasti kvality 
a podobně. Z toho plyne, 
že na plánovaný zisk jsme 
nedosáhli. 

Jakou roli v tom hrála slabá 
koruna vůči euru? 
Zásadní. A nejen eura, ale 
i dolaru. To naznačil už rok 
2007, kdy vývoj kurzů eura 
a dolaru, byl často nepřed-

vídatelný, a to v loňském 
roce gradovalo. Dolar „za 
osmnáct“ je sice příjemný, 
když jedete na dovolenou, 
ale pro české exportéry je 
zničující stejně jako „euro za 
jedenadvacet“. A fi rmy sku-
piny MOTOR JIKOV GROUP 
obchodují z 80 procent v 
zahraničních měnách. Do 
roku 2008 jsme proto šli s 
určitými obavami. Ne kvůli 
zakázkám, ale právě kvůli 
situaci na devizovém trhu. 

Ovlivnila situace na trhu 
vztahy se zákazníky? 
Ty klíčové se nám podařilo 
udržet. Navíc jsme získali 
nový projekt „CNG“. Jedná 
se o vývoj a výrobu plnicích 
plynových stanic napoje-
ných přímo na rozvod plynu 
domácností. Znamená to, že 
si majitelé osobních automo-
bilů mohou natankovat svůj 
vůz přímo v garáži. Cílovými 
trhy jsou kromě České repub-
liky i Německo, Itálie, Francie 
a země Latinské Ameriky. 
Nyní se zabýváme vývojem 
a přípravou výroby. Jedná 
se o investici zhruba za 20 mi-
lionů korun. Výrobu a od-
zkoušení ověřovací série plá-
nujeme na závěr roku. Vlast-
ní sériová výroba by měla 

začít podle harmonogramu 
v prvním čtvrtletí roku 2010. 

Mezi úsporná opatření patří 
i omezení investic. Nepozna-
mená to rozvoj fi rmy? 
Řekl bych, že v minulých 
letech jsme velice dobře 
zainventovali do rozvoje 
našich fi rem. Do této oblas-
ti jsme vkládali v posledních 
letech na 110 milionů korun 
ročně. Díky tomu si nyní 
můžeme dovolit „investiční 
prázdniny“. Přesto jsme se 
z technických důvodů neu-
bránili vynucené investici 
do nového informačního 
systému, která nám pomůže 

výrazně zefektivnit a zrychlit 
řízení procesů. 

MOTOR JIKOV Group má 
výrobní závody vedle Čes-
kých Budějovic, také v 
Nových Hradech, Soběslavi a 
Jindřichově Hradci. Už tedy 
nepůsobíte ve Vodňanech, 
odkud se strojírenská výro-
ba přesunula do Českých 
Budějovic a Nových Hradů. 
Byl to efektivní krok?  
Ano, byl to správný krok. 
Dnes si ale říkám, že mé roz-
hodnutí o této změně trvalo 
déle, než u mne bývá obvyk-
lé. Ale ne vždy chci věci roz-
hodovat sám a management 

byl v této záležitosti poměr-
ně opatrný. Tato investice 
měla rychlou návratnost a v 
rámci fi rem skupiny zlepšila 
pracovní podmínky, přinesla 
zajímavé úspory, jak ve výro-
bě, materiálových nákla-
dech, tak i technologiích u 
výrobků malé zemědělské 
mechanizace. 

Uvažujete ještě o podob-
ných změnách? 
Jsem člověk, který neustále 
vymýšlí, plánuje a hledá nové 
cesty, jak společnost rozvíjet. 
Nechtějte po mně, abych tu 
teď všechno prozradil. Nech-
me se překvapit, co přinese 
čas. (smích)

Letos si MOTOR JIKOV Group 
připomíná 110 let existence. 
Ne každému se podaří tak 
dlouho udržet na trhu. Na to 
můžeme být právem hrdí. 
Samozřejmě. Je jen škoda, 
že výročí „spadlo“ zrovna do 
doby recese. Mohli jsme si ho 
jinak všichni, co zde pracuje-
me, víc užít. Ale věřím, že i 
tak budeme mít příležitost 
toto výročí důstojně oslavit. 
Hlavně kvůli mnoha zapále-
ným lidem, kteří zde pracují. 
V nich cítím opravdu oporu. 
Hospodářská krize nás nutí 
hledat a používat nestan-
dardní a mnohdy nepopulár-
ní opatření. A to, že mi lidé 
důvěřují, věří mým krokům 
a jsou ochotni na nové pod-
mínky společně se mnou při-
stoupit, mi dává další elán. 
Doba je skutečně těžká a 
bez pevných vazeb se neobe-
jde. Jen tak se budeme moci 
časem vrátit do normálního 
systému fungování a dopřát 
si hlavně v oblasti požitků 
vše, co si zasloužíme. Věřím 
proto, že v době recese jako 
silná fi rma obstojíme.
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„Věřím, že i v době recese jako silná fi rma obstojíme,“ říká Miroslav Dvořák
Generálnímu řediteli 
a předsedovi předsta-
venstva MOTOR JIKOV 
Group a.s. Ing. Miro-
slavu Dvořákovi není 
co závidět. Ekonomic-
ká recese se dotýká i 
skupiny a je zřejmé, že 
hlavní odpovědnost leží 
na jeho bedrech. 

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

Generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV 
Group a.s. Miroslav Dvořák navštívil v prvních 
pracovních dnech roku 2009 zaměstnance ve 
všech dcerách a divizích holdingu se sídly v 
Českých Budějovicích, Nových Hradech, Sobě-
slavi a Jindřichově Hradci, aby jim popřál do 
nového roku. 
„Nacházíme se v období, které si vynucu-
je potřebu velkých úspor. V první řadě jsme 
nastavili úplný stop stav investičním akcím. 
Navzdory všem opatřením, jsme se nedoká-
zali vyhnout propouštění zaměstnanců. Ale 
začali jsme u těch, kteří jsou u nás na práci 
najati jen dočasně přes personální agentu-
ry. Doufám, že se situace začne zlepšovat 

a další propouštění nás již nečeká,“ řekl Miro-
slav Dvořák.
V proslovu nechyběla slova poděkování za 
vykonanou práci v roce 2008 a přání, aby i le-
tošní rok byl pro všechny rokem dobrým, 
úspěšným a aby se za pomoci všech dařilo i na-
dále budovat silnou společnost.
„Chci ve spolupráci s průřezovými řediteli a ře-
diteli jednotlivých divizí hledat opatření, s je-
jichž pomocí se nám podaří toto nelehké 
období překonat. Chci se poprat se součas-
nou situací, chci společně s vámi tuto společ-
nost dále budovat a věřím, že se nám to po-
daří,“ dodal Miroslav Dvořák před tím, než si 
se zaměstnanci připil. 

Novoroční přípitek měl optimistický nádech

Tržby budou nižší, produktivitu 
a rentabilitu ale chceme udržet
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V roce 1899 (25. listopadu) koupila fi rma První jihočeská továr-
na na stroje a stavby mlýnů, Julius Škrlandt, bývalou bednár-
nu v Kněžskodvoské ulici v Českých Budějovicích. Po úpravách 
a přístavbě nových objektů k původní budově se zde začaly 
vyrábět a rekonstruovat stroje pro sladovny, pivovary, cuk-
rovary, smaltovny a mlýny. Postupně byla  továrna rozšířena 
o slévárnu a po roce 1902 také o objekt pro montáž a opravy 
průmyslových motorů. 

Poté, co Julius Škrlandt z fi rmy vystoupil (1911), 
založil ve městě na jiném místě nový závod, 
složený ze slévárny, strojírenské dílny a prodej-
ny automobilů a autosoučástek pro vozy Škoda 
Laurin & Klement a pneumatik Stock, získala fi r-
ma nový název UNION – první jihočeská továr-
na na stroje a stavby mlýnů. O sedm let později 
(16. 6. 1918) byla tato továrna přeměněna na 
akciovou společnost UNION, akciová strojírna 
a slévárna a zapsána do podnikového rejstří-
ku (10. 7. 1918). V té době byla do původního 
výrobního programu zařazena výroba vodních 
turbín. 
Po znárodnění v roce 1948 byla tato akciová 
společnost začleněna dne 29. 6. 1948 do národ-
ního podniku PAL, spojené závody pomocného 
automobilního a leteckého průmyslu v Českých 
Budějovicích. V té době došlo také k ukončení 
výroby mlýnských strojů a zařízení (přestěho-
vána do Pardubic). Hned v následujícím roce 
(1. ledna 1949) došlo ale opět k vyčlenění a spo-
lečnost dostává nový název MOTOR – UNION, 
spojené továrny spalovacích motorů, národní 
podnik, se sídlem v Českých Budějovicích. Před-
mětem činnosti byla zejména výroba, oprava 
a odbyt všech druhů spalovacích motorů, jejich 
dílců, součástí a příslušenství. Rozsah činnosti 
podniku se ale postupně zvětšoval převzetím 
výroby několika strojírenských závodů ve městě a kraji, jako 
například o výrobu psacích strojů. 
Na konci roku 1953 došlo po několika jednáních s minister-
stvem všeobecného strojírenství ke zkrácení názvu. Od té 
doby nosila tato společnost, zabývající se především výrobou 
dieslových  motorů, benzinových elektrických agregátů, lod-
ních motorů a lesních pil s výbušným motorem, název MOTOR, 
spojené továrny spalovacích motorů, národní podnik. Od 
roku 1955 vyráběl MOTOR také karburátory a v letech 1957 
až 1963 došlo k rozšíření výroby o mopedy Stadion. Podnik 
se dále rozvíjel a rozšiřoval výrobu. Tak například v roce 1970 

došlo k rozšíření výroby o zcela nový typ karburátoru JIKOV, 
v roce 1972 zde byl vybudován nový provoz Tlaková slévárna 
zinku a od roku 1989 se zde začaly vyrábět licenční karburá-
tory LEKR pro osobní automobil Škoda Favorit. 
V roce 1989 (1. dubna) byl národní podnik MOTOR transfor-
mován na státní podnik MOTOR JIKOV a ještě téhož roku 
(27. června) se stal MOTOR JIKOV s.p. členem Sdružení auto-
mobilového průmyslu. Na konci roku 1990 (31. prosince) 
došlo k bezlikvidačnímu zrušení podniku MOTOR JIKOV s.p. a 
jeho hmotný majetek byl vložen do zároveň 29. prosince 1990 
založené akciové společnosti MOTOR JIKOV a.s. 
V rámci společnosti MOTOR JIKOV a.s. postupně vznikaly 
samostatné společnosti. V roce 1994 společnost FOSTRON 
(název je složen z části slov formy, stroje, nářadí), v roce 1997 
společnosti Tlaková slévárna a Slévárna šedé litiny a v roce 
2004 společnost Strojírenská a.s. 
Společnosti vyráběly vedle strojírenských a slévárenských pro-
duktů a karburátorů (například karburátory Tecumseh od 
roku 1995 a do roku 2002 karburátory pro osobní automobi-
ly Škoda 105 a 110) také čtyřtaktní a dvoutaktní motory pro 
malou zemědělskou mechanizaci, motocykly DANDY a něko-
lik modifi kací tříkolky MERA. 
V roce 2005 (1. srpna) byla založena akciová společnost MOTOR 
JIKOV Group a.s., jako mateřská společnost skupiny strojíren-
ských a slévárenských podniků. Jedná se o tyto společnosti: 
Společnost MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s. zajišťuje výrobu 
a prodej odlitků z tvárné a šedé litiny. 
Společnost MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s. se orientuje 
na náročnější odlitky ze slitiny hliníku a zinku včetně apretace 
a obrábění. 
Společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. vyrábí komponen-

ty pro automobilový průmysl, kompresory, regulátory, brzdo-
vé válce, nýtované nářadí a zajišťuje obrábění kovů. 
Společnost MOTOR JIKOV Fostron a.s. se orientuje na kon-
strukci, vývoj a výrobu tlakových forem pro výrobu odlitků, 
ustřihovacích nástrojů, jednoúčelových zařízení pro obrábění 
a montážních a kontrolních zařízení. 

HISTORICKÉ MEZNÍKY SPOLEČNOSTI

V 50. letech byla na základě speciálních armádních požadavků 
zahájena produkce spalovacích motorů pro přenosné elektro-

centrály do 4 kW elektrického výkonu. S rozvojem malé země-
dělské mechanizace se výroba rozšířila o dvoudobé motory, 
vhodné pro tyto účely.

•
Mimořádně důležitým mezníkem se stalo v roce 1955 zahá-
jení výroby karburátorů. Od šedesátých let stále rychleji při-
bývá automobilů, motocyklů a mopedů, jejichž karburátory 
a další zařízení palivové a brzdové vzduchotlaké soustavy 

nesou značku JIKOV. Mezi ně patří i ve své 
době populární modely vozidel, jakými byly 
automobily Škoda 1000 MB, Spartak, Octa-
via nebo mopedy Stadion, ale i ucelená řada 
vozů Škoda v následujících desetiletích. Sou-
částí výrobního systému byly také zvedáky, 
motorové pily a elektrocentrály.

•
Transformací státního podniku k 31. 12. 1990 
vznikla akciová společnost MOTOR JIKOV 
se 100% státní účastí. Podnik se postupně 
změnil na tržně orientovanou průmyslo-
vou fi rmu s velkým podílem exportu. Roku 
1994 se majoritním vlastníkem společnos-
ti MOTOR JIKOV stala českobudějovická 
společnost M.I.C.B. Produkce se značkou 
MOTOR JIKOV svou technickou kvalitou 
a ekologickými parametry dosáhle meziná-
rodní certifi kace. K roku 1997 byl podnik 
dále restrukturalizován, vznikly samostatné 
akciové společnosti MOTOR JIKOV Slévárna 
litiny a.s. a MOTOR JIKOV Tlaková Slévárna 
a.s.

•
Tradiční spolupráce s největší českou auto-
mobilkou Škoda pokračuje v rámci koncer-
nu Volkswagen Group. Sortiment dodávek 
pro automobilový průmysl v první polovině 

90. let rozšiřuje nový projekt výroby přesně opracovaných 
komponentů pro systémy pasivní bezpečnosti. Ve výrobních 
programech druhé poloviny 90. let dosáhla mimořádného 
významu produkce prvků palivových soustav pro motocykly 
a malou zemědělskou mechanizaci, především v obchodních 
vztazích s americkou fi rmou Tecumseh.

•
Během 20. století se MOTOR České Budějovice stal jed-
ním z národních symbolů průmyslového rozvoje, hospodář-
ského a kulturního života i sportovní reprezentace jižních 
Čech.

Společnost MOTOR JIKOV Group a.s. letos slaví 
110. narozeniny

2008 – Současný pohled na administrativní budovu a ředitelství společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.

Vážení čtenáři, 
společnost MOTOR JIKOV Group a.s. si v letošním roce připomíná 110. výročí od svého založení. V této významné souvislosti vám na následujících řádkách nabízíme 
pohled do historie vzniku této společnosti. 

1900 – Areál strojírny a slévárny v období kolem roku 1900 při po-
hledu přes pražskou železniční trať směrem ke Kněžskodvorské ulici. Za 
slévárnou vlevo stála kaplička, okolo níž vedla cesta na Pražskou třídu, 
vpravo je ulice Heleny Kvapilové. Volné prostory areálu byly upraveny jako 
park.

1911 – Pohled na fi rmu Union při pohledu z Kněžskodvorské ulice. Sní-
mek byl pořízen po roce 1911.
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„Celkové tržby za měsíc le-
den se přiblížily k částce 
sedmnáct milionů korun. Je 
to sice o něco méně, než ve 
stejném období loňského 
roku, ale vzhledem k již pro-
bíhajícím různým úsporným 
opatřením v naší společnosti 
se jedná o výsledek dobrý,“ 
řekl Josef Papež, ředitel divi-
ze Mechanizace. 
Kromě úspěšných obchodů 
na českém trhu, kdy došlo k 
naplnění všech sjednaných 
zakázek několika renomo-
vaných fi rem, se v závěru 
roku 2008 vydařil například 
kontrakt na dodání několika 
desítek kusů travních sekaček 
do Dánska a úspěšně se také 
rozvíjí spolupráce s němec-
kou fi rmou AGRIA v prodeji  
dalších typů sekaček.
„I v současné době se nám 
poměrně  daří, o náš sor-
timent malé zemědělské 
mechanizace je stále zájem. 
S našimi stávajícími partne-
ry intenzivně pokračujeme 
v jednáních o spolupráci na 
dalších společných projek-
tech. Kromě toho ale neustá-
le vyhledáváme nové partne-
ry a nabízíme naše zboží na 
další trhy. Snažíme se tak v 
předstihu alespoň částečně 
eliminovat případný fi nanční 
propad novými, třeba i drob-
nými, odběrateli,“ sdělil Josef 
Papež.
Divize Mechanizace při-
pravuje pro své odběratele 
každoročně novinky. V loň-
ském roce tak mohla spo-
lečnost představit například 
novou travní sekačku značky 

Bela, která měla u zákazníků 
velký úspěch. Nyní přichází 
společnost s dalšími inova-
tivními projekty. Jedním ze 
zcela nových výrobků, který-
mi chce divize Mechanizace 
oslovit zákazníky již v březnu 
letošního roku, jsou rotaváto-
ry Robix a minisystem Expert. 
Podstatou systému je mož-
nost využití jednoho moto-
ru na více strojů s tím, že si 
zákazníci mohou vybrat ze 
široké nabídky motorů. Rota-
vátory se velice dobře pro-

dávají a společnost MOTOR 
JIKOV Strojírenská a.s. je na 
českém trhu v současné době 
jediným dodavatelem tohoto 
sortimentu. 
„S tímto systémem chceme 
proniknout k našim zákazní-
kům hlavně na východní trhy, 
v současné době vedeme 
intenzivní jednání zejména 
v Maďarsku. Zhruba koncem 
února již budeme mít jasno 
v tom, jak jsme byli při jed-
náních úspěšní a kolik kusů 
tohoto minisystému bude-
me jako doplněk k rotaváto-
rům fi rmy Robix do Maďar-
ska dodávat,“ řekl Vladimír 
Bernklau, vedoucí obchodní-
ho oddělení divize Mechani-
zace. 

Jako každoročně touto do-
bou i letos připravuje vede-
ní divize Mechanizace pro-
dejní a marketingové akce 
na letošní rok. Sortiment 
letošní sezony představí zá-
stupci divize například na 
veřejnosti velice oblíbených
českobudějovických akcích
Hobby a Země Živitelka. Pro-
dejcům malé zemědělské 
mechanizace budou před-
staveny výrobky při akci s ná-
zvem Dealerský den, ale na 
seznamu připravovaných akcí 
je také veletrh v Polsku, kde 
je případná účast zástupců 
divize Mechanizace společ-
nosti MOTOR JIKOV Strojí-
renská a.s. v současné době 
v jednání. 

Divize Mechanizace ukončila 
leden s dobrými výsledky
I přes pokračující a prohlubující se fi nanční 
krizi, která se negativně dotýká téměř všech 
výrobních oblastí, se v divizi Mechanizace spo-
lečnosti MOTOR JIKOV Group a.s. začátek letoš-
ního roku poměrně vydařil.

Nahrává vůbec současná 
doba oblasti nákupu v pod-
nicích? 
Musím říci, že to není jed-
noduché. Snažíme se dělat 
svoji práci. Je však menší 
potřeba, méně informací 
pro tvorby plánů. Naše po-
žadavky na dodavatele se 
nijak nemění, přesto se z je-
jich strany setkáváme s vyšší 
obezřetností a menší ocho-
tou riskovat. Jednotlivé 
hodnoty jdou proti sobě a 
my nyní musíme vážit jakou 
zvolíme cestu, abychom zís-
kali ty nejvýhodnější pod-
mínky nejen pro nynější 
aktuální situaci, ale zároveň 
abychom si nezavřeli dveře 
do budoucnosti.   

Je mnoho obecných mož-
ností, jak nákup v podni-
ku vést. Jaká by podle vás 
měla být strategie nákupu 
v současné době? 
Nyní musí strategie nákupu 
a naše práce v první řadě 
splňovat tři hlavní kritéria. 
V první řadě je potřeba 
zaměřit se na výrazně inten-
zivnější komunikaci s našimi 
dodavateli. Uvědomit si, že 
mají stejné problémy jako 
my, chtějí krýt svá rizika. 
Za druhé si musíme uvědo-
mit, že v současné situaci 
dvakrát platí, že není slev, 
o které si neřekneme a že 
naši dodavatelé jsou připra-
veni jít v krytí svých nákla-
dů na spodní hranici. Dnes 
platí mnohem více „raději 
méně než nic“. Třetím krité-
riem je obezřetnost na výši 
zásob. Nemůžeme se stát 
konsignací a tlumícím polš-
tářem rizik pro naše zákaz-
níky, musíme udržet rychlou 
obrátkovost zásob a přitom 

ustát tlak a argumenty 
dodavatele prodat toho co 
nejvíce. Musíme umět pře-
nášet tlak našich zákazníků 
na naše dodavatele.

Dnes se všude šetří, snižují 
se náklady...
Také my na náklady činíme 
silný tlak. Je potřeba odha-
lit zbytečné náklady, úspěš-
ně je redukovat a zamezit 
jejich dalšímu vzniku. Na 
snižování nákladů je potře-
ba dívat se ze dvou úhlů. Za 
prvé při padesátiprocent-
ní materiálové náročnosti, 
jakou má naše skupina, 
výrazně ovlivníme nákla-
dovost společnosti. Za dru-
hé si musíme uvědomit, že 
každý náklad má svoji hra-
nici. Jestliže půjdeme pod 
tuto hranici, může se pak 
ve fi nále ukázat, že jsme 
si pořídili něco jiného než 
jsme požadovali. Náprava 
pak může stát více nejen z 
pohledu fi nancí, ale také 
času a prestiže naší skupiny. 

Jak je to vlastně s dodava-
teli a vyhledáváním nových 
kontaktů za současných 
podmínek?
V současných podmínkách 
stavíme zejména na zhod-
nocení vztahů s našimi dosa-
vadními partnery. Vážíme si 
dlouhodobých partnerství a 
považujeme je za základy, 
na kterých chceme rozhodně
stavět a nyní se spolehnout. 
Krátkozraká rozhodnutí a 
náhlé změny nemusejí být 
automaticky přínosem. Na 
druhou stranu nesmíme ale 
ztratit kontakt z trhem a v 
maximální míře využít toho 
co nyní trh pro nás nabízí.

Jak současnou situaci vní-
máte? 
Mohu říct, že obecně ne-
mám rád slovo krize. Řídím 
se tím, že nikdy není tak 
špatně, aby nemohlo být 
ještě hůře a že krize jsou 
šance, kterých se má využít. 
Myslím, že v dnešní nelehké 
době platí dvojnásob, že 
doba přeje připraveným a 
dá nám vysvědčení za naši 
předcházející práci. 

Krize jsou šance,
kterých se má využít

Vývoj cen hliníku v období od 1. 7. 2008 – do 13. 1. 2009. Z 
grafu je patrné snížení cen v tomto zhruba půlročním období 
o téměř 60 %.

Novinky roku 2009, které se objeví na trhu v březnu letošního roku. Divize Mechanizace připravuje 
celou řadu dalších inovací, které představíme v dalších číslech novin Monitor.

Při auditech nebyly shledány závady
První polovina letošního roku 
je stejně jako v uplynulých 
letech ve znamení kontrol-
ních a recertifi kačních audi-
tů.
V období měsíců leden a únor 
navštívila auditorská fi rma 
dvě z šesti  certifi kovaných 
společností skupiny MOTOR 
JIKOV GROUP. Ve společnos-
ti MOTOR JIKOV  Slévárna 
litiny a.s. proběhl kontrolní 
audit systému jakosti dle EN 
ISO 9001:2000, společnost 
MOTOR JIKOV Strojírenská 
a.s. provozovna Jindřichův 

Hradec prošla úspěšně recer-
tifi kačním auditem EN ISO 
9001:2000 a prvním kon-
trolním auditem dle EN ISO/
TS 16 949:2002 v oblasti vý-
roby pro automobilový prů-
mysl. 
„Letos naposledy jsme pod-
stoupili audity dle normy EN 
ISO 9001 z roku 2000, podle 
které jsou v současné době 
certifi kovány všechny naše 
společnosti. Nyní se začne-
me připravovat na doplnění 
dokumentace o požadavky 
nové revidované normy EN 

ISO 9001:2008. Podle této 
normy budou muset být do 
září roku 2010 certifi kovány 
všechny fi rmy,“ řekl Jiří Dráb, 
ředitel pro jakost.  
Výše uvedené audity ve spo-
lečnostech MOTOR JIKOV 
Slévárna litiny a.s. a MOTOR 
JIKOV Strojírenská a.s. pro-
vozovna Jindřichův Hradec 
proběhly a to i v situaci, 
kdy dochází k přechodu 
na jiný informační systém, 
bez závažnějších odchylek. 
„Auditorská fi rma defi no-
vala jen  nezávazná dopo-

ručení na zlepšení systému 
jakosti. Těmi se budeme v ná-
sledujících týdnech zabývat. 
Zároveň bude z těchto dopo-
ručení a z doporučení a zjiš-
tění z následujících auditů 
zpracován soubor opatření, 
který pomůže k dalšímu zdo-
konalování celého integro-
vaného systému řízení všech 
společností.
Poděkování patří všem pra-
covníkům našich sléváren-
ských a strojírenských společ-
ností za odpovědný přístup,“ 
dodal na závěr Jiří Dráb. 

Josef Papež

V souvislosti s celosvětovou situací, která se 
výrazně dotýká oblastí automobilového prů-
myslu, slévárenství a strojírenství a má na vý-
robní podniky s tímto zaměřením silný vliv, 
jsme se zeptali Michala Šebka, ředitele pro 
strategický nákup, jak na současnou situaci 
reaguje společnost MOTOR JIKOV Group a.s.

Michal Šebek
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Společnost Slévárna litiny 
a.s. procházela v uplynulém 
období řadou změn. Hod-
ně se diskutovalo o další 
budoucnosti společnosti. 
S jakou vizí přebíráte nyní 
vedení této společnosti? 
Právě ve vazbě na některé 
změny, především ve druhé 
polovině roku 2008, došlo 
rozhodnutím představen-
stva a generálního ředitele 
společnosti MOTOR JIKOV 
Group a.s. k obnovení postu 
ředitele společnosti Slévár-
na litiny a.s. V pozici ředi-
tele se budu nejdříve věno-
vat především vydefi nování 
pravomocí a činností, které 
by mělo být v první řadě 
jasným impulsem fungová-
ní ve Slévárně litiny a.s. v 
letošním roce. 

Jste v nové funkci od 1. led-
na letošního roku. Bylo by 
předčasné hodnotit, jistě 
jste si již ale stanovil urči-
té cíle. Připravujete nějaké 
změny? 
Tato část holdingu MOTOR 
JIKOV GROUP prošla již 
koncem loňského roku 
nejen organizačními, ale 
také personálními změna-
mi. Určité změny nás čeka-
jí také v letošním roce, z 
mého pohledu je ale zatím 
předčasné mluvit o dalších 
personálních obměnách. 
Jako jasný cíl vidím zejména 
změnit pohled na Slévárnu 
litiny a.s., a to jak zvenku, 

tak zevnitř. Proto se chci 
zaměřit především na zlep-
šení stylu fungování. 
Co se týká výsledků činnos-
ti Slévárny litiny a.s., nel-
ze v roce 2009 minimálně 
zpočátku očekávat tak po-
zitivní hodnoty, jak by-
chom si rádi představovali. 
Tato část holdingu na sebe 
z dlouhodobého hlediska 
váže spoustu problémů, 
které ale nechci nyní pojme-
novávat. Vše je potřeba 
pojmout jako výzvu. Proto 
se k problémům stávajícím i 
k těm, které se budou prů-
běžně objevovat, s celým 
kolektivem Slévárny litiny 
a.s. musíme postavit a řešit 
je.  

Je něco, z čeho máte oba-
vy?
Situace ve světě nenahrává 
v současnosti k radikální-
mu rozvoji slévárenství, ale 
neřekl bych, že mám z něče-
ho zásadní obavy. Ve Slé-
várně litiny a.s. se za po-
slední rok zpátky uděla-
lo hodně práce po stránce 
systémové. V tom budeme 
pokračovat. Rozvoji určitě 
napomohla implementace 
nového informačního sys-
tému, který je nyní ve zku-
šebním provozu a ve velmi 
krátké době jej budeme 
moci využívat naplno. Zamě-
říme se na realizaci dalších 
kroků, které napomohou 
podchycení ekonomického 
fungování Slévárny litiny a.s.
Vše se samozřejmě musí 

odrazit i ve výkonové slož-
ce. 

Dosud jste profesně půso-
bil na pozici vrcholového 
manažera pro oblast eko-
nomiky a informačních 
technologií. Nyní se ocitáte 
v těsném kontaktu se slé-
várenskou výrobou. Je Vám 
tento obor blízký?
Nejsem sice původním povo-
láním strojař ani slévač, ale 
ve společnosti MOTOR 
JIKOV Group a.s. pracuji již 
šestým rokem. Myslím, že 
na základě znalostí a zkuše-
ností, které jsem za tu dobu 
získal, mohu zodpovědně 
říci, že jestli Slévárna litiny 
a.s. něco opravdu potřebu-
je, pak efektivní ekonomic-
ké řízení. Věřím, že mé eko-
nomické znalosti pomohou 
tuto společnost postavit na 
nohy. Mám ambice zefek-
tivnit interní procesy, roz-
víjet technický potenciál a 
dosáhnout ekonomického 
růstu společnosti.

Co byste si přál do letošní-
ho roku, který je zároveň 
prvním rokem v nové po-
zici? 
Z pohledu pracovního ži-
vota mne čeká jistě rok 
velmi tvrdé práce. Z prv-
ních několika týdnů mého 
působení ve Slévárně liti-
ny a.s. je pro mě velice 
milým překvapením, jaký 
je ve zde kolektiv. A to jak 
po stránce profesionální, 
která je na velice dobré 
úrovni, tak po stránce lid-
ské. Lidé tu mají kladný 
přístup ke společnosti i prá-
ci, což vnímám jako veli-
kou pomoc. Přeji si, aby se 
nám podařilo vytvořit a do 
budoucna udržet vzájem-
ně dobré vztahy. Příjemná 
atmosféra, s lidmi, kterým 
můžete důvěřovat a spolé-
hat na jejich pracovní zapo-
jení, je jedním ze základ-
ních předpokladů proto, 
abychom dokázali Slévárnu 
litiny a.s. dostat na dobrou 
úroveň a dosahovat dob-
rých výsledků. Osobně se na 
práci těším a jsem plný oče-
kávání…

Slévárna litiny a.s.
má nového ředitele

Radek Mach

O svých pracovních plánech do roku 2009 nám 
řekl Radek Mach, jmenovaný ředitel společ-
nosti MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s., do 
té doby ředitel pro ekonomiku a informační 
technologie ve společnosti MOTOR JIKOV 
Group a.s.

Po dobu prvních dvou týd-
nů marození jsou tedy 
zaměstnanci zabezpečeni 
náhradou mzdy, kterou jim 
poskytuje zaměstnavatel. 
Na vyplacení nemocenské 
má zaměstnanec nárok od 
15. kalendářního do kon-
ce jeho dočasné pracovní 
neschopnosti. 
Nový systém nemocenské 
nutí podniky k větším kon-
trolám nemocných zaměst-

nanců. Některé společnosti 
připravují opatření, která 
by měla zneužívání nemo-
censké zabránit. Jednou z 
možností je uzavřít smlou-
vy s profesionály, jejichž 
předmětem podnikání je 
právě kontrola zaměstnan-
ců dočasně práce neschop-
ných, s garancí ochrany 
osobních dat a průkazností 
výsledků uskutečněných 
kontrol. 

„Nabídky od takových spo-
lečností dostáváme. Podle 
našeho názoru ale ceny 
za tuto službu výrazně 
převyšují efektivitu, pro-
to jsme v prosinci na toto 
téma jednali s odborovou 
organizací, se kterou jsme 
se domluvili na spoluprá-
ci,“ řekla Věra Vrchotová, 
ředitelka pro personalisti-
ku.
Požadavek na kontrolu 
zaměstnance v pracovní 
neschopnosti mohou předá-
vat všichni vedoucí zaměst-
nanci na personální oddě-
lení společnosti MOTOR 
JIKOV Group a.s. Zde bude 
také vyhodnoceno, u koho 

bude následně kontrola 
provedena. 
„Vzhledem k tomu, že od 
1. ledna letošního roku ne-
jsou první tři dny nemocen-
ské zaměstnancům hrazeny, 
prudkého nárůstu pracovní 
neschopnosti jsme se příliš 
neobávali. A naše úvahy 
byly správné. Zatímco jsme 
se ještě v prosinci potýkali 
s nemocností ve výši šes-
ti procent, v lednu klesla 
dokonce na čtyři procenta. 
Hlavní roli zde hraje určitě 
současná situace na trhu 
práce, kdy lidé právem cítí 
určitou nejistotu a bojí se 
o svá pracovní místa,“ sděli-
la Věra Vrchotová.

Problémy se zneužíváním nemocenské zatím nenastaly
S platností od 1. ledna 2009 nabyl účinnosti 
zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojiš-
tění, ve znění pozdějších předpisů. Na základě 
tohoto zákona přechází od 4. do 14. dne pra-
covní neschopnosti povinnost platby nákladů 
v době nemoci na zaměstnavatele.

Nový informační systém 
prochází zkušebním provozem
S cílem zajistit unifi kaci všech procesů, zefek-
tivnit procesy strategického a operativního 
řízení celé společnosti a reagovat pružněji na 
požadavky zákazníků, probíhala po celý loňský 
rok napříč jednotlivými dcerami a divizemi sku-
piny MOTOR JIKOV GROUP implementace nové-
ho informačního systému. 

Vladimír Kubeš

Náhled pracovního prostředí informačního systému AXAPTA.

Podstatou procesu bylo 
nahradit stávající systém 
CONCORDE XAL za progre-
sivnější nástroje TPV 2000, 
PDM (produkt data mana-
gement) TEAMCENTER a 
Microsoft systém MS DYNA-
MICS AX, pracovně nazýva-
ný AXAPTA. Tyto systémy 
zajistí zabezpečení kom-
plexní agendy v oblastech 
technické přípravy výroby, 
nákupu a skladů, prode-
je, jakosti, řízení materiálu 
a výroby, ale také v účet-
nictví, investicích a dalších 
oblastech nezbytných pro 
chod společnosti. TPV 2000 
řeší zejména oblast tech-
nologických výrobních po-
stupů, PDM TEAMCENTER 
pak oblast CAD konstruová-
ní.
„Celý proces implementace 
nabral již v počátku z důvo-
du návaznosti na procesní 
analýzu společnosti zhruba 
dvouměsíční zpoždění. Pro-
tože se nám pak již nepoda-
řilo toto zpoždění dohnat, 
rozhodl řídící výbor odložit 
nasazení systémů TPV 2000 
a TEAMCENTER a upřed-
nostnit výměnu stávající-
ho systému CONCORDE za 
modernější systém AXAP-
TA. To vše s vědomím rizika 
vyplývajícího z nedostateč-
né přípravy a testování, ale 
s ubezpečením odborných 
pracovníků MJG a dodava-
tele fi rmy ITS, že udělají vše 
pro to aby případné problé-

my neohrozily chod fi rem,“ 
sdělil Vladimír Kubeš, ředi-
tel divize Formy společnosti 
MOTOR JIKOV Fostron a.s. 
V rámci tohoto procesu do-
šlo v souladu s nově nasta-
veným detailním harmono-
gramem k ukončení všech 
jednotlivých činností v sys-
tému CONCORDE XAL v prv-
ní polovině prosince 2008. 
Následně se v době vá-
nočních svátků uskutečnil 
export dat z dosluhujícího 
systému do nově se rodí-
cí AXAPTY a od počátku 
ledna docházelo k postup-
nému nastartování prací 
v tomto systému. Všechny 
práce kladly vysoké nároky 
jak na zaměstnance společ-
nosti MOTOR JIKOV Group 
a.s., tak i dodavatelské fi r-
my ITS. Práce vrcholily ve 
druhém a třetím týdnu led-
na s tím, že postupně byl 
systém ERP AXAPTA spuš-
těn po jednotlivých fi rmách 
a oblastech do provozu. 
A za chodu dochází k odstra-
ňování nedodělků a chyb, 
které takto velký projekt 

sebou nese tak, aby zhruba 
od března mohl být spuštěn 
zkušební provoz. To zna-
mená měla by být spuštěna 
všechna funkcionalita, kte-
rá byla zadána schválenou 
analýzou. V rámci zkušební-
ho provozu bude probíhat 
vylepšování uživatelského 
nastavení, aby informace 
pořizované do systému slou-
žily k efektivnímu řízení 
fi rem a postupně se odstra-
ňovaly neproduktivní čin-
nosti.
Implementace systémů pro 
zabezpečení agendy jed-
notlivých oblastí probíhá 
postupně. Například systém 
pro využívání podpory plá-
nování byl nejvíce zave-
den ve společnosti MOTOR 
JIKOV Strojírenská a.s. v Jin-
dřichově Hradci. Zde nyní 
dochází k testování a dola-
ďováni funkcionality nové-
ho systému tak, aby výstupy 
byly v odpovídající kvalitě. 
Po odladění a odzkouše-
ní budou tyto parametry a 
nastavení implementovány 
i v dalších divizích a dcerách 

skupiny, aby všechny proce-
sy v rámci celé skupiny pro-
bíhaly na základě jednot-
né metodiky. Tento proces 
bude trvat několik měsíců, 
výsledkem by měl být plán, 
na základě kterého lze 
plnohodnotně řídit fi rmu. 
To znamená řízení zdrojů, 
pod tímto pojmem je myš-
leno:potřebný materiál ve 
správnou dobu, správný 
počet zaměstnanců, pod-
klady pro investice (správný 
počet strojů a pracovišť), 
optimální výrobní dávky.
„Protože informační pro-
středí AXAPTY má zcela 
novou tvář a funkcionalita 
se od původního systému 
liší, klade práce v novém 
systému zvýšené nároky na 
uživatele. Proto je důležité 
věnovat pozornost všem 
problémům, které uživatelé 
signalizují, abychom doká-
zali ve zkušebním provozu 
odstranit všechny nedostat-
ky, systematicky zajistit bez-
problémový chod a abychom 
zároveň neporušili fi lozofi i 
a cíle, které byly stanoveny 
v rámci předimplementační 
procesní analýzy. Tyto čin-
nosti budou kontinuálně 
probíhat celý zkušební pro-
voz a budou nadále řízeny 
prostřednictvím týmů tak, 
jak byly defi novány v počát-
ku projektu. 

Zároveň se vrátíme k dokon-
čení příprav pro nasazení 
systému pro podporu tech-
nické přípravy výroby TPV 
2000 a TEAMCENTER. V nej-
bližší době nás čeká fi nali-
zace nastavení komunikace 
mezi jednotlivými softwary 
a doladění parametrů. Prv-
ní stupeň testování probí-
há pod vedením vedoucího 
technického oddělení divize 
Formy pana Martina Dvo-
řáka. V době, kdy základní 
komunikace mezi SW bude 
spolehlivě fungovat, spus-
tíme testování na ostatních 
divizích a zahájíme přípra-
vu dat pro naplnění těchto 
produktů. Na základě dů-
kladného testování pak sta-
novíme termíny, kdy i tyto 
softwary spustíme do zku-
šebního provozu. 
Přes všechny problémy, 
se kterými se v součas-
nosti potýkáme věřím, že 
to zvládneme a nové SW 
poskytnou uživatelům pat-
řičný komfort odpovídající 
21. století,“ dodal Vladimír 
Kubeš.

Tavicí pec ve společnosti 
MOTOR JIKOV Slévárna liti-
ny a.s.
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„Když jsem studoval, poznal 
jsem různé badatelny okres-
ních i oblastních archivů. 
Ačkoli některé dýchají prvo-
republikovou atmosférou, 
myslím, že moderní věda si 
žádá moderní přístupy i mo-
derní prostory,“ řekl s úsmě-
vem hejtman.  
„Otevření badatelny je teč-
kou za celkovou rekonstruk-
cí areálu, která v případě 
kostela trvala třicet let. Při-
lehlé prostory muzea opra-
vujeme od devadesátých 
let. Doposud jsme sídlili  v 
bývalém jezuitském seminá-
ři v kapacitou i vybavením 
nevyhovujících prostorách, 
a to jak pro pracovníky, tak 
pro sbírky. Náš fond, který 
patří z hlediska rozsahu i 
kvality k nadprůměrným, si 

to zaslouží. Dnešním dnem 
se tak muzeum zařazuje 
mezi instituce 21. století,“ 
podotkl ředitel Muzea Jin-
dřichohradecka  Jaroslav 
Pikal. 
Nová badatelna nabízí 
zázemí šesti badatelům. 
Dostatečný komfort studu-
jícím, ale i více než sto třicet 
let starým knihám, nabídne 
nová odborná knihovna. 
Čítá na  třicet tisíc svazků; 
z toho je patnáct tisíc ve 
sbírkovém a patnáct tisíc v 
odborném fondu. Při pří-
ležitosti svého otevření 
prezentuje muzeum v nové 
badatelně tři staré vzácné 
tisky, které zrestaurovali 
studenti Střední grafi cké 
školy v Praze.
„Vystavujeme Melantricho-

vu bibli z roku 1549, latinský 
misál z roku 1451 a latinsko-
německou bibli z 18. století. 
Vybírali jsme tisky, které 
nesou známky regionální-
ho původu. Jeden pochází 
z knihovny Rudolfa Šebky, 
významného představitele 
jindřichohradeckého veřej-
ného života, další má napří-
klad rukopisné vpisky z 18. 
století,“ zmínila odborná 
knihovnice a správce sbír-
kového knižního fondu 
Štěpánka Běhalová s tím, že 
několik tisíc unikátních tis-
ků pochází také ze známé 
Landfrasovy tiskárny. 
V půdních prostorách byly 
také vybudovány nové 
depozitáře včetně tak-
zvaného pohotovostního, 
který dosud muzeu citelně 
chyběl. Řádně vedená sbír-
ka je totiž neustále mírně 
v pohybu – je doplňována 
o nově získané předměty, 
jiné jsou hromadně připra-
vovány pro zápůjčky mimo 
muzeum nebo pro radiač-
ní či restaurátorské zása-
hy. Právě v této přechodné 
době by měly být uloženy 
bezpečně, tj. bez nebezpe-
čí zcizení nebo poškození v 
důsledku nevhodných mik-
roklimatických podmínek. 
Podle krajského radního 

pro kulturu Františka Štan-
gla připravuje Jihočeský 
kraj jako partner pro areál, 
potažmo Muzeum Jindři-
chohradecka, další rozvojo-
vé projekty fi nancované z 
mimorozpočtových zdrojů 
– například z ROP či Inte-
grovaného operačního pro-
gramu. 
„Chceme dokončit opravu 
kostela sv. Jana Křtitele, 
který je v našem majetku. 
Pak bychom v objektu are-
álu chtěli zřídit expozici 
výroby a tradice gobelínů,“ 
prozradil Štangl. 
Pro veřejnost bude bada-
telna otevřena v pondělí a 
ve středu od 12.30 do 15.30 
hodin, odborná veřejnost 
bude mít možnost studo-
vat fondy i mimo tyto dny 
po předchozí domluvě s 
pracovníky muzea. Navíc 
budou zpřístupněny někte-
ré tiskoviny v digitalizované 
podobě.  
„Nejvýznamnější takovou 
žádanou tiskovinou je napří-
klad týdeník Ohlas od Nežár-
ky, který vycházel v letech 
1871–1942. Popisoval veške-
ré místní dění – od jednání 
městské rady až k poslední-
mu pejskovi, který se za-
běhl, tam našli místní všech-
no,“ dodává Běhalová.

Muzeum Jindřichohradecka láká 
do nových prostor knihovny a badatelny

Vimperský viadukt se už brzy 
dočká stavebních úprav
Železniční podjezd ve Vimperku, který jako problémový 
bod znají velmi dobře zejména řidiči kamionů, se dočká 
opravy. Práce by měly být zahájeny přibližně letos v 
květnu a ukončeny v listopadu 2010. 
Podjezd je se svou malou výškou vážnou překážkou na 
silnici od hraničního přechodu Strážný do vnitrozemí. 
Prostor mezi vozovkou a tratí je pouhých 3,86 metru 
a je nedostačující hlavně pro nákladní vozidla, která zde 
každoročně způsobují řadu nehod s dopadem na mostní 
konstrukci. Při každé takové havárii musí být uzavřena 
nejen silnice II/145, ale i trať Českých drah, aby se mohly 
provést potřebné opravy a nutná měření.
V rámci stavby se kromě snížení vozovky pod mostem 
bude rovněž pracovat na viaduktu ČD. Vybudují se opěr-
né zdi, podchod pro chodce pod tratí, vodovod a kanali-
zace. V roce 2009 bude uzavírka vozovky po polovinách 
řízená semafory, v roce 2010 si náročná stavba vyžádá 
uzavírku celé silnice, protože vzhledem k podchycování 
základů železničního mostu není možné zachovat silnič-
ní provoz alespoň na polovině vozovky.

Táborská nemocnice dokon-
čila první část rozsáhlé 
rekonstrukce svého areá-
lu. Od 6. ledna tak slouží 
pacientům, zatím v rámci 
zkušebního provozu, nový 
moderní pavilon akutní 
medicíny a porodnice. Rea-
lizace této investice přispěje 
nejen k dalšímu zkvalitnění 
lékařské péče poskytované 
ve druhém největším zdra-
votnickém zařízení na jihu 
Čech, ale i k výraznému zvý-
šení komfortu nabízených 
medicínských služeb.
V novém pavilonu vznikly 
moderní ambulance chirur-
gie a ortopedie včetně pro-
vozu traumatologie, lůžko-
vé ARO a v prvním patře 
pak nové moderní porodní 
sály a lůžková stanice šesti-
nedělí.
„Dokončení první etapy 
modernizace nemocnice 

nepocítí jen pacienti, ale i 
zdravotnický personál. Nové 
uspořádání umožní poho-
dlnější a rychlejší obsluhu 
pacientů, lepší zásobování, 
nekřížení jednotlivých pro-
vozů, lepší přístup sanitek 
se samostatným vstupem 
pro úrazy, ARO a porody. 
Zcela oddělený je vstup pro 
ambulance. Nové prosto-
ry porodnice a šestinedělí 
zaručují vysoký standard pro 
pobyt rodiček a jejich dětí v 
naší nemocnici. Dalším vel-
mi významným aspektem 
celé akce je pořízení nové-
ho vybavení za 46 milionů 
korun,“ uvedl předseda 
představenstva Nemocnice 
Tábor, a.s., Ivo Houška.
„Několikrát jsem již řekl, 
že chceme pokračovat v ro-
zumných projektech našich 
předchůdců. Modernizace 
táborské nemocnice mezi 

ně patří a nové prostory 
jsou opravdu odpovídající 
moderní době,“ řekl hejt-
man Jiří Zimola.
Celkové náklady na zajiště-
ní první etapy modernizace 
táborské nemocnice dosáh-
ly 194 milionů korun. Jiho-
český kraj se na její realizaci 
podílel částkou 67 milionů. 
Dalších celkem 109 milio-
nů (67 milionů na stavební 
část a 42 milionů korun na 
vybavení) se vedení nemoc-
nice podařilo získat ze zdro-
jů Evropské unie v rámci 
Regionálního operačního 
programu Jihozápad. Zbý-
vajících 18 milionů korun 
hradila nemocnice z vlast-
ních zdrojů.
Modernizace nemocnice 
je rozdělena do tří etap. 
Dokončena by měla být v 
roce 2010 a vyjde celkově na 
zhruba 350 milionů korun.

„Stavební práce plynule 
pokračují. Od konce listo-
padu 2008 je ve zkušeb-
ním provozu i první patro 
se dvěma operačními sály, 
další dvě patra se zbýva-
jícími čtyřmi sály by měla 
být do zkušebního provozu 
postupně uvedena koncem 
února a koncem března 
2009. Souběžně pracujeme 
na rekonstrukci východní-
ho křídla staré budovy chi-
rurgie, kde by měla vznik-
nout jednak další gyneko-
logická lůžka, centrální JIP 
operačních oborů a jedna 
standardní lůžková stani-
ce,“ poznamenal předseda 
představenstva.
Jako poslední by měla být 
v roce 2010 ukončena cel-
ková rekonstrukce původ-
ní budovy chirurgie a mo-
dernizace interního pavilo-
nu.

Nemocnice Tábor otevřela nový pavilon
akutní medicíny a porodnice 

Vzájemná spolupráce mezi
Jihočeským krajem a Jihočeskou
univerzitou stvrzena podpisem
Historicky první Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi 
Jihočeským kraje a Jihočeskou univerzitou podepsali 
17. února 2009 hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří 
Zimola a rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Václav 
Bůžek, CSc. Podle slov rektora univerzity má pokrok 
v dosavadní spolupráci především institucionální pova-
hu. 
„Jihočeská univerzita může  Jihočeskému  kraji nabíd-
nout řadu vědeckých, výzkumných i pedagogických 
aktivit a výstupů. Jsme připraveni na požádání kraje zří-
dit pracovní skupiny, zapojit se do expertizační činnos-
ti – ať už se týká ochrany přírody, školství, zemědělství 
a dalších záležitostí. Můžeme tedy nabídnout špičkové 
výsledky základního výzkumu například přírodovědec-
ké fakulty a zemědělské fakulty, které směřují jak do 
ekologie krajiny, tak se dotýkají hospodaření v horských 
a podhorských oblastech,“ nastínil rektor Václav Bůžek. 
Hejtman Jihočeského kraje spatřuje význam smlouvy 
nejen v otázce formalizace vztahů mezi oběma subjek-
ty. „Myslím, že se rozjede aktivní spolupráce mezi Jiho-
českou univerzitou a Jihočeským krajem. Samozřejmě 
jsem rád, že jsem se jako absolvent Jihočeské univerzity 
mohl vrátit po letech na místo činu a setkat se s lidmi, 
k nimž mne váží krásné vzpomínky. Jihočeský kraj může 
nabídnout možnosti aplikovat studentské výsledky 
v konkrétním životě. A to jak v tématu dopravní obsluž-
nosti kraje a strategie dopravy, tak například v proble-
matice hospodářsky slabých oblastí či Šumavy. Právě 
v otázce Šumavy by univerzita mohla podpořit naší 
argumentaci vědeckými poznatky,“ řekl po podpisu 
smlouvy Jiří Zimola.

Rozšíření otevírací doby 
v Jihočeské vědecké knihovně
Od 2. ledna 2009 Jihočeská vědecká knihovna rozšířila 
otevírací dobu ve všech svých půjčovnách a pobočkách. 
Ve všední dny včetně pátku bude nyní knihovna otevře-
na v hlavních budovách (Na Sadech a Lidická) již od 8,30 
(doposud bylo otevřeno od 9,00, v pátek od 12,00). V 
pátek dopoledne bude nově otevřeno i na pobočkách 
ve Čtyřech Dvorech, Rožnově, Suchém Vrbném a na 
Vltavě. V sobotu budou mít i nadále otevřeno všechna 
oddělení v budově na Lidické od 9,00 do 12,00. Kom-
pletní přehled otevírací doby je k dispozici na internetu: 
www.cbvk.cz.

Muzeum Jindřichohradecka slavnostně otevře-
lo novou knihovnu a badatelnu. Nové prosto-
ry pro odborné pracovníky i veřejnost vznik-
ly v patře západního křídla budovy bývalého 
kláštera minoritů u kostela sv. Jana Křtitele ve 
Štítného ulici v Jindřichově Hradci. Do rekon-
strukce přispěl Jihočeský kraj investicí 14 milio-
nů korun, celkové náklady, na nichž se podílely 
také ministerstvo kultury a město Jindřichův 
Hradec, se pohybují mezi 30 a 40 miliony korun.  
Podle jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly je 
důležité, že veřejné fi nance jdou na obnovu  
objektů, jako jsou knihovna a badatelna.

Slavnostního otevření se zúčastnil také František Štangl, krajský 
radní pro kulturu

V nové odborné knihovně jsou k nahlédnutí i více než sto třicet 
let staré knihy
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Nabízí studentùm SOU, SOŠ, SPŠ, VOŠ: 

Bývalí zaměstnanci se tentokrát sešli v Bazilice
Odborová organizace 
MOTOR JIKOV a.s. pořádá 
pravidelná setkávání býva-
lých zaměstnanců - důchod-
ců. Místem tradičního setká-
ní nebyl tentokrát salonek 
hotelu 

Gomel, 
ale více než 130 seniorů se 
sešlo poprvé ve velkém sále 
českobudějovické Baziliky. 
„Setkání s bývalými zaměst-
nanci našich společností je 
pro mne vždy velice příjem-
ná záležitost. Mnozí z nich 
pracovali v MOTORU dlou-
há léta a navázali pevná 

přátelství. Při našem 

setkání nejen vzpomí-
nají na roky prožité u nás, 
ale zároveň se chlubí svými 
dětmi a vnoučaty,“ řekla 
Jitka Pincová, předsedkyně 
Koordinační rady odborů 

společností MOTOR JIKOV 
Group a.s.
Odborová organizace v sou-
časné době eviduje více 
než tři stovky bývalých za
měst -

nanců. 
Z technických 
i organizač-
ních důvo-
dů se proto 
koná setkání 
zhruba pro 
polovinu z 
nich. Skupiny 
se tedy setká-
vají každý 

druhý 

rok.  
„Pro tak velké množství je 
poměrně těžké zajistit sál, 
proto jsme i tentokrát, stej-
ně jako v uplynulých letech, 

zvolili cestu, kdy se setkává-
me zhruba s polovinou této 

skupiny. Pro setkání 

jsme vybrali 
sál v Bazili-
ce, který má 
p ř í j e m n o u 
atmosféru. S 
majiteli jsme 
již začali jed-
nat o tom, že 
další setkání 
uskutečníme 
také zde, ale 
již pro všech-
ny členy 
- důchodce 

najednou,“sdělila Jitka Pin-
cová. 
Pravidlem se stalo, že 
se setkání v úvodní části 

zúčastní i generální ředitel 
a předseda představenstva 
společnosti MOTOR JIKOV 

Group a.s. Miroslav 

Dvořák a informuje pří-
tomné o současné situaci 
v jednotlivých společnos-
tech skupiny MOTOR JIKOV 
GROUP. 
„Podle reakcí seniorů vím, 
že si účasti pana generální-
ho ředitele na jejich setkání 
váží a informace o aktu-
álním dění v podnicích, ve 
kterých také oni dříve pra-
covali, je velice zajímají,“ 
řekla Jitka Pincová.

V sále Baziliky se jedlo, popí-
jelo a tančilo. Panovala zde 
dobrá nálada, ke které při-
spěla Malá dudácká kapela 
Dudlajda. 

Vedení společnosti
MOTOR JIKOV Group a.s.

přeje všem zaměstnancům, 
zákazníkům i obchodním partnerům 

příjemné prožití nadcházejících
velikonočních svátků.


