
Pane generální řediteli, jak 
vidíte s půlročním odstu-
pem opatření, která jste ve 
společnosti MOTOR JIKOV 
Group a.s. připravili v sou-
vislosti s krizí?  
Dnes už nikdo nemůže po-
přít, že krize na českém trhu je 
a i ti největší odpůrci jí musí 

čelit. My jsme si možná rizi-
ka uvědomili včas a protože 
jsme chtěli přežít, reagovali 
jsme tak rychle, jak jen to by-
lo možné. Jen tak jsme se 
dokázali situaci přizpůsobit. 
Problémy se nám samozřej-
mě nevyhnuly. Potýkali jsme 
se s úbytkem zakázek, pokle-

sem výroby a obchodu. Připra-
vili jsme celou řadu strategií 
a opatření. Dnes mohu říct, že 
jsou to opatření dobrá a fi r-
mu jsme díky nim i přes krizi 
dokázali přivést ke stabilitě.   

Jaký je tedy váš recept na 
krizi?  

Mnohá z opatření, ke kte-
rým jsme kvůli krizi přistou-
pili, byla velice nepopulární. 
Omezili jsme výrobu, krátili 
pracovní fond a došlo i na 
propouštění zaměstnanců. 
Hledali jsme ale intenzivně 
i jiná řešení. Hlavní pozornost 
jsme zaměřili na nové zakáz-
ky a trhy a podařilo se nám 
nové projekty získat. Jmeno-
vitě například projekt CNG - 
plnící stanice stlačeného ply-
nu pro osobní automobily, 
o kterém jsme se zmiňovali 
v předchozích číslech novin 
MONITOR, dále pak projek-
ty Scania, Cummins, Linde 
a další, díky kterým krizi za-
tím celkem úspěšně čelíme. 

Jaké bylo první pololetí z ob-
chodního hlediska? 
Každá z našich divizí a spo-
lečností se s krizí potýkala 
trochu jinak. Zatímco v ně-
které byly problémy větší, 
jinde se připravovaly nové 
výrobní programy. Celkově 
byl ale začátek letošního 
roku z obchodního hlediska 
velice obtížný. V souvislosti 
se snížením objednávek a po-
klesem výroby došlo k ci-
telnému, meziročně zhruba 
až třicetiprocentnímu, sní-
žení tržeb. I při nižších trž-
bách ale společnost MOTOR 
JIKOV Group a.s. stále podni-
ká se ziskem, což dnes není 
v českém strojírenství samo-
zřejmostí. 

Prošli jste nějakými změna-
mi? 
Jako jednu z nejaktuálněj-

ších změn bych zmínil slou-
čení dvou výrobních provozů 
společnosti MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s. v Jindřicho-
vě Hradci a Soběslavi do jed-
noho, ke kterému dochází 
s platností od 1. října letoš-
ního roku. Snažíme se tak 
v reakci na krizi maximálně 
zefektivnit výrobu a využít 
všechny synergické efekty, 
které se v této souvislosti 
nabízejí. 

Jaká je v době krize spolu-
práce s odbory? 
Spolupráci hodnotím kladně 
a přístup odborů vnímám jako 
velice citlivý. Odložili jsme 
kolektivní vyjednávání, s od-
bory ale průběžně o aktuální 
situaci jednáme. Snažíme se 
přečkat krizi bez zásadních 
následků jak pro fi rmu, tak 
zaměstnance. Samozřejmě 
jsme v závislosti na snižová-
ní zakázek museli přistoupit 
k personálním změnám, sna-
žíme se ale udržet kmenový 
personál složený ze schop-
ných lidí. Protože aby pod-
nik prosperoval, potřebuje 
výkonné, loajální a odborně 
schopné zaměstnance. 

Jak vidíte zbytek roku?
Recese bude určitě pokračo-
vat i ve druhé polovině roku, 
propad ekonomiky by se ale 
měl zpomalovat. V našem 
podnikání neočekávám dal-
ší zásadní pokles zakázek 
a omezování výroby. Na-
opak. Koncem druhého polo-
letí by se měla začít pomalu 
projevovat stabilizace fi rmy, 

o které jsem se zmiňoval. Na 
zbytek roku máme zajiště-
né fi nancování, i nadále ale 
budeme pokračovat v maxi-
málních možných úsporách. 
Předpokládám, že výrobně 
se na hodnoty před krizí asi 
dlouho nedostaneme.

Kdy čekáte oživení trhu?
Oproti predikcím z konce 
loňského roku, kdy se krize 
teprve vyvíjela a předpo-
kládali jsme návrat do nor-
málu v polovině letošního 
roku, je dnes už téměř jisté, 
že rychlé oživení trhu čekat 
nemůžeme. Podle odborní-
ků se ekonomika začne vra-
cet k pozitivním hodnotám a 
k růstu až v polovině příštího 
roku. Věřím, že díky tomu, 
že jsme v naší fi rmě na kri-
zi zareagovali velice rychle 
a celou dobu se držíme na-
stavených strategií a opatře-
ní, a také na základě realiza-
ce nově připravovaných pro-
jektů, se už v začátku roku 
2010 začneme z globální 
ekonomické krize zotavovat 
a budeme se moc vrátit k na-
šim obvyklým standardům 
a požitkům, na které jsme 
byli ve společnosti MOTOR 
JIKOV Group a.s. zvyklí v ob-
dobích před krizí.

Působíte poměrně optimis-
ticky… 
Jsem optimistický. Zároveň si 
ale uvědomuji, že i v optimis-
mu je potřeba opatrnosti. 
Krizi doprovází mnoho fak-
torů, které nás ještě mohou 
překvapit.
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„Ano, krize se nás dotýká, ale opatření, ačkoliv mnohdy nepopulární, vedou 
postupně ke stabilizaci procesu. Cílem číslo jedna našeho podnikání pro rok 
2010 je vrátit se na obvyklé standardy předchozích období, to znamená období 
před krizí,“ říká Miroslav Dvořák, generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV 
Group a.s. 

Mimořádná doba 
vyžaduje mimořádná 
opatření 

Zástupci managementu a odborů společnosti MOTOR JIKOV 
Group a.s. pokračovali v uplynulých týdnech ve vyjednávání 
o nové kolektivní smlouvě. Výsledkem je prodloužení dosa-
vadní smlouvy o dalších devět měsíců.
Kolektivní vyjednávání o smlouvě na období od 1. dubna 
2008 do 31. března 2009 bylo uzavřeno podpisem kolektivní 
smlouvy s platností od 1. dubna 2008. Od tohoto termínu 
probíhala průběžně další jednání, s cílem stanovení podmí-
nek kolektivní smlouvy pro rok 2009. Po prvním prodloužení 
platnosti podmínek smlouvy z loňského roku do června 
letošního roku, bylo v červnu v rámci vyjednávání rozhod-
nuto o novém prodloužení. V platnosti tak zůstávají všechny 
podmínky smlouvy z roku 2008. 
„Platnost kolektivní smlouvy jsme prodloužili do března 2010. 
Situace je z důvodu globální hospodářské krize v současné 
době stále nepřehledná a jen těžko se odhaduje, jaký bude 
v oborech strojírenství a slévárenství další vývoj. Prodlouže-

ním dosavadní smlouvy z roku 2008 jsme udrželi zaměst-
nancům fi rmy podmínky, které pro ně byly zakotveny ještě 
v dobách před krizí. Myslím, že se jedná o vstřícný krok 
nejen ze strany odborů, ale také managementu skupiny 
MOTOR JIKOV GROUP,“ uvedla Jitka Pincová, předsedky-
ně Koordinační rady odborů společností MOTOR JIKOV 
Group a.s.
Letošní kolektivní vyjednávání byla podle jejích slov ve srov-
nání s těmi minulými rozhodně jiné. Jaké budou stanoveny 
podmínky v kolektivní smlouvě, včetně výhod nad rámec 
mzdy, které zaměstnanci mohou od zaměstnavatele získat, 
bylo obestřeno asi více otazníky než v dřívějších letech. Všich-
ni si uvědomují, že v tomto přechodném období, kdy jsou 
fi rmy nuceny přistupovat k úsporným opatřením nemůže být 
určitě řeč o zvyšování platů.
„V době globální hospodářské krize, kdy došlo právě v je-
jím důsledku k nestabilitě mnoha českých fi rem, vyžaduje 

složitost situace na trhu práce přistupovat k větším či menším 
kompromisům. A to jak ze strany zaměstnanců, tak zaměst-
navatelů,“ konstatovala Jitka Pincová.
Skupina MOTOR JIKOV GROUP podniká v oblastech stro-
jírenství a slévárenství, které patří mezi krizí nejohroženěj-
ší obory. Z důvodu poklesu prodeje fi rmy omezují výrobu, 
snižují personální stavy, krátí pracovní týden. To vše vede 
k nejistotě mezi zaměstnanci. „Pro zaměstnance je dneš-
ní situace velice nepřehledná. Zdá se, že se začíná proje-
vovat určitá stabilita fi rmy, ale nedokážeme zatím s urči-
tostí odhadnout ani jak se bude vyvíjet letošní léto. Pro-
to považujeme prodloužení smlouvy za dobrý výsledek,“ 
řekla Jitka Pincová a dodala, že díky prodloužení platnos-
ti Kolektivní smlouvy z roku 2008 zůstávají pro zaměstnan-
ce v platnosti například týden dovolené navíc, příspěvek 
na penzijní pojištění nebo odměny při pracovních výro-
čích.

Výsledkem kolektivního vyjednávání je další prodloužení smlouvy

Ing. Miroslav Dvořák: I při nižších tržbách 
stále podnikáme v „černých číslech“
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Vy ve fi rmě nejste úplný 
nováček…
To skutečně nejsem. Do spo-
lečnosti MOTOR JIKOV Group 
a.s. jsem nastoupil už více než 
před rokem, 1. března 2008, 
na pozici logistik specialista. 
Na této pozici jsem se začal 
s fi rmou seznamovat a když 
jsem pak o 15 měsíců později 
dostal nabídku na obsazení 
pozice vedoucího služeb, tak 
jsem přijal.

Co tato práce obnáší? 
Do mé kompetence spadá 
zajištění všech potřebných 
služeb pro společnost včetně 
koordinace dopravních čin-
ností. Jedná se o všechny služ-
by, které si můžete představit 
– od dodávky páry, elektřiny, 

plynu a vody, přes údržbu 
technických a technologic-
kých zařízeních až po správu 
budov včetně údržby parků 
a travních ploch. Záběr je tedy 
široký. Kompletní správu bu-
dov, včetně dodávky veškerých
souvisejících služeb zahrnují-
cích opravy střech, výměny
okapů a podobně, provádíme 
v lokalitách České Budějovice 
a Nové Hrady, údržbu par-
ků a travních ploch ve všech 
lokalitách skupiny. Měsíčně 
řešíme přibližně 80 oprav 
nejrůznějšího charakteru. 

A po lidské stránce? Jak se 
vám pracuje s lidmi? 
Společnost MOTOR JIKOV 
Group a.s. je velká fi rma 
s provozovnami v několika 

lokalitách. Pro kvalitní zajiš-
tění služeb pro celou skupi-
nu podniků musíte mít dob-
ré organizační schopnosti. 
A s lidmi komunikovat. A to 
jak na úrovni ředitelů divizí 
při řešení konkrétních po-
žadavků, tak na úrovni pra-
covníků. Je potřeba umět 
lidem říct, co od nich chceme, 
poskytnout jim podmínky 
a pak od nich práci převzít 
a adekvátně ohodnotit.

Dotýká se oblasti služeb 
současná hospodářská kri-
ze?
Krize se nás týká i netýká. 
Firmu je potřeba neustále 
udržovat, aby stroje fungo-
valy a lidé měli dobré pod-
mínky pro svojí práci. Práce 
máme stále dost. Děláme 
celý týden, na 100 procent. 
Na druhé straně samozřejmě 
krize určitý vliv má. Z důvodu 
krize a nastavených protikri-

zových opatření není možné 
provádět celou řadu investic. 
Pro všechny velké investiční 
akce byl udělen dočasný stop 
stav. 

Jak vidíte situaci v jednot-
livých společnostech skupi-
ny? 
Je to různé. Společnost 
MOTOR JIKOV Group a.s. 
patří mezi ty společnos-
ti, která do svého rozvoje 
v uplynulých letech hodně 
investovala. I když v někte-
rých divizích a společnos-
tech více, někde méně. Jsou 
zde tedy společnosti s velice 
dobře vybaveným moderním 
strojovým parkem, budovy 
nově opláštěné, s novými 
fasádami, okny, moderním 
interiérem. Největší dluh po 
stránce služeb máme v sou-
časné době asi ve Slévárně 
litiny a.s., kde ale musím oce-
nit dobrou a pružnou spolu-
práci s jejím novým ředitelem 
panem Machem. Postupně se 
věnujeme obnově. Začínáme 

od nejdůležitějších a méně 
nákladnějších investičních 
akcí. V současné době řešíme 
například okapy na tamních 
budovách a jen pro zajíma-
vost uvedu, že jen na Slévár-
ně litiny a.s se jedná zhruba 
o kilometr okapových žlabů. 

Jaké máte plány do budouc-
na? 
Údržbu objektů je sice do 
určité míry možné naplá-
novat, ale plánovat a podle 
plánu realizovat v tak velké 
společnosti jakou je MOTOR 
JIKOV Group a.s., zname-
ná mít vyčleněny poměrně 
vysoké fi nanční prostředky. 
Proto se nyní zaměřujeme 
více na naléhavé opravy a ob-
novy. Naším stěžejním cílem 
je udržet fi rmu v chodu. Na 
požadavky v jednotlivých 
divizích a společnostech se 
snažíme reagovat pokud 
možno okamžitě, bez zbyteč-
ných odkladů. Jsem zastán-
cem rčení, že kdo rychle dává, 
dvakrát dává. 

Společnost MOTOR JIKOV Group a.s. má ve svých 
řadách nového člena. Je jím Vladimír Dvořák, který 
nastoupil 1. června na pozici vedoucího služeb. Mezi 
hlavní přednosti Vladimíra Dvořáka patří bezesporu 
komunikativnost, vstřícnost k řešení problémů a loa-
jalita k fi rmě. Jak říká, řídí se heslem Čí chleba jíme, 
toho píseň pějme. Je ženatý, má dva syny.

„Je potřeba lidem poskytnout podmínky pro práci 
a jejich práci ohodnotit,“ říká Vladimír Dvořák

Ing. Vladimír Dvořák

Projekt výroby zařízení na 
stlačování zemního plynu 
(CNG), o kterém jsme uvá-
děli informace v předchozích 
vydáních Monitoru, je ve fázi 
technického a technologic-
kého vývoje. Byla vyrobe-
na série prvních prototypů, 
které v uplynulých týdnech 
prošly testováním funkčnosti. 
Zátěžové zkoušky v obtížných 
podmínkách a při maximál-
ním zatížení probíhaly v pro-
vozech jednoho z obchodních 
partnerů společnosti MOTOR 
JIKOV Strojírenská a.s. 
„Máme ambice poskytnout 
zákazníkovi zařízení stopro-
centně technicky vychytané, 

zbavené jakýchkoliv sebe-
menších technologických 
nejasností. V rámci vývoje 
a předchozích testování zaří-
zení jsme dospěli k několi-
ka změnám. Provedli jsme 
například zásah do konstruk-
ce zařízení a změnili jsme 
ukotvení kompresoru tak, 
abychom dosáhli předpoklá-
daných funkčních parametrů 
plnicího zařízení,“ řekl Milan 
Vančata, ředitel divize Prů-
myslové výrobky.  
V divizi Průmyslové výrobky 
i dalších zapojených divi-
zích skupiny MOTOR JIKOV 
GROUP se v současné době 
usilovně pracuje na dalších 

Plnicí stanice procházejí důkladným testováním

Kontrolní a recertifi kač-
ní audity byly jedním 
z hlavních témat letoš-
ního prvního pololetí. 
V období od února do 
června proběhly kon-
trolní a recertifi kační 
audity systému řízení 
jakosti ve všech jednot-
livých dcerách a společ-
nostech skupiny stro-
jírenských a sléváren-
ských podniků MOTOR 
JIKOV GROUP. 
„Všechny audity proběhly 
bez zjištění závažnějších 
nedostatků a neshod, kte-
ré by ohrozily vydání nebo 
prodloužení dosavadních 
certifi kací. V rámci auditů 
byly prověřeny všechny naše 
procesy a získání certifi kátů 
potvrdilo kvalitu a dodržo-
vání pravidel v souladu se 
zákonnými standardy. Naši 
zákazníci a partneři tak mají 
jistotu, že jejich požadavky 
na řízení systému jakosti 
jsou plněny,“ řekl Jiří Dráb, 
ředitel pro jakost.  
Certifi kační společnost TÜV 
NORD Czech navrhla v něk-
terých divizích na základě 
certifi kačních a recertifi kač-
ních auditů určitá doporu-

čení pro zlepšení systému 
jakosti. Většinou se jedná 
o drobnosti, které mohou 
být použity pro zdokona-
lení  některých procesů. 
Doporučení budou nyní 
managementem společnos-
tí posuzována a následně 
po posouzení jejich vhod-
nosti zapracována do sys-
tému řízení jakosti. Stanou 
se tak dalším podkladem 
pro kontinuální proces 
zlepšování jakosti ve společ-
nosti. 
V dubnu letošního roku byla 
zároveň vydána nová revize 
normy ISO 9001:2008. Po 
skončení letošních auditů 
je nyní potřeba nastudovat 
a implementovat nové ne-
bo pozměněné požadavky 
normy do podmínek společ-
nosti.
„Nyní nás čeká poměrně 
náročná příprava na další 
certifi kace, které budou pro-
bíhat v prvním pololetí roku 
2010. V první řadě musíme 
seznámit pracovníky ve 
všech divizích skupiny s při-
pravovanými změnami tak, 
aby všichni znali přesně své 
role v rámci svého procesu 
a to i ve vztahu ke změnám 
vyvolaným novým infor-
mačním systémem. Dalším 
krokem je zanesení těchto 
nových požadavků revize 
normy a změn informační-
ho systému do dokumen-
tace a příruček a následně 
nás čeká postupné zavá-
dění do praxe a kontrola 
dodržování nových postu-
pů,“ informoval Jiří Dráb 
a dodal, že veškeré certi-
fi kace v roce 2010 musí již 
probíhat podle nové nor-
my.

První polovina roku byla 
ve znamení auditů

Ing. Jiří Dráb

Divize Mechanizace společ-
nosti MOTOR JIKOV Strojí-
renská a.s. zajišťuje od letoš-
ního roku servisní činnost pro 
německého dovozce zahrad-
ní a zemědělské techniky. Po 
prvním čtvrtletí spolupráce 
lze konstatovat, že spoluprá-
ce se úspěšně rozvíjí. 
„Spolupráce na tomto pro-
jektu vznikla jako jeden z no-
vých možných směrů rozšíře-
ní zaměření divize Mechani-
zace do budoucna a funguje 
dobře. Po několika prvních 
dodávkách sekaček na trávu 
postupně přecházíme i na 
elektrocentrály a rotavátory. 

V plánu máme i servis dal-
ších zařízení, jako například 
sněhových fréz,“ sdělil Josef 
Papež, ředitel divize Mecha-
nizace. 
V rámci projektu jsou v sou-
časné době pevně nastaveny
dvě zásilky týdně. To čítá řá-
dově téměř dvě stovky zboží. 
V divizi Mechanizace probí-
hají práce na této zakázce 
ve dvousměnném provozu. 
„Vzhledem k bezproblémové-
mu průběhu tohoto projektu 
a dobře odváděné práci na-
šich lidí, díky které se nese-
tkáváme prakticky s žádný-
mi reklamacemi, uvažujeme 

Spolupráce s německou fi rmou se úspěšně rozvíjí 

úpravách. Paralelně tak pro-
bíhají například zkoušky zaří-
zení při připojení na zdroj 
zemního plynu. 
Koncept stanice na plnění 
nádrže vozů  stlačeným zem-
ním plynem byl představen 
široké veřejnosti na výstavě 
Autosalon v Brně, kde byli 
kromě zástupců společnosti 
MOTOR JIKOV Strojírenská 
a.s. také zástupci společnosti 
Vítkovice Cylinders a.s., smluv-
ního prodejce společnosti 
MOTOR JIKOV Group a.s. 
pro Čechy a Slovensko, a Čes-
kého plynárenského svazu. 
„Brněnský Autosalon měl 
i přes současnou hospodář-
skou situaci poměrně dobrou 
návštěvnost. Mezi návštěv-
níky byli výrobci, prodejci 
i inovátoři. Mohu s potěšením 
říct, že naše zařízení se setka-
lo s velkým ohlasem. Kon-
cem června jsme představili 
zařízení také na veletrhu ve 
Španělsku a v srpnu se s ním 
chystáme do Ameriky. Cítíme 
velký zájem od tuzemských 
i zahraničních zákazníků,“ 
řekl Milan Vančata.

V souvislosti se vstupem na 
trh probíhá příprava na certi-
fi kaci zařízení. Tento doklad 
usnadní cestu při vstupu na 
trh, zákazníkům dá záruku 
bezpečnosti a spolehlivosti.  

Domácí plnicí zařízení na 
GNG (Compressed Natural 
Gas = stlačený zemní plyn) 
pohon jsou alternativou k ve-
řejným plnícím stanicím. Jed-
ná se o způsob tankování 
soukromých vozidel nebo 
malých vozových parků o ve-
likosti do 10 vozů. Tanko-
vat je možné přes noc nebo 
kdykoliv v době, kdy vozi-
dlo není používané. Majitelé 
mohou plnicí zařízení insta-
lovat přímo ve vlastní garáži 
nebo na pozemku, s využitím 
přípojky zemního plynu. 
Provoz vozidla na stlačený 
zemní plyn je ekonomický, 
levnější a bezpečný. Poři-
zovací cena vozu je sice asi 
o deset procent vyšší než 
u vozů s pohonem na ben-
zín či naftu, ale investice má 
návratnost do dvou, maxi-
málně tří let.

v dohledné době o dalším 
zvýšení dodávek zboží a jed-
náme se zákazníkem o dal-

ším rozšíření služeb do oblas-
ti servisu výrobků,“ informo-
val Josef Papež. 
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Jedním ze zákazníků divize 
Zakázky společnosti MOTOR 
JIKOV Strojírenská a.s., kde 
se spolupráce dobře vyvíjí, je 
společnost Scania. Jedná se o 
dlouhodobého zákazníka, se 
kterým už soběslavská spo-
lečnost kooperovala na celé 
řadě projektů, spolupráce ale 
zejména v posledních týd-
nech doznala další výrazného 
rozšíření.
„Z našich zákazníků a part-
nerů vidím dnes největší 
potenciál u fi rmy Scania. Byť 
je tato fi rma také postižena 
krizí, pro nás má obrovský 
potenciál. Nakupuje a spo-
třebovává obrovské spek-
trum dílců, z čehož plyne 
celá řada nových obchodních 
příležitostí, proto spolupráci 
s touto fi rmou považuji za 
strategickou a velice význam-
nou. Další výhodou, kterou 
se snažíme využít je to, že 
Scania má celou řadu nomi-
novaných dodavatelů, kteří 
tvoří její stabilní a dlouhodo-
bě budovanou dodavatelkou 
síť, nákupy se snaží vzájem-
ně koordinovat a umisťovat 
v rámci této sítě, přičemž nás 
doporučují jako schváleného 
a ověřeného dodavatele pro 
výrobu a montáž dílců pro 
automobilový průmysl,“ uve-
dl podrobnosti Jiří Slíva. 
Příklad takto vzniklého 
potenciálu spolupráce vidí 
ředitel divize ve spolupráci 
s výrobcem motorů CUMMINS 
a výrobcem chladičů MODI-
NE. Aktuálně probíhají mezi 
zástupci společností jednání 
o nových konkrétních projek-
tech. V jednání je například 
výroba potrubí pro chladiče, 
kde subdodavatelem odlitku 
je fi rma TAFONCO, dceřinná 
společnost Tatra Kopřivnice.
Globální krize má své trvání 
a podle odborníků se nedá 
v dohledné době předpoklá-
dat návrat fi rem na původní 
výrobní a obchodní úroveň 
před krizí. Zařazení fi rem 
zpět do normálu je do jisté 
míry odvislé od jejich zamě-
ření. Celkově ale platí, že 
fi rmy budou v několika 
následujících letech poměrně 
hodně opatrné v investicích, 
v navyšování personálních 

a výrobních kapacit, obecně v 
rozvoji, apod. Tlak na držení 
a hlídání rentability bude vel-
mi silný.
„Abychom udrželi efektivitu 
výroby a práci pro naše lidi, 
nemůžeme jen čekat a dou-
fat, až se situace otočí a vrátí 
do starých kolejí. V to již dnes 
nikdo nevěří. Pro zachová-
ní životaschopnosti musíme 
nezbytně hledat nové zakáz-
ky,“ konstatoval Slíva.  
V současné době prakticky 

neexistuje výroba, o které by 
se dalo říct, že nemá potíže 
s řešením dopadů krize. Ně-
kde je problémů více, jinde 
méně, v průměru lze hovo-
řit o třicetiprocentním po-
klesu výroby ve srovnání s ro-
kem 2008. Nejvíc postiže-
na jsou odvětví, která se už 
dříve potýkala s propa-
dem v oblastech objedná-
vek a hospodaření. V divizi 
Zakázky jsou to projekty spo-
jené s textilním a tiskařských 
průmyslem.
Právě divize Zakázky je velice 
citlivá na výkyvy na trhu. Divi-
ze je specifi cká tím, že nemá 
žádnou specifi ckou ucelenou 
nebo vlastní výrobu, která 
by umožňovala stabilnější 
postavení na trhu. „Už z cha-
rakteru našeho zaměření ply-
ne, že děláme zakázkovou 
výrobu pro fi rmy, které vět-
šinou z kapacitních důvodů 
nebyly schopny zajistit čin-
nosti interně. Kvůli krizi se 
tak nyní potýkáme s dvojím 
dopadem krize. Za prvé nás 
ovlivňují standardní vlivy, 
jakými jsou pokles spotřeby 
a výroby obecně, a za dru-
hé má na naši výrobu výraz-
ný vliv skutečnost, že naši 
zákazníci sami řeší celkový 
pokles výroby omezováním 
nebo ukončováním koopera-
cí s dodavatelskými fi rmami. 
Na dříve externí výrobu pak 

nevyhledávají subdodavate-
le, ale stahují si ji do svých 
provozů, jako pracovní pří-
ležitost pro lidi ve vlastních 
řadách,“ dodal Slíva. 
Divize Zakázky se v rámci 
svých technologických mož-
ností podílí i na výrobě zaří-
zení pro stlačování zemního 
plynu do osobních automo-
bilů na CNG pohon, kde se 
zaměřuje na obrábění hliní-
kových odlitků pro kompre-
sor zařízení. „Objem výroby 
na tomto projektu pro nás 
není nijak klíčový. Ale stejně 
jako pro ostatní divize skupi-
ny MOTOR JIKOV GROUP se 
jedná o projekt do budoucna 
velice významný a prestižní. 
Jsem rád, že se na této výro-
bě můžeme podílet,“ infor-
moval Jiří Slíva.  

Pro potřeby divize se v těchto 
týdnech rozhoduje o investi-
ci na pořízení nového stroje 
- horizontálního obráběcí-
ho centra. „Nyní zvažujeme 
jaké funkce a požadavky 
budeme na zařízení mít. 
Každopádně tato investice 
napomůže posílení strojního 
parku i divize jako takové,“ 
řekl ředitel divize a dodal, že 
zařízení v hodnotě pěti mili-
onů korun bude pořízeno 
v průběhu druhého pololetí 
letošního roku. Společnost 
získala fi nanční podporu 
z evropských fondů.
„Krize takového rozsahu, se 
kterou se aktuálně potýká-
me, je pro nás velkou zkouš-
kou. Naším úkolem je z mála 
vytěžit co nejvíce a to jak 
vlastními restrukturalizační-
mi a optimalizačními kroky 
tak i co nejintenzivnější sna-
hou o nové projekty a výroby. 
Interní kroky jsou z jistého 
pohledu okamžité, často i bo-
lestivé, nevyřeší ale dlouho-
době všechny problémy a do-
pady. Jako jedinou budouc-
nost a možný úspěch vidím 
v nových projektech, nových 
zákaznících a nových obchod-
ních příležitostech, které sou-
časná tržní situace nabízí, 
nicméně se většinou jedná 
o středně až dlouhodobé 
záležitosti,“ zhodnotil sou-
časnou situaci Jiří Slíva.

„Na krizi reagujeme vyhledáváním 
nových trhů, projektů
a zákazníků,“ říká Jiří Slíva
„Kdo chce obstát, musí nutně reagovat na sou-
časnou globální ekonomickou krizi. Proto naše 
divize intenzivně hledá nové interní i exter-
ní zdroje a příležitosti k posílení konkurence-
schopnosti. Podobně uvažuje celá řada dalších 
fi rem a musím říct, že díky tomu je v současné 
době poměrně hodně poptávek,“ řekl Jiří Slíva, 
ředitel divize Zakázky. 

Ing. Jiří Slíva
Nářadí pro zahradu, potře-
by pro stavebnictví, zařízení 
a vybavení domů. To a další 
zboží hledají každoročně na 
českobudějovickém Výsta-
višti tisíce návštěvníků v do-
bě konání výstav Hobby a Ze-
mě Živitelka. 
„Českobudějovické výsta-
vy, ať už se jedná o Hobby 
nebo Země Živitelku, jsou 
u veřejnosti velice oblíbené 
a mají vždy dobrou návštěv-
nost. Lidé zde hledají co je 
na trhu v oblasti malé země-
dělské mechanizace nového 
a řada z nich čeká s koupí 
zahradní techniky právě 
na tyto výstavy. Neúčastnit 
se bychom považovali za 
velikou chybu,“ uvedl Josef 
Papež, ředitel divize Mecha-
nizace. 
S vysokou návštěvností sou-
visí také zájem fi rem o vý-
stavní plochy. „Získali jsme 
velice pěkné místo v centru 
promenády, kde jsme ná-
vštěvníkům představili sor-
timent naší společnosti ve 
výstavním stanu o rozloze 
zhruba 70 metrů čtvereč-
ních,“ řekl Vladimír Bern-
klau, vedoucí prodeje divize 
Mechanizace.
Divize Mechanizace předsta-
vila na letošní výstavě Hob-
by všechny novinky. Zákaz-
níci se tak mohli seznámit 
například s minisystémem 
Expert, tvořeného sekačkou 
na vysokou trávu s odníma-
telným motorem a řídítky 
typu Expert a několika typy 

rotavátorů s motorem, kde 
výhodou pro zákazníky je 
zejména možnost využi-
tí jednoho motoru na více 
zařízení. 
„Minisystém Expert patří 
mezi naše horké novinky, 
minimálně stejný zájem 
byl ale mezi návštěvníky i 
o novou sekačku na vysokou 
trávu typu VIVA, také s od-
nímatelným motorem a ří-
dítky, která svými vlastnost-
mi i cenou úspěšně konku-
ruje podobným sekačkám 
od fi rmy VARI. Vysoký zájem 
o toto zboží jsme si velice 
dobře ověřili už například 
na Slovensku. Tam jsme zís-
kali velké množství zákazní-
ků a mohu dokonce říct, že 
jsme slovenským výrobcům 
tohoto sortimentu odebra-
li zhruba čtvrtinu tržeb,“ 
uvedl Vladimír Bernklau 
a dodal, že z obchodního 
zboží byl zájem dále také 
o standardní sekačky BDR 
700 a 550, které jsou oblí-
bené zejména proto, že jsou 
u široké veřejnosti hodně 
známé, a sekačky LTS s velký-
mi koly pro nerovný terén.  
Prodejní výsledek byl cel-
kově ve srovnání s loňskou 
výstavou nižší. Hlavně z dů-
vodu horšího počasí, kdy 
čtyři dny z pěti pršelo. Na-
vzdory tomu se ale výstava 
z pohledu prodeje vydaři-
la. Svědčí o tom i celá řada 
objednávek jak od návštěv-
níků, tak od dealerů malé 
zemědělské mechanizace, se 

kterými divize dlouhodobě 
spolupracuje a kteří výstavní 
stan společnosti během akce 
navštívili. 
„Se zákazníky vždy hodně 
komunikujeme a diskutu-
jeme o možnostech dalšího 
zlepšování, zajímáme se o co 
mají zájem. Díky tomu mají 
výstavy významnou vazbu 
pro další práci a rozvoj. Po 
skončení vždy hodnotíme 
výsledky, přemýšlíme co 
zlepšit a to jak v marketin-
gu, obchodě i nabídce nové-
ho zboží. 
Oblast malé zemědělské 
mechanizace zastoupily na 
letošní výstavě Hobby kromě 
společnosti MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s. všechny zná-
mé fi rmy v České republice. 
O výrobky byl velký zájem 
a divize Mechanizace velmi 
dobře obstála v konkurenci 
ostatních vystavovatelů jako 
je DAKR, VARI, Agrozet, 
Staufčík a další. 
Konkurence v oboru malé 
zemědělské mechanizace 
rok od roku neustále roste. 
Například sortiment leh-
kých travních sekaček nabízí 
dnes v jižních Čechách celá 
řada obchodních domů. „To 
způsobuje velký konkurenč-
ní tlak. Musím ale říct, že 
i přesto se nám daří držet si 
velice dobrou pozici. Samo-
zřejmě o zákazníky neustále 
bojujeme a přicházíme na 
trh pravidelně se začátkem 
každé nové sezony s inova-
cemi,“ řekl Josef Papež.  

Počasí výstavě nepřálo, 
přesto byla úspěšná
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Můžete popsat současnou 
situaci na slévárně?
Pomalu dochází ke zklidnění 
a stabilizaci situace související 
s krizí. Daří se nám naplňovat 
základní předpoklady fungo-
vání společnosti a objevují se 
již i první náznaky oživení.

Lze tedy říci, že krize je za 
námi a slévárna ji zdárně 
přečkala?
To určitě ne, spíše bych řekl, 
že přechází do další fáze. 
V první fázi bylo otázkou, 
jak velký propad v obchodu, 
respektive ve výrobě bude 
a především jak se společnost 
s tímto propadem vypořádá. 
V druhé fázi půjde o to, jak 
dlouho krize potrvá, zda spo-
lečnost udrží nastavené para-
metry ve všech svých činnos-
tech a v jakém tempu dojde 
k oživení trhu.

Jak tedy první fáze na slévár-
ně probíhala?
První fáze probíhala na slé-
várně zhruba od října 2008 
do dubna 2009. V té době 
jsme zaznamenali čtyřiceti-
procentní propad výroby. 
V rámci možností se nám 
podařilo přizpůsobit tomuto 
propadu náklady společnos-
ti, zastavit další snižování 
výroby a zajistit základní fun-
gování společnosti. Když to 
řeknu jednoduše, tak tohle 
období bylo o bytí a nebytí. 

A výhled dalšího vývoje? 
Z pohledu Slévárny litiny a.s. 
dochází k počátečnímu po-
zvolnému oživení, druhé po-
loletí roku 2009 vidím opti-
mističtěji než pololetí první. 
Je hned několik důvodů proč 
si toto myslím. Dochází ke 
stabilizaci trhu a mírnému 
růstu objemu obchodů, opat-
ření přijatá do současné do-
by na slévárně litiny se bu-
dou dále pozitivně odrážet 
do hospodaření a i nadále 
budeme podporovat pro-
jekty, které povedou pře-
devším k vyšší efektivnosti 
práce. Na druhé straně je 
třeba přílišný optimismus 
krotit. Druhá fáze bude roz-
hodně delší, skrývá v sobě 
mnoho rizik a určitě dnes 

nemohu říct, že jsme z nej-
horšího venku.

Jaké cíle si dáváte do konce 
roku 2009? 
Do konce roku 2009 bych 
za úspěch považoval dosaže-
ní stabilních výkonů okolo 
70 procent loňského roku, 
nastartování růstového tren-
du hospodaření společnosti, 
pokračování nových projektů 
v oblasti obchodu, technolo-
gie, výroby a systému jakosti 
a především kvalitní příprava 
pro plnění podnikatelských 
plánů pro rok 2010. Myslím 
si, že pro překonání dopadů 
krize, budoucnost a rozvoj 
společnosti bude právě rok 
2010 tím rokem, který určí 
směr dalšího fungování spo-
lečnosti.

Co je třeba pro naplnění 
těchto cílů udělat?
Určitě nás čeká hodně práce 
v oblasti obchodu, která byla 
současnou situací zasažena 
nejvíce. Prvním krokem bylo 
zajištění stávajících odběra-
telů, nastavení parametrů 
obchodování pro rok 2009 
a oslovení partnerů, u kte-
rých lze zajistit náběh výroby 
téměř okamžitě. Tyto úko-
ly byly stanoveny na první 
pololetí a měly zajistit tržby 
v rozmezí 11 – 12 mil. korun 
měsíčně. Podařilo se nám 
udržet obchodování s part-
nery jako je Bondioli & Pave-
se, Bonfi glioli, Brana, Mood. 
V posledních měsících jsme 

obnovili spolupráci s fi rmou 
Tűnkers a tento měsíc jsme 
začali vyrábět i pro dalšího 
našeho velkého zákazníka 
a to pro společnost Elektrolux. 
Do konce června chceme ješ-
tě stihnout uzavřít obchodní 
jednání a rozběhnout výrobu 
ramen pro naše italské zákaz-
níky. Dále spolupracujeme se 
společností MOTOR JIKOV 
Strojírenská a.s. v Soběslavi 
na nových projektech. Dnes 
již vidíme, že úkoly obchod-
ního úseku pro první pololetí 
budou i přes těžkou situaci 
na trhu splněny.

A co vás v této oblasti čeká 
pro druhé pololetí?
Pro druhé pololetí bude 
náplň práce obchodního 
oddělení trochu jiná. Kromě 
standardních úkolů a řešení 
provozních záležitostí smě-
rem k zákazníkům je pro slé-
várnu nutností zajistit nové 
obchody. Cílem pro druhé 
pololetí bude nárůst tržeb 
o 2 - 3 miliony korun měsíčně 
a především zajištění obcho-
dů pro rok 2010, které by již 
znamenaly potvrzení pozitiv-
ních trendů v hospodaření 
společnosti.

Několikrát jste již zmínil ná-
klady společnosti...
Další oblastí je určitě nákla-
dová stránka společnosti. Je 
třeba dále pracovat v této 
oblasti, dotáhnout nastave-
né věci do fi nální podoby, 
nastavit kontrolu a řízení 

nákladů a především udržet 
současné trendy i do budouc-
nosti. Tady je třeba říct, že 
jsme v této oblasti udělali 
za poslední dobu celou řadu 
opatření. Některé bolely ví-
ce, některé méně, ale zvlád-
nutí současné situace bez 
těchto opatření by bylo 
nemyslitelné. I z tohoto dů-
vodu je třeba v nich na-
dále pokračovat, i když se 
prostor pro další úspory 
v takzvaných zjevných ná-
kladech, jako jsou například 
spotřeba materiálu, služby, 
osobní náklady a tak podob-
ně, logicky zmenšil. Naopak 
prostor pro další snížení 
nákladové náročnosti vidím 
v takzvaných skrytých nákla-
dech. Mám na mysli zvyšo-
vání produktivity a efekti-
vity, lepší využívání kapacit, 
snižování prostojů, plýtvání 
a tak dále. Tento prostor se 

naopak při zvyšování výroby 
bude zvětšovat.

Často se v souvislosti s krizí 
mluví o nové šanci, výzvách. 
Jaký je váš názor?
Současná situace je opravdu 
vážná. Základním úkolem 
je samozřejmě toto obdo-
bí pokud možno co nejlépe 
ustát a minimalizovat dopa-
dy do hospodaření společ-
nosti. Jinak ale skutečně 
souhlasím s názorem, že 
krize je šancí a výzvou. Kaž-
dý den se ve všech jednot-
livých oblastech naší práce 
potkáváme s novými mož-
nostmi, přístupy, názory a je 
samozřejmě jen na nás, jak 
danou situaci využijeme. Již 
dnes mohu s trochou nadsáz-
ky říci, že se nacházíme v ob-
dobí, kdy naší společnos-
ti stavíme nové základy do 
budoucnosti.

„Nacházíme se v období, kdy naší společnosti stavíme 
základy do budoucnosti,“ říká Radek Mach
Slévárenství patří v současné době hospodář-
ské recese mezi obory v silném útlumu. O krizi,  
aktuální situaci a dalším vývoji v divizi Slévár-
na litiny a.s. jsme si povídali s jejím ředitelem 
Radkem Machem.

Po poklesu výroby, který byl 
v českobudějovické společ-
nosti MOTOR JIKOV Tlaková 
slévárna a.s. nejvýraznější na 
přelomu let 2008 a 2009, se 
výroba a obchod postupně 
stabilizuje. Tržby společnos-
ti aktuálně dosahují hranice 
25 milionů korun.
„Dosavadní propad ekono-
miky, který byl nejcitelnější 
v prvním čtvrtletí letošního 
roku, se pomalu zpomaluje. 
Po následném i když velice 
pomalém nárůstu, se nyní 
začínají projevovat první 
známky stabilizace,“ uvedl 
Miroslav Dvořák, ředitel divi-
ze Tlaková slévárna.  
V souvislosti s procesem sta-
bilizace bylo potřeba zaměřit 
pozornost na zajištění výroby 
a obnovení potřebného per-
sonálu. Divize Tlaková slé-
várna tak umožňuje v rámci 
některých zakázek zapojení 
do pracovního procesu lidem 
z ostatních dcer a společností 
skupiny. 
„Využíváme kooperace s 
ostatními divizemi skupi-
ny MOTOR JIKOV GROUP. 

V některých výrobních úsecích 
nabíráme částečně agenturní 
zaměstnance a na několik 
pozic na slévárně jsme začali 
přijímat nové lidi,“ řekl Miro-
slav Dvořák. 
Doba zapracování nových 
lidí, aby byli samostatně 
schopni obsluhovat licí stroje, 
je řádově dva měsíce. S tím 
souvisí dočasné zpomalení 
výroby. „To se projevuje aktu-
álně na výkonnosti slévárny, 
takže jsme nuceni kapacity 
řešit víkendovými směnami 
a některé výroby zajišťujeme 
kooperačně u jiných slévá-
ren,“ doplnil Miroslav Dvo-
řák. 
Dokončení procesu stabi-
lizace společnosti MOTOR 
JIKOV Tlaková slévárna a.s. 
je plánováno do konce let-
ních prázdnin tak, aby bylo 
možné pracovat plynule 
v běžném třísměnném pro-
vozu, již bez kooperací 
u jiných fi rem. Stabilita tržeb 
je na základě výhledů od 
zákazníků zajištěna na celé 
druhé pololetí letošního 
roku. 

Tlaková slévárna a.s. 
postupně stabilizuje 
výrobu i obchod

Radek Mach

Záběry na technologické zařízení pro opracování hliníkových 
odlitků a hotové produkty vyráběné v českobudějovické spo-
lečnosti MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s. pro fi rmy Brose, 
Brisk, Valeo, Aisin a další.
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Mezi 25 obcemi a 4 městy-
si získal titul Vesnice roku 
2009 Jihočeského kraje Jan-
kov na Českobudějovicku. 
Druhé místo obsadila obec 
Řepice na Strakonicku a 
pomyslná bronzová oceně-
ní udělovala komise letos 
hned dvě. Získaly je Chlu-
many na Prachaticku a Zál-
ší v okrese Tábor.  Nad 15. 
ročníkem soutěže převzal 
záštitu hejtman Jihočeské-
ho kraje Jiří Zimola. 
Kromě koncepčních doku-
mentů, společenského živo-
ta v obci, aktivity občanů, 
podnikání, občanské vyba-
venosti a celkového obrazu 
vesnice zajímaly desetičlen-
nou komisi při hodnoce-
ní přihlášených obcí také 
jejich budoucí záměry nebo 
dostupné informační tech-
nologie v obci. „Každá obec 
se má čím chlubit. Úroveň 
přihlášených obcí se rok od 
roku zvyšuje a naše rozho-
dování je čím dál těžší. Jsou 
to opravdu chlupy, které 
rozhodují,“ komentoval 
výsledky soutěže předseda 
komise a starosta obce Raži-
ce Jaroslav Němejc. K zásad-
ním aktivitám obce Jankov, 
která má 382 stálých oby-
vatel, patří například vybu-
dování nového dětského či 
multifunkčního hřiště.
Hejtman kraje vkládá do 
vítězného Jankova naděje 
také v celostátní soutěži. 
„Bude určitě důležitým a 
velmi významným hráčem 
mezi dalšími třinácti obce-

mi v celostátní bitvě o Ves-
nici roku. Od Jihočeského 
kraje získává krajský vítěz 
okamžitý dar ve výši 90 tisíc 
korun, druhé místo obdaru-
jeme 60 tisíci a třetí místo 
30 tisíci korunami. Kromě 
toho dostane vítěz určitou 
výsostnou možnost sáhnout 
si na podstatně větší peníze 
v Programu obnovy venko-
va ve výši 500 tisíc korun,“ 
zdůraznil Jiří Zimola a 
dodal, že milionovou dotaci 
poskytuje vítězi ještě minis-
terstvo pro místní rozvoj. 
Loňská vítězná obec Maleni-
ce použila dle starosty Jose-
fa Bláhovce získané fi nance 
na opravu domu, který je 
centrem spolkového živo-
ta vesnice. „Větší zisk ale 
je, když si občané uvědomí 
sounáležitost s obcí. Pro mě 
bylo příjemně překvapující, 
že se všichni chtěli zapojili a 
chtěli pomáhat. U nás je cítit 
výborná atmosféra a lidem 
se tam dobře žije,“ dodal 
dnes v roli místopředsedy 
komise Josef Bláhovec.
Ocenění Zlaté stuhy s jed-
norázovým krajským pří-
spěvkem čeká obec Jankov 
21. srpna letošního roku. 
Zároveň v tento den bude 
vyhlášena Cena hejtmana 
Jihočeského kraje ve třech 
kategoriích. Do užšího 
výběru nominovala komise: 
městys Sepekov, obec Boro-
vou Ladu, obec Radimovice 
u Želče, obec Mičovice a 
Staré město pod Landštej-
nem.

Jankov na Českobudějovicku se stal
vesnicí roku 2009 

Obec Strážný má novou 
multifunkční budovu
Novou multifunkční budovu, která vznikla rekonstruk-
cí bývalé školy, otevřeli v červnu v obci Strážný na Pra-
chaticku. Zdejší obecní úřad díky tomu získá moderní 
prostory, obyvatelé obce v budově naleznou některé 
služby. Rekonstrukce stála 18,5 milionu korun, z toho 
13,5 milionu šlo ze Státního zemědělského intervenční-
ho fondu.
V přízemí je knihovna, tělocvična, fi tness centrum, v prv-
ním patře obecní úřad a ordinace lékaře, ve druhém 
patře spolková místnost. „Budova do roku 1945 sloužila 
jako hotel, pak v ní byly pohraniční a fi nanční stráž, 
posléze až do roku 2004 škola. O dalším využití tohoto 
objektu se rozhodovalo mezi několika nápady, zvítězila 
varianta multifunkčního objektu,“ říká starosta Jaroslav 
Pubal. 
„Otevření této nové budovy ukazuje, že rozvoj obce jde 
správným směrem. Navíc to není první ani poslední zdej-
ší investiční akce. To je pro život šumavských obcí velmi 
důležité, protože musí prosperovat. K tomu je jejich roz-
voj nutným předpokladem,“ uvedl Karel Vlasák, krajský 
radní pro rozvoj života na venkově.

Na Borkovická blata
po nové naučné stezce
Místní faunu a fl óru i někdejší ruční a průmyslovou těžbu 
rašeliny a její následné využití přibližuje turistům nově 
otevřená zrekonstruovaná naučná stezka Borkovická 
blata. Ta je součástí stejnojmenné přírodní rezervace, 
o kterou pečuje Jihočeský kraj. Ten také zadal a fi nanco-
val rekonstrukci naučné stezky, která začala počátkem 
roku 2008. 
Přišla na 800 tisíc korun, a to včetně instalace 60 infor-
mačních tabulí – dvanáct z nich představuje velká zasta-
vení, 48 pak malá. Celková délka trasy je šest kilometrů 
a její součástí je také 820 metrů povalových chodníků.
„Věřím, že téměř třicet let existence této naučné stezky 
se dostatečným způsobem zapsalo do podvědomí milov-
níků přírody a turistiky a její nová podoba významnou 
měrou přispěje rozvoji cestovního ruchu a k propagaci 
ochrany přírody Jihočeského kraje,“ říká Karel Vlasák, 
krajský radní pro zemědělství, lesnictví, rybářství a život-
ní prostředí.
Borkovická blata společně se sousední přírodní rezerva-
cí Kozohlůdky představují cenné území jak z hlediska 
přírodovědného, tak i historického a turistického. První 
Blatská stezka, jak je často nazývána, byla otevřena již 
v roce 1980, a to především zásluhou konzervátora stát-
ní ochrany přírody Jiřího Bumerla. V následujících letech 
prošla třikrát celkovou rekonstrukcí. Při té současné, 
čtvrté, zde pomáhala řada dobrovolníků, mezi nimi 
například studenti Střední zemědělské školy v Táboře 
a Střední školy pro ochrany a tvorbu životního prostředí 
Veselí nad Lužnicí.
„Na informačních tabulích je možné získat informace 
o jednotlivých druzích rostlin a živočichů, které se kolem 
stezky objevují,“ uvedl koordinátor odborného obsahu 
informačních tabulí Daniel Abazid.

Nejnavštěvovanější výsta-
vou v historii Jihočeského 
muzea v Českých Budějo-
vicích je expozice Šumava 
Karla Klostermanna - Pří-
běh šumavské podmalby, 
kterou od září loňského 
roku do dneška vidělo přes 
45 tisíc lidí. Původně měla 
skončit 30. června, ale pořa-
datelé jí pro značný zájem 
veřejnosti prodloužili do 30. 
září. Očekávají, že konečný 
počet návštěvníků by se 
mohl přiblížit 60 tisícům. 
Dvojnásobně by tak co do 
počtu návštěvníků mohla 
překonat expozici „Lego“, 
kterou v roce 1992 vidělo 
30 tisíc lidí.
„Tento projekt je velmi 
úspěšný, což dokládají ohla-
sy v návštěvních knihách. 
Máme rozepsanou již třetí 
a právě zájem veřejnosti 
nás vedl k prodloužení ter-
mínu konání výstavy,“ říká 
Pavel Šafr, ředitel Jihočeské-
ho muzea. Jedná se o dosud 
největší výstavní projekt na 
jihu Čech, fi nancovaný 11,8 
miliony korun Evropským 
fondem pro regionální roz-
voj z Operačního programu 
Cíl 3 Přeshraniční spoluprá-

ce Česká republika - Rakous-
ko. Jihočeský kraj se na něm 
podílí částkou 1,8 mil. Kč, dal-
šími 300 tisíci Kč přispělo 
ministerstvo kultury. Zahra-
ničním partnerem Jihočes-
kého kraje při jeho realiza-
ci byl hornorakouský spo-
lek Mühlviertler Museums-
strasse. Výstava s názvem 
Šumava Karla Klostermanna 
- Příběh šumavské podmal-
by nabízí veřejnosti ucelený 
obraz života na Šumavě v 
druhé polovině 19. století.
„Je svědectvím o společném 
prostoru Čechů a Němců, 
pro který právě osobnost 

Karla Klostermanna je sym-
bolem pokojného soužití 
a spolupráce. Přestože se 
narodil na území dnešní-
ho Rakouska, prožil větši-
nu svého života v Čechách. 
Šumavu vnímal jako spo-
lečný domov obou národů 
a její budoucnost viděl ve 
vzájemné součinnosti. To, 
že má výstava mimořádný 
ohlas, svědčí o tom, že je 
dobře udělána,“ uvádí Fran-
tišek Štangl, krajský radní 
pro kulturu, památkovou 
péči a cestovní ruch. 
Expozice je důkazem, že 
muzejní exponáty lze při-

blížit cestou příběhu. Její 
rozsáhlost dokladuje boha-
tost a unikátnost sbírek, 
uložených v jihočeských 
muzeích a zároveň potvrzu-
je jejich schopnost připra-
vit při vzájemné spolupráci 
velkou interaktivní výsta-
vu, která splňuje náročná 
odborná kriteria a je atrak-
tivní pro širokou veřejnost.
Zvláštní pozornost výstava 
věnuje fenoménu Šuma-
vy, jímž jsou podmalby na 
skle, které byly typickým 
doplňkem interiérů šumav-
ských domů a provázely tak 
život místních obyvatel od 
narození až do smrti. Jejich 
křesťanská tématika byla ve 
své době výrazem zbožnosti 
lidí a jejich naděje na lepší 
životní podmínky. Tvorba 
podmaleb přímo souvisela 
s rozvojem sklářských hutí 
na Šumavě, v nichž vzni-
kaly umělecky cenné před-
měty, dodnes hodné obdi-
vu. Právě ty častí expozice, 
prezentující šumavské sklo 
a podmalby, poputují po 
ukončení českobudějovické 
výstavy do rakouského San-
dlu a Freistatu, kde budou 
k vidění od dubna 2010.

O Klostermanna je značný zájem,
výstava je prodloužena do 30. září

Jihočeské vesnice roku v letech 1995 - 2009:

1995  Novosedly
1996  Řípec
1997 Svatý Jan nad Malší
1998 Novosedly nad Nežárkou
1999 Sudoměřice u Bechyně
2000 Chelčice
2001 Dírná
2002 Bernartice
2003 Homole
2004 Kovářov
2005 Radomyšl
2006 Jílovice
2007 Ražice
2008 Malenice
2009 Jankov
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- Absolvování odborné placené praxe
- Podniková stipendia
- Pøíspìvky na vzdìlání 
  dle jednotlivých roèníkù studia
- Pomoc pøi zpracování závìreèných a jiných prací

MOTOR JIKOV Group a.s.,
Nabízí studentùm SOU, SOŠ, SPŠ, VOŠ: 

Výcvikové středisko má další úspěšné absolventy

„Pro společnost MOTOR 
JIKOV Group a.s. je výcvi-
kové středisko přínosem 
zejména v tom, že si v 
našich vlastních provozech 
můžeme vychovávat vlastní 
potenciální zaměstnance. 
Díky praxi ve výcvikovém 
středisku se již v době studia 
dobře seznamují s pracov-
ním prostředí našich společ-
ností a stávají se kvalitními 
technicky zdatnými odbor-
níky,“ uvedl Zdeněk Pils, 

mistr výcvikového střediska, 
který zajišťuje a koordinuje 
chod celého střediska.
Ve školním roce 2008/2009 
docházeli na praxi do pro-
vozů společnosti MOTOR 
JIKOV Group a.s. studenti 
druhých a třetích roční-
ků oborů obráběč kovů, 
zámečník a mechanik seři-
zovač z Vyšší odborné ško-
ly, Střední průmyslové školy 
automobilní a technické 
České Budějovice českobu-

dějovické VOŠ, SPŠ automo-
bilní a technické. Třeťáci se 
v červnu podrobili závěreč-
né zkoušce. 

„Příprava na závěrečné 
zkoušky probíhala ve výcvi-
kovém středisku v soula-
du se školními osnovami. 
Studenti prošli teoretickou 
i praktickou výukou, kdy 
měli možnost pracovat na 
soustruhu, frézce a dalších 
zařízeních, se kterými se 
mohou v pracovním živo-

tě setkat v provozech stro-
jírenských společností,“ řekl 
mistr výcvikového středis-
ka. 
Důležité pro získání odbor-
né praxe je zapojit se do 
výroby a vyzkoušet si pra-
covní proces. To umožňuje 
učňům a studentům praxe 
v provozech odpovídajících 
jejich studijnímu zaměření. 
Zároveň i pro provozy jed-
notlivých divizí skupiny je 
efektivnější rozmístit stu-
denty tak, aby jejich oboro-
vé zaměření korespondova-

lo s oborem podnikání dané 
společnosti. 
„V rámci praxe v jednotli-
vých společnostech skupiny 
MOTOR JIKOV GROUP učni 
a studenti vyráběli různé 
produkty. Jejich rukama tak 
vznikalo malé zařízení do 
dílny či na zahradu. Jako 
například šneková převo-

dová skříň vhodná k využi-
tí pro grilování nebo ponk 
do výcvikového střediska,“ 
řekl Zdeněk Pils, a dodal, že 
s prací  studentů ve středis-
ku i během zkoušek byl spo-
kojen.  
Závěrečné praktické zkouš-
ky probíhaly ve dnech 8. - 9. 
června na dílnách Středního 
odborného učiliště na čes-
kobudějovické Lidické ulici, 
kde studenti předvedli co se 
naučili. Jejich úkolem bylo 
vysoustružit a vyfrézovat 
produkt dle obdrženého 
výkresu. Ústním zkouškám 
se studenti podrobili 22. 
června v prostorách učiliš-
tě na Senovážném náměs-
tí. Všichni studenti, kteří 
absolvovali praktickou výu-
ku v prostorách MOTOR 

JIKOV úspěšně absolvovali 
závěrečné praktické i ústní 
zkoušky.  
„Mezi absolventy výcviko-
vého střediska máme mladé 
muže, kteří projevili zájem 
o zaměstnání v naší spo-
lečnosti. Bohužel v době 
současné hospodářské kri-
ze, kdy dochází ke snižo-
vání stavu lidských zdrojů, 
je jejich šance na umístění 
téměř mizivá. Počítáme ale 
s tím, že jakmile dojde ke 
stabilizaci fi rmy a začneme 
přijímat nové lidi, mezi prv-
ními oslovíme právě absol-
venty našeho výcvikového 
střediska,“ dodal Zdeněk 
Pils.

•
Výcvikové středisko fungu-
je při společnosti MOTOR 
JIKOV Group a.s. v Českých 
Budějovicích od podzimu 
roku 2007, jako samostatné 
středisko divize Správy spo-
lečnosti MOTOR JIKOV Stro-
jírenská a.s. Docházejí do 
něj zejména studenti dru-
hých a třetích ročníků obo-
rů obráběč kovů, zámečník 
a mechanik seřizovač z Vyšší 
odborné školy, Střední prů-
myslové školy automobilní 
a technické České Budějo-
vice. 

Od podzimu roku 2007 funguje při společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. 
výcvikové středisko. Bylo založeno s cílem umožnit učňům odborných 
učilišť a studentům středních technických škol již během studia praxi 
ve velké skupině strojírenských a slévárenských podniků a seznámit je s 
pracovním prostředím.

Všem zaměstnancům,
zákazníkům a obchodním 

partnerům 
přejeme 

příjemně strávenou
dovolenou.

Vedení společnosti 
Motor Jikov Group a.s.


