
Slévárna litiny spustila ekologický program 
na ochranu životního prostředí

V rámci boje za snížení emisí prachu se pustila jihočeská Slévárna litiny do projektu kompletní výměny odsávání výroby 
ve svých provozech. Přínosem bude snížení množství emisí tuhých znečišťujících látek a likvidace kalového hospodářství. 
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ředitele

Vážené dámy, pánové, přátelé, 

léto máme zdárně za sebou, věřím, že 
jsme si všichni odpočinuli a načerpali 
energii do podzimních a zimních měsíců. 

V  září jsme v  našich firmách opět 
přivítali studenty škol, kteří se u nás 
seznamují s  prací ve strojírenských  
a slévárenských oborech, rozbíháme 
nové projekty a hledáme zajímavé 
obchodní příležitosti. Naplno se také 
zaměřujeme na přípravu podnikatel-
ských plánů na další rok, jejichž pro-
střednictvím hledáme cesty, jak zlepšit 
naše výsledky, optimalizovat náklady  
a zvýšit naše zisky. 

V  tomto vydání Monitoru se dočtete 
o projektech, které realizujeme nebo 
připravujeme. Otevíráme třetí veřej-
nou CNG plnicí stanici v Jihočeském 
kraji, čímž zvýšíme celkový počet 
plnicích stanic v našem regionu na 
pět. Daří se nám uzavírat kontrakty  
s firmami z  celého světa, rozšiřujeme 
zakázky s  našimi stávajícími zákaz-
níky a dále investujeme do nových 
technologií, které kromě zvyšování 
naší konkurenceschopnosti přispívají  
i k našemu odpovědnému chování vůči 
životnímu prostředí. 

Za každým projektem se skrývá mno-
ho usilovné práce našich zaměstnanců. 
Je pro mě potěšením vidět, že v našich 
firmách stále pracují lidé, kteří berou 
budoucnost firmy vážně, umí si vzá-
jemně pomáhat a mají radost, když 
naše plány dostávají reálné obrysy. 

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

Zahradní sekačku 
vysoutěžili hasiči 
ze Srubce

Osmnáct mužských a devět ženských 
týmů změřilo síly v hasičské sportu
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Jak je neznáme
Tomáš Prášil

4

Chystáme výrobu dílů
tažného zařízení pro 
BMW a Porsche

Projekt Lifting Business nabírá na obrátkách 

V Soběslavi se rozbíhá výroba dílů tažného 
zařízení  pro  předního  evropského  výrobce 
WESTFALIA.  Díly  jsou  určeny  pro  osobní 
vozy BMW a Porsche. 

Divize  Průmyslové  výrobky  dokončuje 
vzorkovou  sérii  obráběných  odlitků  pro 
nového  zákazníka.  Dodávaný  díl  je  sou-
částí plně automatického tažného zařízení 
nabízející komfortní řešení s jednoduchou 
obsluhou,  které  vyniká  vysokou  kvalitou  
a dlouhou životností. Sériová výroba bude 
zahájena v lednu 2015. 
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Rok od zahájení spolupráce se svě-
tovým výrobcem jeřábů Konecranes 
plánuje  soběslavská divize Průmys-
lové výrobky v návaznosti na získání 
nových  zakázek  další  navýšení  vý-
robních kapacit.

Konecranes je celosvětově přední skupina ve 
výrobě a prodeji zvedacích zařízení pro výrob-
ní a zpracovatelský průmysl, loděnice, přísta-
vy a terminály. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 
jí dodává komponenty od roku 2013.
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2 Jezdit kilometr za 
korunu se musí 
každému vyplatit

Pátá stanice na CNG rozšíří
nabídku paliva na jihu Čech

18. ROČNÍK

Hlavním zdrojem znečištění  jsou v česko-
budějovické slévárně procesy tavení, sepa-
race, čištění a povrchových úprav odlitků. 
„Naším  zájmem  je  provozovat  slévárnu 
s  co  nejmenším  vlivem  na  okolní  životní 
prostředí. Všechny zákonné  limity plníme 
sice dle norem, nicméně výměna pískové-
ho hospodářství bude mít pozitivní vliv na 
pracovní prostředí pro naše zaměstnance  
i pro životní prostředí v okolí slévárny. Po-
čítáme se snížením prašnosti až o osmde-

sát procent,“ říká předseda představenstva  
a generální ředitel MOTOR JIKOV Group a.s. 
Miroslav Dvořák. 

Dosluhující  mokré  odlučovače  prošly  ge-
nerální opravou již před deseti lety a nyní 
je  čas  na  jejich  obnovu.  „Spočítali  jsme 
náklady  na  provoz  mokrých  odlučova-
čů,  nutné  investice  do  oprav  a  porovnali 
je  s  investicí  do nové  technologie  včetně 
provozních nákladů. Došli  jsme k poměr-

ně rychlé návratnosti v horizontu tří  let,“ 
konstatuje manažer pro výrobu ve Slévár-
ně  litiny  Martin  Veselý.  „Vyčištěný  teplý 
vzduch bude možné odvádět zpět do hal, 
uspoříme tak i na vytápění.“

Náhrada  stávajících  mokrých  odlučovačů 
za  účinnější  suchý  filtr  s  mnohem  men-
ší  propustností  částic  odstartuje  v  říjnu.  
„V  současné  době  se  intenzivně  zabývá-
me  jak  veškerou  nezbytnou  legislativou, 

tak předvýrobou, abychom neohrozili do-
dávky našim zákazníkům,“ dodává ředitel 
Mach. „V rámci tohoto projektu vyřešíme 
také  odsávání  brusírny  a  dvou  tryskačů. 
V roce 2015 nás čeká modernizace odsá-
vání licích pecí.“

Projekt výměny odlučovačů zajistí fir-
ma Herding, Technika životního pro-
středí, spol. s r.o., výrobce filtračních 
zařízení  a  průmyslových  odsávacích 
systémů.  Firma  používá  vlastní  pa-
tentovanou  technologii  filtračních 
lamel s životností 10 až 15 let. 

Provoz linky na kontinuální lití.

Odsávání linky.

BEARING HOUSING – díl pro jeřáby Konecranes.



a dosahovali docela slušných výsledků. Já 
sám jsem se například v sedmnácti umístil 
jako třetí na juniorském mistrovství repub-
liky. I přes úspěch jsem tenkrát cítil trochu 
zklamání,  protože  věkem  jsem  byl  ještě 
dorostenec, ale v silovém trojboji už jsem 
závodil jako junior. Jako dorostenci by mi 
zřejmě neuniklo prvenství. 

Na mladého kluka docela dost aktivit?
Bavilo mě to a měl jsem na to tenkrát ještě 
dost  času.  Kromě  silového  trojboje  jsem 
se  účastnil  také  silových  soutěží,  jako  je 
Nejsilnější  muž  ČR,  kdy  jsem  na  laně  ta-
hal kamion, zvedal klády a bečku piva nad 
hlavu… i takové věci mám za sebou…

Když něco podobné vidím v televizi, 
přemýšlím, v čem je ten fígl. Prozradíš 
mi ho?  
Měl jsem velkou sílu v ramenou, ale hlavní 
je koncentrace a síla v nohou. Jakmile se 
náklaďák uvede do pohybu, už to jde sko-
ro samo. Stačí jen udržovat pohyb.  

Co výživové doplňky? Užíval jsi nějaké?
Jestli  máš  na  mysli  anabolika  a  steroidy, 
musím říct, že bych se k  tomu nikdy ne-
uchýlil. Hledal jsem bílkoviny v přírodních 
zdrojích,  jako jsou vajíčka a maso, denně 
jsem  snědl  i  plato  vajec.  Možná  i  proto 
jsem v 19 letech v konkurenci propadl. Ve 
cvičení  jsem  pak  pokračoval  ještě  na  vy-
soké  škole,  hodně  jsem  posiloval,  plaval, 
zkusil  horolezeckou  stěnu  a  asi  dva  roky 
jsem se věnoval boxu. 

Vnímáš sport jako součást svého živo-
ta, která utváří tvou osobnost? 
Určitě. Za prvé mi sport dal kamarády, se 
kterými  jsme  hodně  zažili,  podporovali 
jsme  se  v  soutěžích  i  v  osobním  životě. 
Za druhé mě sport naučil disciplíně. A za 
třetí mi uchránil zdraví například při napa-
dení  více  osobami  na  diskotéce  v  pozici 
ochranky.  Skončil  jsem  sice  v  nemocnici 
s otřesem mozku, ale dost pravděpodob-
ně bych bez cvičení a znalostí boxu dopadl 
mnohem hůř. 

Pracuješ v silné strojírenské firmě. Měl 
jsi někdy ambice založit si vlastní firmu?
Měl  jsem  možnost  být  u  toho,  když  za-
kládal  firmu  kamarád.  Viděl  jsem,  jak 
postupně vlastní pílí a  rukama vybudoval 

Laboratoř je postupně vybavována nejmodernější měřící a kontrolní technikou. Na fotografii  
metalografický mikroskop. Univerzální tvrdoměr, ilustrační foto.

Tomáš, Adam a Jakub na hradě Vítkův kámen.

nácti jsem hrál na kytaru. Lákaly mě také 
bubny, ale zůstalo jen u přání a pár zkou-
šek. Tak jsem aspoň sbíral paličky od pánů 
bubeníků, s jejich podpisy, které se bohu-
žel při  stěhování do nového bytu ztratily. 
Také  jsem  hodně  cvičil  a  volný  čas  jsem 
trávil  i  jako  ochranka  na  zábavách,  kon-
certech a diskotékách. 

Takže kulturistika mladého muže? 
Mladého  ano,  kulturistika  ne.  Věnoval 
jsem  se  silovému  trojboji.  V  domě,  kde 
jsem  vyrůstal,  bydlel  trojnásobný  mistr 
republiky  v  silovém  trojboji,  a  ten mě ke 
cvičení  v  patnácti  přivedl.  Měli  jsme  ta-
kovou  sparťanskou  posilovnu,  všechno 
podomácku svařované, ale trénovali  jsme 
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„Občas jsem střelec, dělávám razantní rozhodnutí...“ 
říká charismatický Tomáš Prášil 
K technice se dostal jako dítě v kroužku elektrotechniky i díky tatínkově automechanické dílně. Vystudoval čtyřletý maturitní obor mechanik seřizovač CNC  
obráběcích strojů a zařízení, kde rád vzpomíná na skvělé propojení teorie a praxe. Pokračoval studiem VUT v Brně se zaměřením na strojírenskou technologii,  
obor obrábění. Pod univerzitami VUT v Brně a ČVUT v Praze působí jako oponent a vedoucí diplomových prací, zapojuje se do aplikovaného výzkumu a vývoje,  
působí aktivně v Technologické agentuře ČR. Ve firmě MOTOR JIKOV působí na pozici manažera pro techniku divize Tlaková slévárna. 

Jak zvládáš výchovu svých dvou synů, 
šestiletého Adama a ročního Jakuba? 
Adámek je od letošního roku školák a byl 
už nejvyšší čas. Je to takový rozumbrada, 
všechno  ho  zajímá,  všechno  chce  vědět  
a vidět.  Jakoubek měl nedávno první na-
rozeniny, je extrémně živý a tak trochu mi 
připomíná vzpěrače v plínách.  Při výchově 
myslíme  s  manželkou  hodně  na  to,  aby 
kluci měli dost volného prostoru a vytvá-
řeli si svoji vlastní osobnost. Vedeme je ke 
sportu, k hudbě, malujeme s nimi, sledu-
jeme pohádky…

Jaký jsi byl jako kluk?
Vyrůstal jsem s rodiči v Dačicích, měl jsem 
partu opravdových kamarádů. Asi do pat-

O plánech vybudování nové laboratoře v provozu Slévárny litiny jsme informovali na stránkách novin Monitor letos v dubnu.  
V těchto dnech je laboratoř připravena na uvedení do provozu.  

Radek Mach: Jakost je naší konkurenční výhodou

V  rámci  zhruba  milionové  investice  byla 

vybudována laboratoř pro kontrolu jakosti 

odlitků.  Její  předností  je  kromě moderní-

ho vybavení i logistické uspořádání, které 

přispěje  ke  zvýšení  efektivity  laborator-

ních  testů.  „Jakost  vnímáme  jako  jeden 

z  klíčových  faktorů  uspokojování  potřeb 

zákazníků  a  ekonomického  růstu  podni-

ku  v  náročném  konkurenčním  prostředí. 

Proto  této  oblasti  věnujeme  maximální 

pozornost,“  uvádí  ředitel  divize  Slévárna 

litiny Radek Mach.

Prostor laboratoře je postupně vybavován 

nejmodernějšími  měřícími  a  kontrolními 

přístroji,  což  v  kombinaci  s  vyškolenými 

zaměstnanci  zaručuje  vysokou  kvalitu 

kontrol.  Podle  slov  manažera  pro  nákup  

a  jakost divize Slévárna  litiny Pavla Čížka 

by  mohla  na  nákup  části  vybavení  v  cel-

kové hodnotě cca dva miliony korun při-

spět  Evropská  unie  dotací  z  Operačního 

programu  Podnikání  a  inovace.  „Pokud 

budeme se žádostí o dotaci úspěšní, zahá-

jíme okamžitě výběrová řízení na dodava-

tele, abychom měli potřebnou laboratorní 

techniku  ještě  letos,  nejpozději  v  prvním 

čtvrtletí příštího roku.“ 

Projekt  zahrnuje  mj.  nákup  metalogra-

fického  mikroskopu  s  možností  zvětšení 

vzorků  50  -  1000  krát,  včetně  CCD  ka-

mery  a  softwaru  pro  obrazovou  analýzu 

určeného ke sledování, snímání i archivaci 

obrazů  struktur  a  k  ručnímu  nebo  auto-

matizovanému  měření  fází  struktur  ma-

teriálu. Nezbytným souvisejícím zařízením 

je  i  laboratorní  poloautomatická  bruska  

/ leštička pro přesné zhotovení metalogra-

fického výbrusu a universální makro tvrdo-

měr pro měření a automatické hodnocení 

tvrdostí  materiálů  dle  metod  BRINELL, 

prosperující  firmu.  Také  jsem  takové  am-
bice měl. Založili  jsme se společníkem fir-
mu na speciální obráběcí nářadí, bohužel 
v  době  blížící  se  hospodářské  krize.  Měl 
jsem  do  detailu  zpracovaný  byznys  plán, 
zaúvěrovali jsme se, jednali se zahraniční-
mi  obchodními  partnery,  koupili  výrobní 
halu a stroje na pětiosé obrábění a nabra-
li lidi. A o tři měsíce později jsme to zase 
všechno  rozprodávali  a  lidi  jsme  bohužel 
museli  propustit.  Naštěstí  jsem  tenkrát 
dokázal jednat rychle a realisticky, protože  
o  rok později by nás krize položila úplně  
a všichni bychom ztratili mnohem víc. Tak-
že jsem sice neuspěl, ale i tento nezdar mě 
v životě posunul dál. Ověřil jsem si přímo 
v  praxi,  jak  v  takových  situacích  jednat  
a posílilo to mojí intuici. 

Působíš jako optimista. Udělal bys 
dnes přece jen některé věci v životě 
jinak? 
Po  boji  je  každý  generál.  Jsou  lidé,  kteří 
se  sice  nezapojí  do  řešení  problému,  ale 
nakonec  by  sami  všechno  udělali  jinak  
a lépe. Občas jsem střelec, dělávám razant-
ní rozhodnutí, ale když se pak dostaneme 
k  výsledku,  jsem  rád,  že  jsem  si  dokázal 
obhájit  svůj  názor  a  nenechal  se  dotlačit 
do kroků, které by ve finále zkomplikovaly 
život mnoha lidem. Když se ohlédnu zpět, 
určitě bych 98 % věcí jinak nedělal. Stojím 
si zatím, jak jsem se choval a rozhodoval.

Jsi zastáncem změn?
Občas je potřeba udělat radikální řez. Vy-
řešit problémy, pustit  z hlavy,  co  se  stalo 
a jít dál. 

Jak relaxuješ? 
Mám rád rock i vážnou hudbu, například 
koncerty pana Svěceného. Také rád vařím, 
guláš,  čínu, kachnu s knedlíkem a zelím, 
svíčkovou, borůvkové knedlíky nebo stea-
ky  a  kuře.  Velkou  ventilací  jsou  pro  mě 
malí dobrovolní hasiči.

Jak ses do sdružení dobrovolných ha-
sičů v Počátkách dostal a co tě na tom 
nejvíc baví? 
Přivedly mě k tomu především události ze 
silnic,  které  mě  potkaly  v  posledních  pár 
letech a kdy jsem si uvědomil, jak zásluž-
ná a tvrdá je práce hasičů. V SDH Počátky 
vedu s kolegyní děcka ve věku 6 – 10 let 
a baví mě na tom hned několik zásadních 
věcí. Za prvé  je  to skvělý  relax a pro děti 
úžasná zkušenost a základ do života. Dě-
lají spoustu doprovodných věcí,  jako jsou 
branné  aktivity,  dílčí  závody,  štafety,  zá-
klady  první  pomoci,  znalost  uzlů,  střelba 
ze vzduchovky. Druhý  jednoznačný  smysl 
je,  že  jsem  s mými dětmi mezi ostatními 
děcky, a za třetí, že je mohu formovat. Ka-
ždý  má  svou  roli.  Tím  důležitým  úkolem 
je najít, utvářet a posilovat v dětech jejich 
roli v týmu, sebevědomí, vštěpovat správ-
né příklady a učit  je, že si  jako jednotlivé 
součásti týmu musí pomáhat, aby dosáhly 
společného cíle. Na závodech neobsazuje-
me první příčky, ale nikdy jsme nebyli ani 
poslední. A jak postupně utváříme a posi-
lujeme tým, výsledky se zlepšují.

ROCKWEL, VICKERS.Veškeré vybavení  la-

boratoře bude splňovat náročné technické 

a kvalitativní požadavky.



Členové rady na exkurzi v moderních provozech v českobudějovickém areálu: Ing. Radomír Hrouda, MOTOR JIKOV, Jozef Baláž, Škoda Auto, 
 Ing. Jiří Kyncl, SAP, Marie Burdová a Ladislav Vopravil, BRISK Tábor a.s. 

Nová řada dílců pro vysokotlaké průmyslové filtry.

Praktická výuka ve výcvikovém středisku MOTOR JIKOV v Českých Budějovicích.  

Díly pro uchycení kabiny na rámu vozu 
pro novou generaci kamionů.

3MOTOR JIKOV GROUP

Na programu byla kromě pracovního jed-
nání  krátká  prezentace  holdingu  s  před-
stavením  výrobních  oborů,  na  kterou 
navázala exkurze do výrobních hal česko-
budějovického areálu.

„Prohlédli jsme si jednotlivé provozy a se-
známili se tak s výrobou a technologickým 
vybavením  jednoho  z  největších  zaměst-
navatelů Jihočeského kraje. V rámci setká-
ní  jsme  s  kolegy  hovořili  o  zkušenostech 
v  již  probíhajících  procesech  i  o  budouc-
nosti  a očekávaném vývoji  ve  výrobě pro 
automobilový  průmysl.  Bylo  to  velmi  pří-
nosné setkání v příjemné atmosféře,“ ho-
voří o průběhu setkání Jiří Kyncl ze Sdru-
žení automobilového průmyslu.   

Na  většině  projektů  výroby  nízkotlakých 
hliníkových  odlitků  pro  Scanii  kooperují 
sesterské divize Speciální obrábění a výro-
ba a Tlaková slévárna. Společně teď čekají 
i na výsledky výběrového  řízení na doda-
vatele  dílu  pro  uchycení  kabiny  na  rámu 
vozu pro novou generaci kamionů, které 
by měly přijít na  trh v  letech 2016 – 17. 
Kromě  tohoto,  v  těle  kamionu  jednoho 
z klíčových komponent, přináší  spoluprá-
ce  se  švédskou  automobilkou  výhledově  
i  zakázky dodávek dalších dílů,  jako  jsou 
držáky, adaptéry, součásti motorů, chlaze-
ní a další tlakové i gravitační odlitky.  

Zajímavé projekty přináší také spolupráce 
s firmou Pall Corporation. V rámci projek-
tu  Athalon  se  rozbíhá  zakázka  obrábění 
nové  řady  dílců  pro  vysokotlaké  průmys-
lové filtry z  litiny.   „Jsme ve  fázi ukonče-
ného vzorkování, nyní se připravujeme na 
sériovou výrobu. Dodávky od nás půjdou 
do  výrobních  závodů  v  Americe,  Číně  
a na Slovensko, kde Pall Corporation prá-
vě v těchto dnech otevírá nový montážní 
závod a stěhuje tam část své výroby. Roz-
bíháme i další projekty a stejně jako Scania 
je pro nás i tato firma příslibem vysokého 
potenciálu  dalšího  rozvoje,“  konstatuje 
ředitel divize Speciální obrábění a  výroba 
Jiří Slíva.

jeme s celou škálou vzdělávacích institucí 
všech stupňů a úrovní a intenzivně se za-
pojujeme do odborné připravenosti  jejich 
absolventů,“ říká odborný garant technic-
kého vzdělávání Radomír Hrouda.

Studenti učňovských, středních a vysokých 
škol  mají  díky  praxím  možnost  seznámit  
se s reálným pracovním prostředím. „Na-
ším  cílem  je  dávat  mladým  lidem  takové 
odborné  znalosti  a  dovednosti,  aby  jako 
absolventi  byli  připraveni  na  požadavky 
trhu  práce  a  měli  vysokou  šanci  na  pra-
covní  uplatnění  v  prestižních  oborech,“ 
dodává Hrouda. 

Zástupci AutoSAP navštívili MOTOR JIKOV

Scania a Pall sází na divizi SOV

Kariéra v prestižním oboru začíná u nás

V  rámci  pravidelného  setká-
vání členů redakční rady Zpra-
vodaje pro automobilový prů-
mysl,  kterými  jsou  zástupci 
významných českých firem, se 
v září uskutečnila pracovní ná-
vštěva MOTOR JIKOV GROUP. 
Návštěvy  jsou motivovány po-
třebou znalosti prostředí firem 
s  výrobou  pro  automobilový 
průmysl.

Výhledy letošního roku divize Speciální obrábění a výroba v Soběslavi vykazují plnění celoročního podnikatelského plánu 
z pohledu tržeb na 100 procent. Značný podíl na tomto úspěchu mají dva významní zákazníci, firmy Scania a Pall, kteří 
zároveň vykazují vysoký potenciál dalšího rozvoje.   

Studenti  technicky  zaměřených  škol 
mají možnost absolvovat praxi v pro-
fesionálním prostředí firem holdingu 
MOTOR  JIKOV  GROUP.  K  dispozici 
jsou  jim  výcviková  a  školicí  střediska 
v  Českých  Budějovicích  a  Soběslavi, 
kde  získávají  odborné  dovednosti 
pod  dohledem  specialistů  v  daném 
oboru.  Střediska  jsou  vybavena  jak 
klasickými stroji, tak moderními CNC 
obráběcími  centry  a  CNC  soustruhy. 

„Uvědomujeme  si  nezbytnost  propojení 
teoretické  vzdělávací  sféry  s  praktickým 
uplatněním  v  rámci  výroby.  Spolupracu-

Program první akce se zaměřil mj. na čin-
nost Krajského sdružení Jihočeského kraje 
a Regionálního pracoviště ČB, kde se pro-
jednávala  marketingová  strategie,  další 
formy propagace, činnost svazu i příprava 
na  volbu  předsedy  OS  KOVO,  která  pro-
běhne v prosinci. Součástí programu bylo 
také  školení  o  pracovním  právu  v  praxi  
a exkurze v ZVVZ Milevsko.  

V  rámci  druhé  akce  v  Moravské  Malé 
Morávce byly na programu  jednání aktu-
ální  informace  vztahující  se  k  vývoji  au-
tomobilového  průmyslu  v  ČR,  o  kterých 
informoval  viceprezident  AutoSAP  Pavel 
Juříček, situace ve firmách i pracovněpráv-
ní  oblast  nového  občanského  zákoníku. 
Došlo také na vyhodnocení projektů Indu-
striAll  a AutoGlobal,  zaměřené na  rozvoj 
evropského průmyslu. 

„Automobilový průmysl stále výrazně táh-
ne  český  průmysl,  vždyť  branami  našich 
továren vyjede více než milion aut ročně. 
V  diskuzích  se  hovořilo  hlavně  o  potře-
bě  zajistit  pro  firmy  napříč  všemi  obory  
dostatek odborníků a nastavit srovnatelné 
podmínky  pro  kmenové  i  agenturní  za-
městnance,“  říká  Jan  Janoušek,  který  se 
obou  jednání  zúčastnil  za  ZO  OS  KOVO 
MOTOR JIKOV, a.s.

Odbory
informují

V září proběhlo několik setkání zástup-

ců  odborů.  Ve  dnech  12.  a  13.  září 

se  konala  porada  KS  OS  KOVO  Jiho-

českého  kraje  v  Parkhotelu  Mozolov  

v Milevsku,  kde  se  setkali  předsedové 

ZO krajského sdružení Jihočeského kra-

je. Jen o pár dní později, 16. a 17. září, 

se  sešli  zástupci  odborů  v  Horském 

hotelu Brans  v Malé Morávce,  kde  se 

konalo rozšířené zasedání Rady odvět-

vové  sekce  automobilového  průmyslu 

OS KOVO.

Konecranes,  největší  světový  do-
davatel  průmyslových  jeřábů  pro 
širokou  škálu  průmyslových  od-
větví, má 12 100 zaměstnanců ve 
více než 626 místech v 48 zemích. 

Projekt 
Lifting Business 
nabírá na 
obrátkách 

„Na  základě  zářijového  jednání  u  zá-
kazníka  ve  Finsku,  kdy  jsme  vyhodnotili 
dosavadní  spolupráci  za  úspěšnou,  nyní 
rozjíždíme další projekt. Jedná se o výrobu 
šesti  typů vodicích dílů  jeřábových  lan  ve 
třech velikostech. Dodávky prvního z typů 
započnou  již  v  září,  ostatní  typy budeme 
dodávat  od  počátku  roku,“  říká  Milan 
Vančata, ředitel divize Průmyslové výrobky 
společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 
v Soběslavi. 

Projekt  navazuje  na  současně  běžící  pro-
jekty, v jejichž rámci divize Průmyslové vý-
robky  vyrábí  více než desítku dalších dílů 
zvedacího  zařízení  jeřábů.  „Konecranes 
patří v oblasti zdvihací techniky mezi svě-
tové jedničky. Rozvíjení spolupráce s tímto 
zákazníkem svědčí o našich kvalitách a po-
siluje naše renomé,“ uzavírá Vančata.

Pokračování ze strany 1



Kromě veřejných stanic vyrábíte stanice 
pro jednotlivce i firmy s rozdílně velký-
mi vozovými parky. Jakým způsobem si 
zákazník stanici vybírá, aby plnila přes-
ně ty parametry, které plnit má?
Všechno  se  odvíjí  hlavně  od  velikosti  flo-
tily.  Vzhledem  k  tomu,  že  naše  produkty 
a  spektrum  nabídky  začíná  u  malých  pl-
nicích  zařízení  pro  pomalé  plnění  a  končí  
u  velkých  stanic  pro  veřejné  účely  nebo 
pro autobusové dopravce, umíme uspoko-
jit  v  podstatě  kohokoliv.  Stanici  vybíráme 
společně  se  zákazníkem,  který  nám  sdělí 
své  potřeby  a  požadavky  –  jaká  vozidla, 
jaké  nájezdy  kilometrů,  režim  tanková-
ní,  eventuálně  další  požadavky  na  plnění  
a  případné  sledování  spotřeby.  Někomu 
stačí plnit  vozidlo přes noc  v pomalém  re-
žimu,  někdo  potřebuje  natankovat  během 
několika málo minut. Někdo potřebuje de-
tailně sledovat spotřebu na vozidlo či na ři-
diče a data vyhodnocovat a interně účtovat 
na  různá střediska, pro někoho  je  to zcela 
zbytečné.  Dle  těchto  mnoha  parametrů  
a požadavků pak vybíráme určitou technolo-
gii a příslušenství. Často zákazník chce začít 
s jen několika málo vozidly, třeba i s jedním, 
pohon na CNG si vyzkoušet a pokud si vše 
pozitivně ověří a vyhodnotí, pak projekt dále 
rozvíjet. Díky  rozsahu našich  technologií  je 
i toto pro nás řešitelné. Samozřejmě už od 
této fáze poskytujeme i poradenství a zákaz-
níkovi radíme jak postupovat.
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„Jezdit kilometr za korunu se rozhodně musí 
každému vyplatit,“ říká Jiří Slíva
Od  října  budou  motoristé 
tankovat na další,  celkově 
již páté, CNG stanici v Jiho-
českém kraji.  Dodavatelem 
technologie a celého řeše-
ní  je MOTOR JIKOV Strojí-
renská a.s., která do konce 
roku plánuje realizovat dal-
ší 3 veřejné stanice tohoto 
typu a na kontě má desítky 
firemních stanic. Podle  ře-
ditele Jiřího Slívy jsou hlav-
ním  důvodem  rostoucího 
zájmu  o  CNG  ve  firmách 
mnohamilionové úspory.    

V roce 2010 jste vstoupili na český trh 
s tehdy ambiciózním projektem vývo-
je a výroby plnicích stanic na stlače-
ný zemní plyn. Od té doby se zájem  
o toto alternativní palivo několikaná-
sobně zvýšil a rozrostlo se i portfolio 
vašich výrobků a služeb. Jaké služby 
dnes nabízíte zákazníkům uvažujícím 
o pořízení plnící stanice CNG?
Nabízíme služby komplexního charakteru, 
od  poradenství  až  po  poprodejní  servis  
a péči. To znamená vše od okamžiku, kdy 
se  na  nás  potenciální  zájemce  obrátí.  To 
představuje  základní  vysvětlení  pojmů, 
kalkulaci kapacit a výkonu potřebné tech-
nologie,  její  ceny  a  návratnosti,  kalku-
laci  úspor,  vedlejších  nákladů,  spotřeby 
energií,  údržby,  servisu,  apod.  Dále  pak 
zajišťujeme  kompletní  inženýring,  což 
představuje projekt v rozsahu dle velikosti 
technologie,  v  případě  velkých  veřejných 
stanic pak zajišťujeme celé stavební řízení. 
Obstaráváme také celou fázi realizace, od 
stavební  přípravy,  dodávku  vlastní  plnicí  
a  výdejní  technologie,  přes  jejich  instala-
ci  a  zprovoznění,  až  po  schválení  včetně 
veškeré nutné legislativy. Stanice je možno 
realizovat i „na klíč“. Uživatele pak samo-
zřejmě zaškolujeme na obsluhu a údržbu, 
i zde zajišťujeme následný záruční a pozá-
ruční servis. Samozřejmě zprostředkujeme 
a zajistíme návštěvy a prohlídky referenč-
ních  aplikací  včetně  možnosti  nezávislé 
konzultace  s  našimi  stávajícími  zákazníky 
a uživateli našich technologií.

Ing. Jiří Slíva

Nová flotila CNG hasičských vozidel před 
budou HZS Pardubického kraje.

MOTOR JIKOV GROUP

Ekologie, nízká hlučnost, 
bezpečnost, větší dojezd. 

To jsou jen některé z výhod 
vozidel s pohonem na CNG. 

Firma ROMOTOP spol. s r.o., která vznikla roku 1992, významně ovlivnila prů-
nik krbových kamen na český trh. Z původní malosériové výroby se postupně 
v  Suchdole  nad  Odrou  vyvinulo  pracoviště  s  nejmodernějším  technologic-
kým zázemím a silným konstrukčním a obchodním potenciálem. V současné 
době patří mezi přední evropské výrobce krbových kamen a krbových vložek. 

CNG  vozy  jsou  u  hasičů  stále  žádaněj-
ší. Od roku 2010 se ve světě  již vystavují  
a prodávají  i hasičské cisternové automo-
bilové stříkačky na CNG.

„Šetříme  za  palivo  každým  ujetým  kilo-
metrem  oproti  vyřazenému  vozu  Škoda 
Felicia  2  koruny,  a  oproti  srovnatelným 
Citigo jezdícím v kraji 1,10 Kč, neplatíme 
navíc  ani  silniční  daň.  Vozidlo  se  přitom 
chová jako jakékoliv jiné na Natural, servis 
a údržba ve značkovém servisu  jsou také 
bez  problémů,“  říká  Vendula  Horáková, 
tisková  mluvčí  HZS  Pardubického  kraje. 
„Příští  rok  plánujeme  nasadit  další  vozy 
ŠKODA Citigo na CNG, uvažujeme o deví-
timístných vozidlech a Octaviích  jezdících 
na dlouhé trati,“ dodává. 

Hasiči na  
Pardubicku 
si pochvalují
auta na CNG

Hasiči v Pardubicích si pořídili 
nové vozy na CNG. Nahradí 
Felicie z počátku devadesátých 
let minulého století. 

Kompaktní technologie.

Ale  především  výše  provozních  nákladů 
činí z vozidel na CNG alternativu budouc-
nosti.  Náklady  na  provoz  motorových 
vozidel jsou ve srovnání s klasickými ben-
zínovými  motory  asi  o  dvě  třetiny  nižší,  
v  případě  naftových  motorů  dosahuje 
CNG asi čtyřicetiprocentní úspory. Provoz 
motorů  na  CNG  je  o  pětinu  levnější  než 
při použití LPG. Při dnešních cenách ujede 
motorista  s  klasickým  benzínovým  moto-
rem za tisíc korun přibližně 470 kilometrů, 
s CNG ujede za tisícovku až 1 250 kilome-
trů. Vozidla s CNG mohou v ČR parkovat  
v podzemních garážích.

V Novém Jičíně ušetří na provozu 
vysokozdvižných vozíků

Zákazníci stále více 
požadují ekonomické 
plničky CNG

Ve firmě Romotop slouží 
kompaktní plnička MJ Variant Plus

VOP  CZ  se  profiluje  v  oblasti  strojírenské 
výroby, vojenské techniky a vývoje. Stanice 
MJ  Compact  Plus  s  roční  kapacitou  přes 
200 000 m3 CNG plně pokryje potřeby pro 
plnění  vysokozdvižných  vozíků,  osobních  

Novojičínský podnik VOP CZ rozšířil skupinu firem, které využívají pro 
plnění CNG vysokozdvižných vozíků vlastní vnitropodnikové stanice.

Novinka  letošního  roku  z  díl-
ny  divize  Speciální  obrábění  
a výroba MJ Variant Plus zahájila 
provoz v areálu firmy Romotop 
spol. s r.o. v Suchdole nad Od-
rou.  Tato  kompaktní  plnící  sta-
nice  zde  slouží  k obsluze CNG 
vysokozdvižných vozíků Linde.

Plnící stanici MJ Variant Plus vyvinul a vy-
robil MOTOR JIKOV jako inovativní řešení 
předešlého  typu  MJ  Variant.  Předností  je 
zejména  snadná  a  rychlá  instalace.  Sta-
nice  je  vybavena  třemi  kompresorovými 
jednotkami  MJ05  o  celkovém  výkonu  

15 m3/hod, dvousekčním tlakovým zásob-
níkem o vodním objemu 1680 litrů a ruč-

MOTOR  JIKOV  Strojírenská  a.s. 
reaguje na požadavky zákazníků. 
Dokončuje vývoj kompaktní CNG 
stanice MJ Compact 05 ve varian-
tě Economy při zachování stávající 
funkčnosti,  spolehlivosti, bezpeč-
nosti a kvality.  

Jedná  se  o  optimalizaci  a  zjednodušení 

stávající  plničky  MJ  Compact  05.  Té  se  

ročně prodá asi 50 kusů, v celkovém počtu 

si své majitele našlo asi 170 těchto stanic. 

Levnější varianta se cenově dostane zhru-

ba na 80 % původní ceny a měla by tak 

opět probudit zájem zákazníků.  Ti budou 

mít na výběr mezi jednodušší a současnou 

komfortní  verzí  stanice  s  cenovým  rozdí-

lem  kolem  20  tisíc  korun.  Hlavní  rozdíl 

spočívá v tom, že varianta Economy nemá 

počítač,  který  řídí  proces  plnění,  sleduje  

a  ukládá  do  paměti  sledovaná  data,  

a plynoměr.   

„Snížili jsme vibrace a hlučnost. Zabýváme 

se  zlepšením  i  dalších  technických  para-

metrů, které budou v rámci modernizace 

aplikovány  i  do  stávající  verze  MJ  Com-

pact 05. Jedná se například o snížení po-

čtu vnitřních rámů, zvětšení sušiče plynu, 

modifikaci chlazení, nový plovákový hlídač 

hladiny  oleje  kompresoru  a  umístění  od-

lučovače  vody a oleje  za  třetím  stupněm 

kompresoru,  což  přinese  prodloužení  ži-

votnosti sušiče,“ říká Pavel Boček, který se 

na vývoji a  inovacích CNG plnicích stanic 

značky MOTOR  JIKOV podílí. Dodává,  že  

v  současné  době  probíhá  testování  pro-

totypu. Na  trh by  stanice  Economy měla 

přijít na začátku roku 2015.

V rámci projektu CNG spolupracujete 
s dalšími výrobci technologií, výrobci 
vozidel a s dodavateli zemního plynu. 
Jak tuto spolupráci hodnotíte?  
Tento  trh  je  zatím  poměrně  malý  a  spo-
lečností, které se  jím nějak zabývají, není 
mnoho.  Pokud  máme  společný  zájem 
prosazovat CNG jako palivo, pak musíme 
spolupracovat. I za tímto účelem byla naše 
společnost při vzniku asociace NGV, která 
má za úkol  sdružovat zájemce o alterna-
tivní  paliva  a  podporovat  a  připravovat 
podmínky pro jejich činnosti a fungování. 
Jako nejúspěšnější se nám jeví spolupráce 
s  výrobcem  a  dodavatelem  manipulační 
techniky  Linde  Material  Handling  Česká 
republika,  spolupracujeme  již  asi  3  roky. 
Nejen silniční vozidla mohou být totiž vy-
bavena pohonem na CNG, ale i motorové 
vysokozdvižné vozíky, u kterých dosahuje 
úspora  nákladů  na  pohonné  hmoty  až  
60  %  ve  srovnání  s  naftou.  Úspěšná  je 
spolupráce  i  se  společností Zliner Energy, 
která  je  dodavatelem  autobusů  na  CNG 
a  provozovatelem  sítě  veřejných  plnicích 
CNG  stanic.  Jako  poměrně  velká  spo-
lečnost  provozujeme  flotilu  asi  čtyřiceti 
manažerských  a  referentských  vozidel, 
z nichž je asi už 80 % vybaveno pohonem 
CNG,  jedná se primárně o vozidla Volks-
wagen  Passat,  přestavby  Škoda  Octavia 
a  také  Škoda  Citigo.  Dále  pak  v  našich 

výrobních provozech využíváme sedm vy-
sokozdvižných vozíků na CNG. Ročně še-
tříme na palivu zhruba 2,5 milionu korun.

Velkým veřejným stanicím se věnujete 
pouze dva roky a k dnešnímu dni již 
máte na kontě tři?
Usilujeme o neustálé rozšiřování sítě veřej-
ných plnicích stanic CNG. Do konce letoš-
ního roku máme záměr realizovat další tři, 
první z nich uvedeme do provozu v  říjnu 
v Českém Krumlově. V současné době se 
nejvíce prosazujeme v našem Jihočeském 
kraji,  nicméně  další  plánované  projekty 
směřují  i mimo  tento  region. Toto  samo-
zřejmě  neplatí  pro  areálové  kompaktní 
stanice  nebo  malé  domácí  plničky,  které 
exportujeme  i  za  hranice  naší  vlasti.  Trh 
veřejných plnicích CNG stanic bude v Čes-
ké republice brzy naplněn a jejich síť plně  
dostačující.  Teď  je  řada  na  výrobcích  
vozidel,  aby  svými  modely  zaujali  moto-
ristickou  veřejnost  a  fleetové  manažery, 
ekonomicky  je  to  jednoduché a ověřené. 
Velká  očekávání  v  tomto  směru  vkládá-
me  do  nové  Škody  Octavia  G-Tec.  Octa-
via  je  u  nás  nejčastější  fleetové  vozidlo  
a  její  dlouho  očekávaný  CNG  pohon  by 
měl  významně  vstoupit  do  dění  v  tomto 
segmentu. Vždyť  jezdit  1  km  za 1 Kč  se 
rozhodně musí každému, kdo už musí jez-
dit, vyplatit.

i  užitkových  vozidel.  Stanice  byla  dodána 
v  ověřené  kooperaci  MOTOR  JIKOV  Stro-
jírenská  a.s.  se  společností  Linde  Material 
Handling Česká republika společně s vyso-
kozdvižnými vozíky na stlačený zemní plyn.

ním výdejním zařízením. Celá technologie 

je umístěna v betonovém kontejneru, vý-

kon stanice je možné dle potřeb zákazníka 

navýšit na 20 m3/hod.



Soběslav a Šanghaj budou zajišťovat 
nýtovací nástroje pro globální trhy

Tlaková slévárna 
investuje do dalšího
rozvoje a inovací

Výrobou nýtovacích nástrojů se divize Průmyslové výrobky zabývá od roku 2001, ve výrobním portfoliu jich má 
více než 30 typů. Letos rozšiřuje řadu o díly pro nové typy, nýtovací nástroje značky POP, nástupce řady GENESIS. 

V rámci další modernizace pořídila divize Tlaková  
slévárna nový rentgen na hliníkové odlitky, spektrometr 
pro kontrolu chemického složení (prvků) slitin hliníku  
a litin, dále simulační software ProCast pro oblast  
vysokotlakého, nízkotlakého lití hliníku a hliníkových slitin, 
gravitační lití litin a ocelí, a to v rámci realizace II. etapy 
Technologického vývojového centra (TVC), které významně 
posunou technologickou základnu společnosti. 

Nýtovací  nástroje  POP  jsou  vysoce  vý-
konné  nástroje  s  pohodlnou  ergonomií  
a designem, mezi jejichž další přednosti pa-
tří  mj.  nízká  hmotnost,  vysoká  výkonnost  
a  spolehlivost.  V  rámci  nového  projektu 
čeká  Soběslav  výroba  nových  nýtovacích 
nástrojů této značky ve čtyřech velikostech. 

„Stálo nás to hodně úsilí, ale v současné 
době  můžeme  říct,  že  vyrábíme  většinu 
dílů, u kterých jsme usilovali o zařazení do 
našeho  výrobkového  portfolia.  Jedná  se 
asi o 150 položek. Aktuálně se zabýváme 
výrobou dílů do prototypových modelů, se 
zahájením sériové výroby počítáme začát-
kem roku 2015,“ říká ředitel divize Průmy-
slové  výrobky  Milan  Vančata.  Tato  divize 
bude  jedním ze dvou center, která zajistí 
výrobu  a  dodávky  nástrojů  pro  globál-
ní  trh,  druhý  konkurenční  výrobní  závod 

„Všechny  tyto  investice  nás  posunou  do-
předu  v  oblasti  přípravy  nových  projektů, 
a  to  jak  ve  fázi  vývoje  a  výroby  nářadí  – 
forem, tak  i ve fázi následné optimalizace 
forem  a  technologických  parametrů  pro-
cesu lití. Dále plánujeme využívat simulační 
software pro optimalizaci  technologických 
parametrů  projektů,“  uvádí  Tomáš  Prášil, 
manažer pro techniku divize Tlaková slévár-
na společnosti MOTOR JIKOV Slévárna a.s. 

Simulační  software  slouží  k  popsání  pro-
cesu  plnění  formy,  včetně  identifikace 
potenciálních  vad  a  problémů  v  procesu 
lití,  jakými  jsou např.  porózita,  staženiny, 
studené  spoje,  aj.  Tyto  poznatky  se  vyu-
žívají  např.  pro  správné navržení  vtokové 
soustavy,  chlazení  a  odvzdušnění  formy. 
Finální výsledek, tzn. jaká je výsledná kva-
lita vyrobených odlitků z pohledu vnitřních 
vad,  jsou zjišťovány na moderním výkon-
ném  automatickém  rentgenu,  s  potřeb-
ným  softwarem  pro  detekci  vad  a  jejich 
vyhodnocení.

Tímto  investice  v  divizi  Tlaková  slévárna 
společnosti  MOTOR  JIKOV  Slévárna  a.s. 
v  letošním roce nekončí. V návaznosti na 
zákaznický  projekt  Mitsubishi,  zaměřený 
na  výrobu dílů předního a  zadního krytu 
pro alternátor 10. generace, probíhají  in-
tenzivní přípravy na převzetí zakoupeného 
vysokotlakého licího stroje Colosio s uza-
vírací silou 1000 tun. Společně s ostatními 
periferiemi  (robot  Kawasaki,  ostřihovací 
lis  Diesse  Presse)  vytvoří  robotizovanou 
výrobní  buňku  s  maximální  orientací  na 
výkon a výrobu s odpovídající kvalitou. 

Dodávka  stroje  je  plánována  na  první  
říjnový  týden,  následná  instalace  zabere 
dva až tři týdny. Pracoviště bude dle plánu 
využíváno  i pro projekt pro firmu Scania, 
kde  dojde  v  podzimních  měsících  u  ně-
kterých klíčových odlitků k nárůstu výroby  
o 20 až 30 procent.  
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Aktuálně se zabýváme výrobou dílů do prototypových modelů.

V současné době probíhají intenzivní přípravy na instalaci dalšího vysokotlakého licího stroje Colosio.

Držák blatníku traktoru z dílen sesterských divizí Slévárna litiny a Průmyslové výrobky.

MOTOR JIKOV GROUP

WESTFALIA-Automotive  GmbH, 
jejíž  historie  sahá  až  do  roku 
1844, vyvíjí a vyrábí kolem 1700 
druhů  tažných  zařízení  pro  vět-
šinu vozidel. Výrobní kapacita je 
více než 1 milion tažných zařízení 
ročně.  Historie  společnosti  sahá 
až do roku 1844.

Chystáme výrobu dílů
tažného zařízení pro 
BMW a Porsche

Představitelé německého koncernu Westfalia  
a jedné z dcer českého holdingu strojírenských 
a slévárenských firem MOTOR JIKOV GROUP 
zahájili spolupráci v roce 2012. Na obrázku je 
jeden z dílů tažného zařízení pro osobní vozy, 
který divize Průmyslové výrobky v rámci této 
spolupráce vyrábí.

Pokračování ze strany 1

je  lokalizován  v  Šanghaji.  „Zajistíme  jak 
dodávky kompletních nástrojů pro evrop-
ský  trh,  tak  zároveň  díly  konkurenčnímu 
výrobci  v  Šanghaji,  který  bude  pokrývat 
výrobu  nástrojů  pro  asijský  trh,“  dodává 
Vančata. 

Jedná se o náročný proces, od zpracování 
dokumentací, přes kvalitní logistiku všech 
souvisejících procesů, až po výrobu a mon-
táže.  „Průběžně  se  objevuje  řada  změn, 
které operativně řešíme se zástupci našich 
obchodních partnerů v Anglii i Japonsku,“ 
doplňuje  manažer  pro  prodej  divize  Prů-
myslové  výrobky  Miroslav  Špaček.  S  dal-
ším nárůstem sortimentu a objemu výroby 
dílů pro nýtovací nástroje v  rámci uvede-
ných  projektů  jsou  řešeny  také  investice 
do pořízení nových technologií.

Další  důležitou  investicí,  spjatou  s  pro-
jektem  Mitsubishi  a  racionalizací  dalších 
projektů, je pořízení průběžného tryskače, 
který zajistí požadované parametry otrys-
kání  dílců.  Průběžný  tryskač  se  v  příštím 
roce  stane  klíčovou  racionalizační  tech-
nologií  v  oblasti  apretace  a  následného 
zpracování  vysokotlakých  hliníkových  
a zinkových odlitků. Instalace technologie 
proběhne v lednu 2015.

Všechny tyto  investice kladou nové náro-
ky  na  základní  rozmístění  strojů  v  rámci 
jednotlivých hal  společnosti. „Začali  jsme 
optimalizací  tavírny,  kterou  bychom  měli 
dokončit  do  konce  října.  Vytvořili  jsme 
plochu pro nové robotizované vysokotlaké 
licí pracoviště Colosio 1000 tun, v dalším 
kroku  plánujeme  optimalizaci  rozmístění 
strojů na hrotovně  a  slévárně  zinku.  Tím 
samozřejmě neskončíme, proběhnou dílčí 
změny  např.  na  montáži,  v  oblasti  obrá-
bění, kontroly a expedice. Zároveň řešíme 

nový  chladící  okruh  na  slévárně  hliníku, 
abychom  zajistili  stabilní  chlazení  v  prů-
běhu  lití,“  vysvětluje  Prášil.  Dodává,  že 
další  plánované  aktivity  rozvoje  a  vývoje 
na Tlakové slévárně souvisejí i s projektem 

Společnost LODI LUIGI & FIGLI Srl 
se zaměřuje především na výrobu 
komponentů  pro  zařízení  urče-
ná  do  zemědělského  průmyslu. 
Stěžejním  výrobním  produktem 
jsou patentovaná  řešení uchycení 
blatníků  pro  traktory,  které  firma 
dodává  všem  předním  výrobcům 
traktorů po celém světě.

Zemědělské traktory John Deere prosluly svou  
spolehlivostí, výkonem a ovladatelností a řadí  
se mezi nejprodávanější traktory na českém trhu. 
Komponenty do nich dodávají i dvě z dcer  
skupiny MOTOR JIKOV GROUP. 

MOTOR  JIKOV  Slévárna  a.s.  vyrábí  su-
rové  odlitky,  z  nich  většina  přechází  na 
obrábění a povrchové úpravy do MOTOR 
JIKOV  Strojírenská  a.s.  „Výroba  v  rámci 
tohoto  projektu  je  aktuálně  ovlivněna 
krizí na Ukrajině a  restrikcemi proti Rus-
ku,  kde  došlo  k  výraznému  poklesu  ob-
jednávek nových traktorů. Přesto se nám 
zatím daří  nejen držet objemy pro příští 
rok v intencích letošního roku, ale částeč-
ně spolupráci rozšiřujeme,“ uvádí ředitel 
divize Průmyslové výrobky Milan Vančata. 

V  rámci  spolupráce  nyní  nabíhá  projekt 
výroby dvou nových typů držáku blatníku 
pro zmiňované traktory. „Díly jsou určeny 
pro šest  typů  traktorů, v  současné době 
probíhá výroba modelových zařízení. Jed-
ná  se  o  jeden  surový  odlitek,  druhý  do-
dáváme  včetně  obrábění  a  povrchových 
úprav,“  říká  vedoucí  prodeje  divize  Slé-
várna litiny Gabriela Ciglerová.  

Zástupci obou jihočeských divizí jsou čle-
ny mezinárodního týmu. Ten doplňují fir-
my LODI LUIGI & FIGLI Srl a John Deere. 

Navzdory 
ukrajinsko-ruské krizi 
držíme objemy

„V rámci zhruba roční spolupráci jsme se 
zaměřili  mj.  na  inovativní  úpravy,  které 
pomohou  zlepšit  parametry  kvality,  hos-
podárnosti a moderního designu,“ dodá-
vá Milan Vančata. 

nízkotlakého lití v návaznosti na nový vý-
znamný projekt výroby nízkotlakých odlit-
ků  (CAB  Brackets,  S  Adapter  a  případně 
Tillting  bracktes)  pro  společnost  Scania. 
„V případě, že tento projekt získáme, za-
čneme  ve  spolupráci  se  sesterskou  divizí 
Speciální  obrábění  a  výroba  kooperovat 
na výrobě komponentů pro novou gene-
raci nákladních vozů Scania, které začnou 
jezdit po světových silnicích v roce 2017.“ 

Tlaková  slévárna  využívá  ke  svému  roz-
voji  a  inovacím projekt  rozšíření  stávající-
ho  Technologického  vývojového  centra,  
jehož  prostřednictvím  si  dává  za  cíl  po-
sunout  a  zvýšit  know  how  společnosti  
v  oblasti  automatizace  a  robotizace  jed-
notlivých  výrobních  procesů.  „Chceme 
navázat na zkušenosti a přínos z robotiza-
ce vysokotlakých  licích pracovišť a postu- 
povat  tak  i  v  dalších  procesech,  jakými 
jsou obrábění, apretace a nízkotlaké lití,“  
uzavírá Prášil.



„Práce  hasičů  je  nesmírně  náročná  a  já  si 
jí  obrovsky  vážím.  Jsem  rád,  že  tuto  akci, 
kde byly k vidění velmi slušné výkony, firma 
MOTOR JIKOV podpořila a že jsem mohl být  
u toho,“ říká Radomír Hrouda ze společnos-
ti MOTOR  JIKOV Strojírenská a.s.,  který  se  
podílel na organizaci akce.  

Součástí programu na  srubecké návsi,  kde 
se  sešlo  na  500  lidí,  bylo  uctění  památky 
legionáře Jakuba Štoly a ve večerních hodi-
nách taneční zábava pod širým nebem s roc-
kovou kapelou Denyho parťáci.  

Jihočeskou hasičskou ligu uspořádalo Sdru-
žení  dobrovolných  hasičů  Srubec,  kteří  si 
nakonec  vybojovali  ve  finále  prvenství.  Na 
druhém místě se v soutěži v požárním útoku 
umístili hasiči z Holubova a 3. místo obsadili 
hasiči z Holašovic.   

Vítězný tým dobrovolných hasičů ze Srubce se starostkou Zuzanou Vyhnálkovou.

Požární útok.

Tady se rodí zájem o technické obory.

63/2014

Noviny společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. České Budějovice, ročník XVIII., vychází čtvrtletně

VydaVatel: Vedení společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.
RedaktoRka: Bohdana Mrkáčková
adResa Redakce: Kněžškodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice 
tel. +420 389 016 258, e-mail: redakce@mjgroup.cz
GRafická úpRaVa: Metromedia s.r.o.   foto: Archiv MOTOR JIKOV Group a.s.   tisk: JAVA Třeboň
datum uzáVěRky: Září 2014 
Podávání novinových zásilek povoleno s. p. Česká pošta, ředitelstvím odštěpného závodu jižní Čechy v Č. B.
Použití obsahu jen s písemným souhlasem redakce. Copyright © MOTOR JIKOV Group a.s. 2014

MOTOR JIKOV GROUP

PODĚKOVÁNÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE V Soběslavi 20. 8 2014  

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abych Vám poděkoval za příkladný podíl na dobrém jménu skupiny MOTOR JIKOV GROUP, která letos slaví 115. narozeniny.
Gratuluji Vám k významnému jubileu s osobním přáním pevného zdraví, dobré mysli a spokojeného života.

Děkuji za Vaši podporu a spolupráci

Zleva: Václav Jiruš, Jan Štefan, Filip Šesták, Pavel Boček, Milan Tinhofer, Jiří Míka, Eva Novotná, Josef Čihák, předseda představenstva a generální ředitel Miroslav Dvořák, Roman Žoha, Jiřina Vondrová, 
Tomáš Petrásek, Dana Macháčková, Oldřich Píha, ředitelka pro personalistiku Iva Fantyšová, Přemysl Papež, Petr Slabý, Martin Krejčí 

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

Na fotografii zleva: Václav Jiruš, Jan Štefan, Filip Šesták, Pavel Boček, Milan Tinhofer, Jiří Míka, Eva Novotná, Josef Čihák, předseda představenstva a generální ředitel Miroslav 
Dvořák, Roman Žoha, Jiřina Vondrová, Tomáš Petrásek, Dana Macháčková, Oldřich Píha, ředitelka pro personalistiku Iva Fantyšová, Přemysl Papež, Petr Slabý, Martin Krejčí

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Soběslav 

MOTOR JIKOV GROUP České Budějovice

Na fotografii zleva: ředitelka pro personalistiku Iva Fantyšová, Šimon Salva, Jindřich Fessl, Vlasta Lísalová, Jiří Lavička, Zdeněk Bukovský, Blanka Franzová, David Řezníček, Norbert 
Svoboda, Jana Pavlíková, Vlastimil Tomšů, generální ředitel a předseda představenstva Miroslav Dvořák, Zdeněk Beneš, Lucie Čížková, Tomáš Fürst, Jiřina Dvořáková, Jana Hálová, 
Jana Manová, Yurij Partyka, Josef Toncar, Tomáš Berounský, Hana Kratošková, Lubomír Havrdejs, Roman Roule, Zoltán Hornák

10. 7. a 20. 8. NAŠE KRONIKA: Blahopřejeme k jubileu 
Všem zaměstnancům naší společnosti, kteří oslavili ve druhém čtvrtletí roku 2014 životní či pracovní výročí,  
blahopřejeme a přejeme mnoho spokojenosti a úspěchů do dalších let.

Zahradní sekačku vysoutěžili 
hasiči ze Srubce

Pomáháme žákům 
s výběrem střední školy

20. ročník celostátní výstavy 
Vzdělání a řemeslo 
V  prvním  říjnovém  týdnu  se  na  výstavišti 
v  Českých  Budějovicích  uskutečnila  jed-
na z nejvýznamnějších akcí  tohoto druhu 
v České republice, na které se každoročně 
prezentují  školy,  učiliště  i  firmy.  MOTOR  
JIKOV vytvořil i pro letošní ročník celostátní 
výstavy Vzdělání a řemeslo společnou ex-
pozici s partnerskou školou VOŠ, SPŠ au-
tomobilní a technická České Budějovice. 

Osmnáct mužských a devět ženských týmů dobrovolných hasičů přijelo změřit své síly v sobotu 23. srpna 
do jihočeského Srubce. Vítězné družstvo získalo jako hlavní cenu zahradní sekačku MOTOR JIKOV.  

MOTOR JIKOV se pravidelně zapojuje 
do akcí, které pomáhají žákům základ-
ních škol s výběrem té správné školy. 

Kam na Burzu škol 
v Jihočeském kraji v roce 2014

Podrobné informace o jednotlivých burzách škol 
naleznete na webových stránkách www.jhk.cz. 

Přihlášky na exkurzi přijímáme 
elektronickou poštou na e-mail: 
dradevova@mjgroup.cz 
nebo telefonicky na 
Ing. Danielu Radevovou, 
tel. +420 389 016 329, 
gsm +420 725 934 412. 

Vážené studentky, vážení studenti, 

dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi  
do firmy MOTOR JIKOV, v sídle 
společnosti MOTOR JIKOV Group a.s., 
Kněžskodvorská 2277/26 
v Českých Budějovicích. 

Zveme každého, kdo má vážný 
zájem o studium technických oborů. 
Seznámíte se se skupinou strojíren-
ských a slévárenských společností 
MOTOR JIKOV GROUP a navštívíte  
nejzajímavější provozy firmy, jako je 
tlakové lití, obráběcí centra nebo 
robotizovaná pracoviště.

  15. 10.   Třeboň 
  22. 10.   Tábor 
  30. 10.   Jindřichův Hradec
  6. 11.   Prachatice 
  10. 11.   Písek 
  13. 11.   Strakonice

Burza škol 
Střední školy, odborná učiliště a firmy před-
staví na podzim v šesti jihočeských městech 
studijní a učební obory, výukové programy, 
ukázky z praxe i možnosti následného pro-
fesního uplatnění. MOTOR JIKOV zde bude 
prezentovat  práci  v  prestižních  sléváren-
ských a strojírenských oborech, s nabídkou 
pracovního uplatnění v Českých Budějovi-
cích, Soběslavi a Nových Hradech.

O  správném  výběru  školy  se mohou  žáci 
posledních ročníků základních škol na Bur-
zách škol poradit s žáky a pedagogy střed-
ních škol a se zástupci firem, pedagogic-
ko-psychologické poradny i úřadů práce. 


