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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
zaměstnanci a obchodní partneři,

zahájili jsme rok, který bude pro fi rmu 
velmi důležitým odrazovým můstkem 
do budoucna. Plánujeme výrazně 
rozšířit výrobní prostory v Českých 
Budějovicích i Soběslavi a položit tak 
základ pro překonání dvoumiliardového 
obratu v roce 2019.

Jednou z překážek, abychom dosáhli 
kýženého obratu a podpořili investice, 
je nedostatek kvalifi kované pracovní 
síly. To že se nám pracovníků nedostává, 
neovlivňuje plnění požadavků 
odběratelů, ale má velký vliv na kvalitu 
dodávek a tím pádem i na produktivitu, 
se kterou projekty realizujeme.

Jsme v době, kdy nezaměstnanost na 
Českobudějovicku činí tři procenta, 
navíc stát přímými investičními 
pobídkami zvýhodňuje vybrané fi rmy, 
které budují nové výrobní kapacity. 
Přiznám se, že téhle zvláštní státní 
politice nerozumím a nelíbí se mi. 
Pokřivuje podnikatelské prostředí 
a znevýhodňuje fi rmy, které stamilionové 
podpory nedostávají. Nepřirozený vývoj 
pak způsobuje problémy na trhu práce, 
kde se již dnes lidí ochotných pracovat 
prakticky nedostává. 

My se naopak snažíme nevidět jen 
krátkodobé cíle a s neutěšenou situací 
na trhu práce chceme něco dělat. Je 
nepochopitelné, že například pro obor 
slévárenství se dnes v Jihočeském kraji 
neučí ani jediný student. Jednáme 
proto například se středními školami 
o modernizaci výuky v oborech pro 
slévárenství, kde jsou bohužel učební 
osnovy zoufale neaktuální a neodrážejí 
postup automatizace a robotizace 
odvětví. Abychom motivovali studenty 
i rodiče, snažíme se prezentovat 
tento moderní obor, nebojíme se 
investovat naše peníze a navyšujeme 
stipendijní podporu učňů a studentů, 
kteří si slévárenství zvolí a motivovat 
je  chceme i nástupním bonusem po 
dokončení studia.

Doufám, že jste se všichni vrátili 
odpočatí, plní elánu a síly do tohoto 
roku, a podpoříte nastavené strategické 
cíle a plány, které jsem pro toto období 
vytýčil.

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

Motoristé mohou 
tankovat CNG
také na Šumavì

Již devìt velkých veøejných CNG 
plnicích stanic vybudovala MOTOR 
JIKOV Strojírenská a.s.

4Mám rád ironický 
humor, øíká manažer
Ludìk Velc

Hektické dva roky prožil 
v MOTORU JIKOV pìtatøicetiletý 
manažer obchodu Ludìk Velc.
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2 Firma se podílí
na vzniku nových
uèebních oborù

Západoèeská univerzita v Plzni 
otevøela i díky spolupráci 
s firmou nový studijní obor.

21. ROÈNÍK

Dar pro stipendisty fi rmy
Absolventi stipendijního 
programu MOTORU JIKOV 
GROUP získají kromì pracovní 
smlouvy také znaèkové hodinky 
s logem fi rmy, které jim pøedává 
generální øeditel spoleènosti 
Miroslav Dvoøák. Na snímku 
zleva konstruktér Jan Formánek, 
absolvent VŠTE v Èeských 
Budìjovicích, generální øeditel 
Miroslav Dvoøák, technolog 
– programátor Jan Borovka, 
absolvent VOŠ automobilní 
a technické Èeské Budìjovice 
a nástrojaø Tomáš Mráz, 
absolvent SPŠ  automobilní 
a technické Èeské Budìjovice.

 Hodinky od generálního 
øeditele Miroslava Dvoøáka 
pøevzal také Jakub Gerl, 
absolvent Støedního odborného 
uèilištì v Jindøichovì Hradci, 
který pracuje v MOTORU JIKOV 
Strojírenská a.s., Divizi Obrábìní 
na pozici obrábìèe. 

Spoleènost v letošním roce postaví výrobní
haly v Èeských Budìjovicích a Sobìslavi 
Stavba nových výrobních prostor, poøízení dalších automatizovaných a robotizovaných licích a obrábìcích center èi výmìna 
pískového hospodáøství v divizi Slévárna litiny, to jsou hlavní investice roku 2017. „Investice do nových výrobních hal jsou 
pro nás potøebné a nutné, a doufám, že budou pøínosem pro zvýšení produktivity a zkvalitnìní práce v našich fi rmách,“ 
øíká v rozhovoru pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák. 

Jak bude v letošním roce vypadat 
investièní politika MOTORU 
JIKOV GROUP? 

Jako každým rokem jde o prioritu pod-
nikatelských plánù. Pokaždé je to velký 
„boj“ mezi mnou a požadavky øeditelù 
jednotlivých divizí. Ty jsou vždy vyšší, než 
jsme reálnì schopni vygenerovat našimi 
odpisy a zisky. I letos jsme nakonec dospìli 
k urèité shodì, kdy jsme investice rozdìlili 
na dvì etapy. První prioritní a tedy nutnou 
etapu musíme realizovat letos. S druhou 
etapou zaèneme v letošním roce, ale z vìt-
ší èásti pøechází na rok 2018. 

Významnou èástí investic 
bude stavba dvou nových hal, 
a to v Sobìslavi a Èeských 
Budìjovicích… 

Poprvé v historii mého pùsobení ve vedení 
fi rmy od roku 2000 jsem odsouhlasil inves-
tice do výstavby úplnì nových výrobních 
prostor. Jedná se o haly pro MOTOR JIKOV 
Slévárna a.s. divize Tlaková slévárna, kde 
by mìla být umístìna nová technologie 
vysokotlakých licích strojù s uzavírací si-
lou lisù 1000 tun. Jedná se pochopitelnì 
o plnì automatizovaná a robotizovaná 
pracovištì. 

Druhá výrobní hala, kterou zaèneme 
v tomto roce stavìt, bude sloužit divizi 
Montáže MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 
v Sobìslavi. Chceme nových prostor vy-
užít k logickému uspoøádání a seskupení 
všech montáží v rámci holdingu MOTOR 
JIKOV GROUP. Obì stavby nových prostor 

navazují na nové organizaèní uspoøádání 
a pochopitelnì na oèekávaný nárùst tržeb 
pro období let 2017 – 2019. 

Øíkal jste, že jde o vùbec první 
stavbu nových prostor, kterou 
jste ve svém pùsobení schválil. 
Proè tomu tak je?

Nejsem úplným pøíznivcem výstavby no-
vých prostor. Radìji bych riziko, které se-
bou nové investice pøináší, smìøoval do 
nových technologií a výkonných automa-

tických strojù. Pøesto jsem pøesvìdèen, že 
tyto investice jsou pro nás potøebné a nut-
né, a budou pøínosem pro zvýšení produk-
tivity a zkvalitnìní práce v našich fi rmách. 

Investice do nových výrobních 
prostor ukrojí z celkového balíku 
jen èást. Kam bude smìøovat ta 
další?

Budeme pochopitelnì nakupovat strojní 
vybavení, což je logické vyústìní nových 
projektù, které zaèínají nabíhat, a to pøe-

devším se stálými zákazníky Scanií, Mitsu-
bishi  a EZ-GO. Jedná se dnes již o plnì 
automatizovaná výrobní centra, ať už 
v oblasti tlakového nebo nízkotlakého lití, 
tak v oblasti obrábìní. Nemalá investice 
v øádu sedm milionù nás také èeká v podo-
bì výmìny pískového hospodáøství v divizi 
Slévárna litiny MOTOR JIKOV Slévárna a.s. 
Jedná se o nezbytnì nutný krok k tomu, 
abychom udrželi výkon a produktivitu licí 
linky, vèetnì vysoké kvality produkovaných 
odlitkù.

Jedná se o rozsáhlé investice. 
O jak velké èástky jde?

Všechny výše uvedené požadované inves-
tice jsou v øádu 250 milionù, pøièemž jsou, 
jak jsem již øekl, rozdìleny do dvou etap, 
v letošním roce poèítáme se 140 miliony 
korun. A je pochopitelné, že investice 
v roce 2018 nebudou jen rozdílem obou 
èástek, protože už dnes víme, že pøibydou 
další zakázky do již plánovaných nových 
projektù. 

Èást projektù je realizována za podpo-
ry Evropské unie, konkrétnì Operaèního 
programu Podnikání a inovace pro konku-
renceschopnost vypsaného ministerstvem 
prùmyslu a obchodu. Navzdory vysoké ad-
ministrativní zátìži je to pro nás vzhledem 
ke konkurenènímu boji v tomto odvìtví 
pøínosem. Doufám, jsem o tom pøesvìd-
èený, že souèasná úroveò obchodních 
pøíležitostí si udrží svoji stabilitu a nebude 
mít podobný propad jako v letech 2008 
a 2009, a tak stabilní prostøedí tak podpoøí 
naše zámìry v oblasti investic. 

Generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák seznamoval zamìstnance s plány 
a vizemi pro rok 2017 pøi tradièním novoroèním setkání, a to ve všech tøech provozech holdingu 
v Nových Hradech, Sobìslavi a Èeských Budìjovicích (na snímku).
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Absolvoval jste také malé 
„koleèko“ z MOTORU JIKOV 
Strojírenská a.s. do MOTORU 
JIKOV Slévárna a.s. a zpátky. 
Pojïme se vrátit na úplný 
zaèátek do roku 2010. Do fi rmy 
jste tehdy nastupoval èerstvì po 
vysoké škole?

Ne tak úplnì. Mìl jsem v té dobì již do-
konèené bakaláøské studium na Provoznì 
ekonomické fakultì Èeské zemìdìlské 
univerzity, a to oboru ekonomika – man-
agement. Dálkovì jsem ještì studoval na-
vazující magisterské studium, které jsem 
pak dokonèil pøi práci.

Takže MOTOR JIKOV nebyl vaší 
první pracovní zkušeností?

V roce 2008 jsem nastoupil na Mìstský 
úøad v Sobìslavi, na pozici IT, kde jsem zù-
stal necelý rok, pak už mìsto nemìlo na 
mojí pozici v rozpoètu peníze. Rok jsem 
pak strávil prací v pohostinství a v bøeznu 
2010 jsem nastoupil do MOTORU JIKOV 
Strojírenská a.s. Pøihlásil jsem se na pozi-
ci referenta nákupu. Pøi pohovoru se mì 
tehdy ptali, protože zrovna vypsali i pozi-
ci referenta prodeje, zda by mì lákal víc 
prodej nebo nákup. Zvolil jsem prodej. 
Pøevzal jsem tehdy práci po kolegovi, který 
dojíždìl do Sobìslavi z Jindøichova Hradce 
a našel si práci tam. Dostal jsme na starost 
vzduchovou soustavu, postupem èasu pøi-
bral i CNG a tomu jsem se pak zaèal vìno-
vat naplno. 

Po necelých ètyøech letech ale 
pøišla zmìna. Sobìslav jste 
vymìnil za Èeské Budìjovice 
a plnící stanice za tlakové 
odlitky…

Tehdejší šéf prodeje a nákupu MOTORU 
JIKOV Slévárna a.s. divize Tlaková slévárna 
Jiøí Zajíc odcházel a v èervnu 2013 pøišla 
nabídka jít dìlat manažera prodeje pod 
tehdy nového øeditele divize Vladimíra 
Kubeše. 

Pøedpokládám, že jste neváhal, 
i když se jednalo o velkou 
zmìnu?

Musel jsem se zorientovat v oblasti tlako-
vých odlitkù, se kterými jsem do té doby 
prakticky nepøišel do styku. Úplnì nové 
zodpovìdnosti pak pøišly s pozicí ma-
nažera prodeje. Dostal jsme na starosti 
tým prodejcù, musel jsem aktivnì tvoøit 
obchodní plány. Nová pro mì byla po-
chopitelnì nejen struktura zákazníkù, ale 
i organizace práce, než na jakou jsem byl 
do té doby zvyklý. Bìhem pár mìsícù jsem 
se zorientoval a myslím, že se nám daøilo 
naplòovat plány a získávat nové projekty. 
S organizaèní zmìnou uspoøádání divizí, 

kdy Tlakové slévárnì výraznì ubylo ex-
terních zákazníkù, jsem tušil a vnímal, že 
k nìjaké zmìnì dojde i u mì. 

A pozice se našla zpátky 
v Sobìslavi…

Po necelých ètyøech letech jsem se tak vrá-

til, tentokrát na pozici manažera prodeje 
CNG. Musím si zvykat na trochu jiný styl 
obchodu. Tlaková slévárna má omezený 
okruh stálých zákazníkù, zatímco CNG 
stanice pøedstavují pøíbìh vždy od samého 
zaèátku a je jedno, jestli jde o stávajícího 
zákazníka nebo nového. Vždy stavíte sta-
nici v nové lokalitì, takže se zákazníkovi 
musí projekt ušít na míru – od kalkulace 
úsporu, nabídky optimálního øešení veli-
kost stanice, po pøesvìdèení, že CNG je 
správná cesta. Èlovìk v téhle pozici uplat-
ní více prodejních dovedností.

Prodej CNG jste ofi ciálnì pøevzal 
na zaèátku bøezna. Už tedy 
mùžete øíct, jaké jsou priority 
a plán pro letošní rok.

První prioritou je dokonèit rozjeté obcho-
dy. V únoru jsme vyhráli výbìrové øízení 
na plnièku pro Vojenské lesy a statky ÈR 
a nyní øešíme realizaci. Pochopitelnì se vì-
nujeme i velkým veøejným stanicím a nì-
kolik lokalit máme rozjednaných a èekáme 
na fi nální objednávku od zákazníka. Letos 
bychom tak mohli postavit tøi až ètyøi vel-

ké veøejné stanice.  Vyvíjíme novou plnièku 
pod pracovním názvem MJ Compact plus 
60 s jedním kompresorem o výkonu 60 
m3 za hodinu, která by vyplnila mezeru 
v naší nabídce mezi nejvìtší vnitropodni-
kovou a veøejnou plnicí stanicí.

Pøi èem si od práce odpoèinete?

Volný èas trávím hlavnì s rodinou, man-
želkou a synem Jakubem, kterému je dva 
a pùl roku. Rád sportuji, lyžuji a urèitì 
bych chtìl vzít Jakuba co nejdøíve na lyže. 
S rodinou podnikáme i výlety na kolech. 
Zbylý èas pak vìnuji úpravám staršího øa-
dového domku, který jsme pøed dvìma 
lety v Sobìslavi koupili. Letos bude na øadì 
zahrada… 

Jan Kocourek se od odlitkù vrátil 
k prodeji plnicích stanic CNG
Jedenatøicetiletý Jan Kocourek se v bøeznu po necelých ètyøech letech obchodování s vysokotlaký-
mi odlitky vrátil tam, kde v roce 2010 v MOTORU JIKOV zaèínal – k prodeji plnicích stanic CNG. 
Tentokrát však již pùsobí na pozici manažera prodeje. Ve fi rmì pracuje už osmým rokem.

Vìra Mikešová sledovala dvacet let dìní na slévárnì z výšky
„Práce mì do poslední chvíle bavila 
a v MOTORU JIKOV jsem pracovala ráda,“ 
zopakovala Vìra Mikešová bìhem rozho-
voru hned nìkolikrát. Na dìní v divizi Slé-
várna litiny MOTORU JIKOV Slévárna a.s. 
se dívala celých dvacet let pìknì z výšky. 
Celou dobu totiž pracovala jako jeøábnice. 
Na zaèátku roku odešla do dùchodu a ge-
nerální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. 
Miroslav Dvoøák ji za práci pro fi rmu k od-
chodu pøidal ještì dar – sekaèku z portfo-
lia MOTORU JIKOV GREEN.

„Do kabiny jeøábu jsem se dostala vlast-
nì náhodou tehdy ještì v KOH-I-NOORU. 
Kamarádka mi øíkala, jestli to nechci zku-
sit a mnì se to zalíbilo a už jsem u toho 

zùstala,“ vypráví Vìra Mikešová. V KOH-I-
-NOORU nejprve pracovala u linky na vý-
robu tužek. Deset let poté pracovala jako 
jeøábnice v tehdejším Energovodu a po 
krátké pauze se do kabiny vrátila v roce 
1996 v MOTORU JIKOV.  

„Do dùchodu se tìším, ale kdyby se pra-
covalo na osmihodinové a ne dvanáctiho-
dinové smìny, asi bych ještì v práci chvíli 
vydržela. Noèní dvanáctky už na mì ale 
byly moc,“ podotýká jeøábnice. V dobì 
rozhovoru v polovinì ledna panovaly ven-
ku mrazivé teploty, což jak Vìra Mikešová 
potvrzuje, není pro práci na jeøábu zrov-
na ideální. „Je tam sice topení, ale stejnì 
èlovìk prokøehne, zvlášť když je venku 

mínus dvanáct stupòù. Zahøívat se musíte 
rùznì. Dávali jsme si deky pøes nohy, pro-
tože ty se nehýbou a ztuhnou. To víte, aby 
pak èlovìk z jeøábu také po konci smìny 
slezl dolù. Pøíští týden bych šla na noèní, 
tak jsem ráda, že už nemusím,“ podotýká 
s úsmìvem. 

Dvacet let na slévárnì litiny si Vìra Mi-
kešová rozdìlila pøesnì na pùl. „Prvních 
deset jsem strávila v licím sedle uvnitø nad 
linkou, protože mì ale zlobila záda, jak 
musí být èlovìk ohnutý, pøešla jsem na 
venkovní jeøáb, kde se uklízí navezený ma-
teriál a nakládá do vozíkù, které ho pak 
vozí do pecí,“ popisuje.  

V práci byla naposledy pøed vánoèními 

svátky, ale ofi ciálnì skonèila až v polovi-

nì ledna, kdy si vybrala dovolenou. Nudy 

v dùchodu se prý rozhodnì nebojí. „Zatím 

odklízím sníh, ale pro letošní rok jsem si 

dala za úkol zrenovovat zahrádku u naše-

ho domu ve Strážkovicích. To bude letošní 

priorita. Nudit se urèitì nebudu, protože 

jsem se loni doèkala prvního vnouèka, kte-

rému bude na jaøe rok. Takže se tìším, až 

ke mnì dorazí na hlídání. Syn se snachou 

nejdøív stavìli dùm a dítì odkládali, až 

jsem je do toho musela pobízet, ale mož-

ná èekali, až pùjdu do dùchodu,“ uzavírá 

s úsmìvem Vìra Mikešová.

Dvacet let pracovala Vìra Mikešová 
v MOTORU JIKOV Slévárna a.s. divizi Slévárna 
litiny jako jeøábnice.

MOTOR JIKOV pro vás nebyl 
první pracovním angažmá. Kde 
jste nabíral zkušenosti?

Vystudoval jsem bakaláøský obor manage-
ment na Vysoké škole ekonomické v Praze 
a následnì jsem absolvoval Vysokou školu 
logistiky v Pøerovì. Po krátkém pùsobení 
ve strojírenské fi rmì v Chotìboøi jsem mìl 
osm let na starosti tuzemský i zahranièní 
nákup a prodej obchodní fi rmy v Jindøi-
chovì Hradci.

Jak jste se pak ocitl v MOTORU 
JIKOV?

Šlo o souhru více faktorù. Tím hlavním 
bylo, že manželka dostala nabídku práce 
v Èeských Budìjovicích a my jsme se roz-
hodli, že se za prací pøestìhujeme. Z toho 
pak logicky vyplynulo, že jsem práci mìnil 
i já.

Zaèínal jste na divizi malá 
zemìdìlská mechanizace, 
které již dnes není souèástí 
holdingu MOTOR JIKOV GROUP. 
Nastupoval jste jako obchodník?

Pøijímali mì na pozici logistika a bìhem 
mìsíce jsem pøevzal celý nákup. Musím 
øíct, že to pro mì byla velká zkušenost, 
protože jsem do té doby pracoval v ob-
chodní nikoliv výrobní fi rmì. Navíc se jed-
nalo a malou takøíkajíc rodinnou fi rmu, za-
tímco MOTOR JIKOV je velká spoleènost, 
kde se samozøejmì vše øídí velkým poètem 
norem, standardù, takže pro mì zpoèát-
ku nebylo úplnì jednoduché se ve všem 
zorientovat. Rok a ètvrt jsem pak pracoval 
jako vedoucí nákupu.  Byl jsem nicménì 
rozhodnutý, že skonèím, ale personální 
øeditelka Iva Fantyšová øekla, že mì roz-
hodnì z MOTORU JIKOV nepustí a nabídla 
mi pozici vedoucího prodeje v MOTORU JI-
KOV Strojírenská v divizi Speciální obrábì-
ní a výroba. 

Tím ale zmìny 
zdaleka 
neskonèily. 
V Sobìslavi se 
divize výraznì 
promìnily 
s pøechodem na 
technologické 
uspoøádání 
a vy máte dnes 
pod sebou 
nejvìtší objem 
obchodù v celém 
holdingu…

Je to tak, plán tržeb 
na letošní rok je 750 
milionù korun. Stal 
jsem se manažerem 
obchodu a øídím tým 

dvanácti lidí. Pøevzali jsme externí zákaz-
níky od divize Tlaková slévárna a také od 
druhé sobìslavské divize. Museli jsme po-
chopitelnì posílit expedici, rozšíøili jsme 
obchodní tým. Zaèátek roku byl hodnì 
hektický a dá se øíct, že stále ještì je.   

Obchod Divize Montáže je dnes 
pro celý holding stìžejní. Jak 
vidíte jeho vývoj v budoucnu?

Myslím, že investice, které do Sobìslavi 
jdou, jasnì ukazují, že projekty, které dnes 
máme, šlapou a daøí se nám rozjíždìt další 
a to nejen z pohledu stávajících zákazníkù 
jako je napøíklad Scania. Letos zaèínáme 
nový projekt s nìmeckou automobilkou 
MAN, kam se nám podaøilo loni takøíkajíc 
prokopnout dveøe. Poptávek a požadavkù 
od souèasných i nových zákazníkù je dnes 
tolik, že si mùžeme vybírat, která je pro 
nás atraktivní a která už ne. 

Mít na bedrech tak velký obchod 
asi není úplnì jednoduché…

Èlovìk si musí najít zpùsob jak upustit 
páru, ale je pravda, že manželka mi øíká, 
když pøijdu z práce, že mi zaèíná druhá 
smìna, protože otevøu poèítaè a pracuji 
i z domova. Tohle není práce, která by byla 
po osmi hodinách hotová. 

Sám jste øekl, že upustit páru je 
nutné, pøi èem se vám to daøí 
nejlépe?

Když je možnost, vezmu koleèkové brusle, 
a jdu si sjet na cyklostezku kolem Vltavy. 
Nabíjí mì i ètyømìsíèní dcerka Gabriela, 
takže o zábavu máme doma postaráno. 
Zbyde-li èas, rád ètu, zrovna mám rozeète-
nou poslední knihu od severského autora 
Jonase Jonassona, který napsal ironicky 
humornou trilogii. To je zpùsob humoru, 
který je mi blízký. No a pak ètu hodnì pra-
covní e-maily…  

Jan Kocourek s manželkou Lucií a synem Jakubem na rozhlednì Hýlaèka nedaleko Tábora. 

Ludìk Velc s manželkou Stanislavou a dcerkou Gabrielou, která se 
narodila loni v listopadu. 

Mám rád ironický humor, øíká 
manažer obchodu Ludìk Velc
Hektické dva roky prožil v MOTORU JIKOV pìtatøicetiletý Ludìk 
Velc. Z divize malá zemìdìlská mechanizace, která z holdingu 
pøešla pod MOTOR JIKOV GREEN „pøestoupil“ do divize Speci-
ální obrábìní a výroba MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. a dnes 
jako manažer øídí tým obchodníkù nové Divize Montáže. 
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Nedostatek technicky 
kvalifi kovaných pracovníkù 
je evergreenem posledních 
let. Kde je podle vás 
situace nejhorší?

Napøíklad do slévárenských provo-
zù MOTORU JIKOV marnì shání-
me lidi na pozice operátora a me-
chanika seøizovaèe. Ve školách na 
jihu Èech dnes na odpovídajícím 
uèebním oboru není ani jediný 
žák. Samotný obor, jehož výuka 
sice odpovídá rámcovému vzdìlá-
vacímu programu, který defi nuje 
ministerstvo školství, ale vùbec ne-
koresponduje se souèasnými po-
mìry v praxi. Konkrétnì jde o to, 
že rámcový vzdìlávací program byl 
už pøed lety, kdy se pøipravoval, 
v tomto oboru nevyhovující a za-
staralý.  Technologie, o kterých se 
tam uèni uèí, jsou dnes v provozu 
už nahrazeny automatizací.  Bo-
hužel podobná situace panuje i na 
vysokých školách.

Co dìláte pro 
to, aby se to 
zmìnilo?

Jednáme za fi rmu 
s Vyšší odbornou 
školou a støední prù-
myslovou školou 
automobilní a tech-
nickou v Èeských Bu-
dìjovicích na úpravì 
školního vzdìlávací-
ho programu a také 
spoleèném postupu 
pøi pøedkládání poža-
davkù ke zmìnì rám-
cového vzdìlávacího 
programu minister-
stvu školství. V rámci 
možností školy by-
chom pak chtìli na-
bídnout nový obor 
mechanik – seøizovaè 
pro slévárenství. 

Potíž mùže být 
i v tom, že práce 
ve slévárenství 
se nezdá být pøíliš 
atraktivní…

To je mýtus, se kterým se snažíme 
bojovat.  Dnes jde o provoz, který 
je automatizovaný a hledáme lidi, 
kteøí stroje obsluhují zjednodu-
šenì øeèeno pøes poèítaèe. Nejde 
o žádnou tìžkou manuální práci. 
Naopak právì zde jsme již pøed 
pìti lety instalovali plnì automa-
tizované a robotizované vysoko-
tlaké licí pracovištì odpovídající 
nárokùm prùmyslu 4.0. Jde tedy 
o práci vhodnou pro mladou ge-
neraci spojenu s moderními infor-
maèními technologiemi. Mechanik 
seøizovaè musí být nejen manuál-
nì zruèný, ale musí ovládat i práci 
s programovatelnými automaty, 
zvládat elektrotechniku a další 
moderní obory.  

Jak lze mladé lidi 
motivovat pro práci 
v podobném oboru? 

Musíme pøekonat pøedsudky rodi-
èù i samotných dìtí a využít zku-

šenosti, které jsme 
získali prací s uèni 
a studenty ve strojí-
renství. Tam se nám 
podaøilo systém 
stipendií a výchovy 
mladých lidí dotáh-
nout do bodu, kdy 
zcela plní pøedstavy 
naše, školy, stu-
dentù a uèòù. Nyní 
bychom podobné-
ho stavu chtìli do-
sáhnout i v oblasti 
slévárenství. S ná-
borem a výchovou 
dnes v podstatì 
zaèínám již v ma-
teøských školách, 
kam dáváme dì-
tem polytechnické 
stavebnice a další 
dárky, jejichž cílem 
je rozvinout smysl 
pro techniku. Na 
základních ško-
lách podporujeme 
technické soutìže 

a studenti na uèilištích a støedních 
školách si u nás plní praxi èi do-
konce skládají uèòovské zkouš-
ky. Firmou projde roènì na 150 
uèòù, z nichž vybíráme a podpo-
rujeme stipendisty. Máme rovnìž 
stipendijní programy na støedních 
i vysokých školách, z nichž k nám 
studenti chodí také na praxi a kon-
zultujeme s nimi napøíklad i jejich 
diplomové práce.

Jaký je krátkodobý 
a dlouhodobý vliv 
nedostatku kvalifi kované 
pracovní síly na 
ekonomiku? 

Pochopitelnì se jedná o zásad-
ní problém. Pokud bychom se 
podívali na vliv v krátkodobém 
horizontu, tedy prakticky dnes, 
jde o to, že nám brání ve využití 
kapacit èeského prùmyslu. Nekva-
lifi kovaní lidé produkují nekvalitní 
výrobky, což se odráží na produkti-
vitì a konkurenceschopnosti celé-
ho odvìtví. Z  hlediska pohledu do 
budoucna, pokud bychom nezvrá-
tili souèasnou situaci, by byly ná-
sledky dalekosáhlé, pokud by ne-
byl prùmysl konkurenceschopný, 
nemohl by dál efektivnì fungovat. 

MOTOR JIKOV se podílí na vzniku nových oborù 
na uèilištích, støedních i vysokých školách
Západoèeská univerzita v Plzni na podzim otevøela i díky spolupráci s MOTOREM JIKOV nový studijní obor. Firma nyní spolupracuje s Vyšší odbornou školou a støední 
prùmyslovou školou automobilní a technickou v Èeských Budìjovicích na úpravì školního vzdìlávacího programu, aby mohla škola nabídnout nový obor mechanik – 
seøizovaè pro slévárenství. Obì fi remní iniciativy smìøují k nápravì nedostatku kvalifi kovaných pracovních sil ve slévárenství a strojírenství.  

Na Veletrhu pracovních pøíležitosti Západoèeské univerzity Plzeò pøedávali 
informace studentùm garant odborného vzdìlávání spoleènosti Radomír Hrouda 
a specialistka rozvoje lidských zdrojù Pavlína Stifterová.

Mechanik seøizovaè pro slévárenství musí být nejen manuálnì zruèný, ale musí 
ovládat i práci s programovatelnými automaty, zvládat elektrotechniku a další 
moderní obory.  Uèni se v rámci praxe seznámí s prací na automatizovaných 
a robotizovaných pracovištích. 

MECHANIK

MODERNÍ OBOR  
S JISTOU KARIÉROU

•
•
•

 
 

PRAXE

 

- 
 

Technologie, o kterých se dnes uèí, 
jsou v praxi už nahrazeny roboty
Poèet žákù ve strojírenských oborech na jihu stoupá, aèkoli celkový poèet žákù 
støedních škol v souladu s demografi ckou køivkou v posledních letech stále klesá. 
Nabídka práce v technických oborech však stále výraznì pøevyšuje poptávku. 
O tom, jaká je situace v praxi, hovoøila Vìra Vrchotová, øeditelka pro rozvoj lid-
ských zdrojù MOTOR JIKOV Group a.s.

Nový obor mechanik 
seøizovaè pro slévárenství 
bude MOTOR JIKOV 
propagovat i na svých 
reklamních nosièích. Na 
snímku reklamní roll-up.

Bližší informace k oboru mechanik seøizovaè pro slévárenství poskytne 
zájemcùm novì pøipravený leták, který budou rozdávat specialistky rozvoje 
lidských zdrojù pøi náborových akcích. Více se dozví na www.motorjikov.com

„Ptal jsem se zamìstnavatelù, co 
našim absolventùm chybí, a od-
povìdi byly shodné. Po odborné 
stránce jsou jejich znalosti v po-
øádku, mají ale málo praxe, èasto 
neumìjí jazyky, nedokážou komu-
nikovat a jejich manažerské schop-
nosti jsou nedostateèné,“ popisu-
je dìkan plzeòské strojní fakulty 
Milan Edl. Nový obor diagnostika 
a servis silnièních vozidel se na 
jeho škole bude studovat jako ba-
kaláøský, vychovat má absolventy, 
kteøí už fi rmám budou vyhovovat 
lépe. 

V Plzeòském, Karlovarském a Jiho-
èeském kraji je hodnì fi rem, které 
vyrábìjí souèástky do aut. Škola 
zatím uzavøela smlouvu se šesti 
fi rmami. Patøí mezi nì napøíklad 
slévárenský a strojírenský holding 
MOTOR JIKOV GROUP.

Do prvního roèníku se na podzim 
pøihlásilo 44 uchazeèù, nakonec 
jich nastoupilo 27. Praxe studen-
tùm zaèíná až od dru-
hého roèníku, teï se 
uèí základy a dotahují 
smlouvy s fi rmami. V je-
jich provozu by mìli strá-
vit minimálnì 12 týdnù. 
Zatím se poèítá s tím, 
že by do fi rem chodili 
každý pátek. „Není to 
moje ideální pøedstava, 
ale je pomìrnì tìžké 
pøizpùsobit studentùm 
pro praxi rozvrh výuky,“ 
pøipomíná dìkan Edl, 
jak je nároèné vyjít vstøíc 
možnostem nìkolika fi -
rem najednou. 

O oborech, které by ne-
byly zamìøené akade-
micky, nýbrž profesnì, 
se v Èesku mluví už nì-
kolik let. Volají po nich 
hlavnì šéfové velkých 
fi rem, kterým chybí lidé 
do výroby. Zatím se ale 
moc nedaøilo takové 
obory na školách ote-

vøít. „My jsme to mohli udìlat jen 
proto, že máme profesnì zamì-

øený obor akreditovaný už z mi-
nulosti. Staèilo vymìnit nìkolik 

pøedmìtù a výuku rozšíøit 
o praxi,“ popisuje Edl. 

Akreditovat profesnì za-
mìøený obor bylo dosud 
tìžké, jak potvrzuje pøed-
seda Rady vysokých škol 
Jakub Fischer. „Vìøíme, že 
nový zákon, který platí od 
záøí 2016, to zmìní,“ do-
mnívá se. 

Podle zákona se studijní 
programy už nebudou roz-
dìlovat jen na bakaláøské 
a magisterské èi prezenèní 
a kombinované, ale novì 
také na profesnì nebo 
akademicky zamìøené. 
Firmy takové absolventy 
dlouhodobì žádají, Fischer 
proto oèekává, že potøeb-
ných oborù postupem 
èasu vznikne víc. 

Západoèeská univerzita 
teï fi rmám vychová prv-
ních pár lidí.

Plzeòská univerzita pøipravila fi rmì 
obor na míru
Vysokoškoláky s dostateènou praxí hledá na pracovním trhu také MOTOR JIKOV 
GROUP. Pomoci by mìla i rozšíøená spolupráce se Západoèeskou univerzitou 
v Plzni. Ta se domluvila s fi rmami pùsobícími v odvìtví automotive a otevøela 
nový obor, kde se studenti nauèí opravovat auta a používat pøitom moderní po-
èítaèové aplikace. Na výuce se pøímo podílejí lidé ze spolupracujících fi rem. 

Na akci Automotive day a den otevøených dveøí, která se v lednu uskuteènila na 
Fakultì strojní Západoèeské univerzity v Plzni, MOTOR JIKOV GROUP nemohl 
chybìt! Cílem akce bylo oslovit potencionální uchazeèe o studium na fakultì. 
Ti zároveò dostávali od specialistky rozvoje lidských zdrojù Lenky Trnkové 
informace o možnostech praxí a stáží v MOTORU JIKOV.

Na akci Automotive day do Plznì dorazili i studenti Støední 
prùmyslové školy strojní a elektrotechnické v Èeských 
Budìjovicích, kterým fi rma zajistila dopravu. Na snímku 
jsou Štìpán Èech (vlevo) a Tomáš Varga spolu s pedagogem 
Milošem Badalem. Na fotografi i jsou se specialistkou rozvoje 
lidských zdrojù MOTOR JIKOV Group a.s. Lenkou Trnkovou. 
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Motoristé už mohou díky MOTORU JIKOV
tankovat CNG také na Šumavì

„Koncem listopadu 2016 jsme pøedali 
v poøadí devátou velkou veøejnou CNG 
stanici. Zákazníkem tentokrát byla spoleè-
nosti E.ON Energie, a.s.,“ informoval øedi-
tel Divize Montáže MOTOR JIKOV Strojí-
renská a.s. Jiøí Slíva.

Stanice je umístìna na èerpací stanici 
pohonných hmot u fi rmy STS Prachati-
ce v Tìšovicích.  „Pro oblast Prachaticka 
a Šumavy je to jistì vítaná novinka, pro-
tože je umístìna v blízkosti významné køi-
žovatky silnice 141, spojující Prachatice, 
Písek a Prahu, a silnice 145, která spojuje 
Èeské Budìjovice s Vimperkem. Pro øadu 
motoristù je to proto vhodné místo pro 
èerpání CNG pøi cestì na hranièní pøechod 
Strážný nebo na Šumavu,“ zdùraznil øedi-
tel Jiøí Slíva. Pøed otevøením tìšovické sta-
nice museli motoristé smìøující na Šumavu 
doplòovat plyn buï v Písku nebo Èeských 
Budìjovicích. 

„CNG stanice je vybavena kompresorem 
J. A. Becker o výkonu 190 Nm3/hod, tøí-
stupòovým zásobníkem o geometrickém 
objemu 2.240 l a oboustranným výdejním 
stojanem s integrovaným platebním termi-
nálem s možností platby CNG i bankovní-
mi kartami,“ popsal technické specifi kace 
stanice za MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. 
Jaroslav Vohnout.  

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. vyvíjí, vy-
rábí a dodává na trh kompletní sortiment 
plnièek CNG. Kromì veøejných také stani-
ce vnitropodnikové èi domácí, o které mají 
zájem pøedevším spoleènosti provozující 
mimo silnièních vozidel také vysokozdviž-
né vozíky a jinou manipulaèní techniku na 
CNG.

Pøed tøemi lety bylo v ÈR celkem padesát 
veøejných CNG stanic, letos v bøeznu již 

Na Slovensku používají stlaèený zemní plyn 
v rozvozových autech už i menší fi rmy

Stanice opìt vznikla ve spolupráci se 
slovenským partnerem spoleèností 
SEOL spol. s r.o., Košice a je instalovaná                   
v areálu soukromé pekárny ve slovenském 
Námestovì. 

„Stanice bude v poèátku sloužit k plnìní 
pìti vozidel FIAT DUCATO pro denní roz-
voz výrobkù pekárny do nedalekých obcí. 

V dalším období uvažuje majitel o osob-
ních vozidlech a pøípadném rozšíøení ka-
pacity na 3K – 840 l. Na tuto zmìnu je 
instalace již pøedpøipravena. V souèasné 
dobì se jedná o areálové plnicí zaøízení se 
dvìma kompresory MJ Compact 05 s vý-
konem celkem deset metrù krychlových 
za hodinu a s vysokotlakým zásobníkem 
o vodním objemu 840 l,“ popsal zaøízení 

Karol Suchár, referent prodeje CNG MO-
TOR JIKOV Strojírenská a.s.

Soukromá Pekárna Jackulík je sice menší 
fi rmou nicménì velice dùležitou pro zá-
sobování svými produkty obce v hornaté 
èásti severního Slovenska – Oravy.

U našich východních sousedù jsou již zná-

má nejenom plnící zaøízení z portfolia MO-

TORU JIKOV Strojírenská a.s. pro pomalé 

plnìní MJ Compact 05, ale taky tyto zaøí-

zení pro rychlé plnìní. V pøíštím roce je ve 

spolupráci s fi rmou SEOL s.r.o. plánována 

instalace dvou plnicích stanic CNG typu 

MJ Compact Plus.

Již devìt velkých veøejných CNG plnicích stanic vybudovala MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Naposledy na sklonku loòského roku 
pøedala do užívání stanici na Prachaticku. Na jihu Èech je MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. nejvìtším prùkopníkem na poli CNG. 
Vybudovala vìtšinu ze sedmi velkých veøejných stanic. 

Rozvoz peèiva zajišťuje slovenská Pekárna Jackulík pìticí fi atù, které od konce loòského tankují 
CNG z plnièky MJ Variant 2K, kterou naprojektovala a dodala MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

Motoristùm je u nové plnicí stanice na Prachaticku k dispozici oboustranný stojan vybavený 
koncovkami NGV1 pro osobní a užitkové automobily. 

Stanice je souèástí èerpací stanice pohonných hmot u fi rmy STS Prachatice v Tìšovicích na hlavním 
tahu z Písku na Prachatice a Volary. 

Koncem loòského roku byla zprovoznìna další vnitropodniková plnicí technologie CNG z dílny MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., a to 
MJ Variant 2K – 840 v soukromé Pekárnì Jackulík.

Prodej CNG loni
na pumpách v ÈR
vzrostl o tøetinu
Zájem o stlaèený zemní plyn (CNG) jako 
ekologické palivo v Èesku roste. Podle sta-
tistik Èeského plynárenského svazu loni 
pøibylo na tuzemských silnicích více než 
3500 aut na CNG a motoristé již mohou 
toto palivo tankovat na témìø 150 plnicích 
stanicích. Spotøeba stlaèeného zemního 
plynu jako paliva pro dopravu dosáhla té-
mìø 60 milionù metrù krychlových. Mezi-
roènì jde pøitom o více než 36% nárùst. 
Za rùstem zájmu o CNG stojí pøedevším 
výhodná cena. Pokud totiž vezmeme 
v úvahu pouze cenu samotného paliva, 
pohybují se náklady na jeden ujetý kilo-
metr okolo jedné koruny. Zatímco litr ben-
zínu stojí okolo 30 korun, za ekvivalentní 
množství plynu – 1 m3 – zaplatí motoristé 
17 až 18 korun. 

Aktuálnì jezdí na èeských silnicích pøes 15 
tisíc vozidel na stlaèený zemní plyn, èást 
z nich tvoøí i autobusy mìstské hromadné 
dopravy. Aèkoli je CNG zatím doménou 
hlavnì fi remních fl otil, tato ekonomická 
auta zaèínají stále více využívat i soukromí 
motoristé. Ti navíc budou moci v tomto 
roce èím dál více poptávat ojetá CNG vo-
zidla, která budou k dostání za výhodnìjší 
cenu.

Octavia G-Tec je 
ekologiètìjší než 
Tesla Model S
Podle testování nìmeckého automotoklu-
bu ADACu je Škoda Octavia G-Tec s po-
honem na stlaèený zemní plyn ekologiè-
tìjším vozidlem než napøíklad opìvovaný 
elektromobil Tesla Model S. Škoda Octa-
via G-TEC s pohonem na CNG je jediné 
nehybridní a klasické auto se spalovacím 
motorem, které získalo v testu pìtihvìz-
dièkové hodnocení. Tesla Model S získala 
ètyøi hvìzdièky. Za CNG škodovkou zùstala 
napøíklad i hybridní Toyota Yaris.

Nìmecký autoklub ADAC už nìkolik let 
pravidelnì zjišťuje, jak na tom jsou vlastnì 
auta nejen s koncovými emisemi bìhem 
provozu. Do výpoètu pøidává ještì emise 
spojené s distribucí pohonných hmot, pøí-
padnì elektrické energie. Bìžnì se u aut 
udávají emise oznaèované zkratkou TTW 
(Tank to Wheel, pøeloženo jako „z nádrže 
na kola“), tedy ty, které auto reálnì vy-
pustí. ADAC ale pøidává ještì emise WTT, 
tedy Well to Tank (od zdroje do nádrže). 
Následnì pak hodnoty sèítá a vypoèítává 
tzv. emise WTW (Well to Wheel), které by 
se daly chápat jako „od zdroje na kola“.

ADAC také upozoròuje, že moderní pøepl-
òované pøímovstøikové benzinové motory 
vykazují vysoký podíl pevných èástic. Jejich 
emise mnohdy pøekraèují hodnoty namì-
øené u dieselù.

Krumlovská New 
Energies Rallye 
se pojede pošesté
Od 18. do 20. kvìtna se v okolí Èeského 
Krumlova uskuteèní již šestý roèník soutì-
že New Energies Rallye Èeský Krumlov, ur-
èené pro vozidla s alternativními pohony. 
I letos se soutìž pojede pod hlavièkou FIA 
jako jedna zastávka pøi Mistrovství svìta, 
nesoucí název FIA Electric and New Ener-
gy Championship. Soutìž je pro letošní 
roèník urèena výhradnì pro vozidla, která 
jsou pohánìna elektøinou. I z tohoto dù-
vodu navíc organizátoøi vypsali takzvaný 
Pohár poøadatele s lehce uvolnìnými pra-
vidly, kterého se budou moct kromì elekt-
romobilù zúèastnit i vozy s pohonem CNG 
èi dalšími alternativními pohony. Na startu 
nebude po roèní pøestávce chybìt posád-
ka MOTORU JIKOV.

Srdcem stanice jsou dva kompresory MJ Compact 05 s výkonem deset metrù krychlových za 
hodinu.

poèet dosáhl na 145. Za poslední tøi roky 
tedy v Èesku pøibylo témìø sto plnicích 
CNG stanic. V prùmìru je dnes v každém 
kraji kolem deset stanic, nejvíce celkem 
22, jich má kraj Støedoèeský, v Jihoèes-
kém kraji je stanic sedm. Napøíè Evropou 
je asi pìt tisíc CNG stanic. Velkému zájmu 
o koupi ekologických CNG vozidel v ÈR 
pøispívají i pobídky a dotace. Pro rok 2017 
Ministerstvo životního prostøedí uvažuje, 
že by mohla být fi nanèní podpora na ná-
kup CNG vozidel nastavena pro všechny.

Podle odhadù Èeského plynárenského 
svazu by na konci roku 2018 mohlo být 
v ÈR už 200 plnicích CNG stanic. Mimo 
veøejné stanice si ale dopravní podni-
ky a soukromé spoleènosti budují své 
vlastní plnicí CNG stanice v podnikových           
areálech. Napøíklad logistická spoleènost 
DB Schenker nebo fi rma Linde Material 
Handling, která vyrábí vysokozdvižné vozí-
ky. Pro obì vybudovala plnicí stanice právì 
MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.

Podle poslední zprávy Navigant Research 
by v roce 2025 mìlo jezdit na svìtì již 40 
milionù CNG vozidel. Dnes v Èeské repub-
lice jezdí kolem 16 tisíc CNG vozidel a ka-
ždý rok jich pøibývá kolem 4-5 tisíc. 

Rùstu poètu CNG vozidel pøispívají i po-
bídky a dotace. Naposledy Ministerstvo ži-
votního prostøedí (MŽP) vyhlásilo v ÈR vý-
zvu pro kraje a obce. Podpora pro osobní 
auta na CNG do 3,5 tuny èiní 50 tisíc ko-
run. Dalších deset tisíc korun mùže být po-
skytnuto na ekologickou likvidaci starého 
vozu. Pro žadatele z øad obcí, krajù a jimi 
øízených organizací je pøipraveno jen na 
CNG vozy celkem 20 milionù korun, což 
pøedstavuje zhruba  400 vozidel na CNG. 
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Firma podporuje kreativitu a zruènost dìtí

Spolupráce fi rmy se základními a mateøskými školami pokraèuje již pátým rokem. Jedním z cílù spoleènosti MOTOR 
JIKOV je probouzet v dìtech zájem o techniku a následnì i studium technických oborù. Spoleènost proto dlouhodobì 
spolupracuje se tøemi mateøskými školami v Sobìslavi a Nových Hradech a podporuje je dary. Kromì klasických hraèek 
v podobì velký plastových aut a bagrù, potøeb na výtvarnou práci s dìtmi, dostávají mateøinky i zásilku technických 
stavebnic. Ty mají v dìtech hravou formou probouzet technické myšlení, logické uvažování, rozvíjet motorické 
schopnosti, kreativitu a zruènost. 

Pøes ètyøi sta dìtí navštìvuje Mateøské školy Duha Sobìslav, Nerudova Sobìslav a Nové Hrady, do kterých vezli zástupci 
MOTORU JIKOV Group a.s. stavebnice a další hraèky. 

Zásilka z MOTORU JIKOV dorazila tradiènì také do tøech partnerských základních škol v Sobìslavi a Nových Hradech. 
V rámci podpory rozvoje technického školství fi rma opìt pøispìla materiálem a nástroji do pøedmìtu pracovní èinnosti. 
Obsah zásilky si urèují pøímo uèitelé pøedmìtù.

Slévárna rozšíøila portfolio
o automatizované pracovištì

Jaké stroje a roboty 
tvoøí dohromady 
moderní automatizované 
pracovištì?

Dodavatelem tohoto pracovištì 
byla italská fi rma Colosio, v za-
stoupení èeské fi rmy Tiesse Praha. 
Jedná se o plnì automatické licí 
pracovištì, jehož souèástí je sa-
motný tlakový licí stroj se studenou 
vertikální licí komorou Colosio PFO 
1000 2P, postøikový robot Relbo, 
vyjímací robot Kawasaki, ostøiho-
vací stroj Diesse Presse a dávkovací 
pec Krown. Jedná se již o ètvrtý licí 
stroj od fi rmy Colosio, druhý této 
velikosti a uzavírací síly.

Je nìèím výjimeèné?

Toto pracovištì je první na tlako-
vé slévárnì, kde je možno využít 
technologie pod vysokým vakuem 
(zaøízení od fi rmy Fondarex), bo-
dovým chlazením – CoolJet a od-

sáváním a fi ltrací olejových mlh 
tlakového licího stroje od fi rmy 
Enercon.

Na kolik licí stroj 
s nìkolika roboty a dalšími 
periferiemi vyšel?

Cena tohoto pracovištì se po-
hybuje kolem 30 mil Kè, pøièemž 
je spolufi nancován z prostøedkù 
Evropského fondu pro regionální 
rozvoj operaèního programu Pod-
nikání a inovace pro konkurence-
schopnost.

Instalace zaèala na konci 
loòského roku, povedlo se 
vše podle plánu?

S instalací se zaèalo dva dny pøed 
Štìdrým dnem a již 20. ledna byla 
zahájena sériová výroba. S ohle-
dem na velikosti zaøízení, složitosti 
instalace a poètu instalovaných 
periférií byl rozjezd sériové výroby 
zvládnut v pomìrnì krátkém èaso-

vém úseku.

Na které projekty 
nejnovìjší stroj využíváte?

Toto zaøízení bude sloužit pøe-
vážnì pro výrobu dílù projektu 
Mitsubishi a dílù pro nejvìtšího 
holdingového zákazníka švédskou 
Scanii.

Jaké jsou další plány 
ohlednì investic do 

strojního vybavení na divizi 
Tlaková slévárna?

V tomto roce je v plánu nákup dal-
šího licího pracovištì s tlakovým 
licím strojem s uzavírací silou 1000 
tun. Spoleènì s výstavbou nové 
haly vysokotlaké slévárny, která by 
mìla zaèít letos v kvìtnu a dokon-
èena by mìla být v bøeznu pøíštího 
roku, je v první fázi plán pøesunout 
stávající licí stroj Buhler 660 a na-
koupit dvì licí pracovištì s  licími 
stroji s uzavírací silou 1000 tun.

Zaèátkem ledna bylo na tlakové slévárnì nainstalo-
váno nové vysokotlaké licí pracovištì. Podrobnosti 
sdìlil manažer pro techniku divize Tlaková slévárna 
MOTOR JIKOV Slévárna a.s. Roman Pospíšil.

Vyjímací robot Kawasaki na snímku umisťuje odlitky do ostøihovacího stroje 
Diesse Presse.

Na valné hromadì Sdružení automobilového prùmyslu AutoSAP na sklonku loòského roku v Prùhonicích byl do funkce 
prezidenta zvolen Bohdan Wojnar (uprostøed), èlen pøedstavenstva ŠKODA AUTO a.s. Pøedseda pøedstavenstva a generální 
øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák (druhý zleva) nadále pùsobí v roli viceprezidenta Sdružení AutoSAP 
a místopøedsedy Divize dodavatelù. Na snímku jsou dále odstupující prezident sdružení Martin Jahn (zleva), viceprezidenti 
Pavel Juøíèek a Jan Pešek.

 Valnou hromadu Svazu prùmyslu a dopravy ÈR (SP ÈR), která schválila Programové prohlášení pro rok 2017 a další klíèové 
dokumenty, hostila na konci listopadu v Èeských Budìjovicích v Clarion Congress hotelu spoleènost MOTOR JIKOV Group 
a.s. Generální øeditel spoleènosti Miroslav Dvoøák seznámil úèastníky valné hromady se závìry jednání dozorèí rady SP ÈR, 
jejímž je pøedsedou.
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Všem zamìstnancùm naší spoleènosti, kteøí oslavili v uplynulých mìsících životní èi pracovní výro-
èí, blahopøejeme a pøejeme mnoho spokojenosti a úspìchù do dalších let. 

12. 12., 23. 1., 15. 3. NAŠE KRONIKA:  
Blahopøejeme k jubileu
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Na snímku zleva Lenka Trnková, Michal Valenta, Tomáš Mráz (absolvent stipendijního programu fi rmy), Lucie Miškeiová, Jiøí Franc, Eva Rottnerová, 
Ivan Popoviè, Vladimír John, Adéla Netoèná, pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel MOTOR JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák, Jan Formánek 
(absolvent stipendijního programu fi rmy), Anna Jandová, øeditelka pro rozvoj lidských zdrojù MOTOR JIKOV Group a.s. Vìra Vrchotová, Zdenìk 
Kovaøík, Josef Døízhal, Josef Wollmann, Václav Krasl, Václav Chrt, Jan Borovka (absolvent stipendijního programu fi rmy), Ladislav Pudelka.

MOTOR JIKOV GROUP Èeské Budìjovice

Spoleènost MOTOR JIKOV GROUP na bývalé zamìstnance nezapomíná
MOTOR JIKOV GROUP, fi rma s tradicí od roku 1899, ani v dnešní dobì na své bývalé pracovníky nezapomíná. V pondìlí 20. bøezna po roce opìt MOTOR JIKOV 
uspoøádal setkání tentokrát v Kulturním domì Vltava. 

Již pøi pøíchodu dostali všichni nástìnné 
kalendáøe spoleènosti. Pøítomné pozdravil 
a popøál pohodu a dobré zdraví generální 
øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. Miro-
slav Dvoøák. Ve struènosti pøiblížil práci 
fi rmy a poukázal, že máme možnost se 
vše dozvìdìt z fi remního èasopisu Mo-
nitor, který všichni dùchodci dostávají do 
schránek. 

Na setkání bývalým zamìstnancùm popr-
vé pøedstavil hudební kapelu Jižani, kterou 
sám vede. Velmi nás to potìšilo. Jižani za-
hráli mnoho písnièek a sklidili zasloužený 
potlesk. Kapelník slíbil, že hrát budou na 

setkání i v budoucnu. Kapela, která hraje 
již šest let, každoroènì vydává nové CD. 
Její písnièky je možné si poslechnout i na 
TV stanici Šlágr. Vystoupení trvalo dvì ho-
diny a bylo bájeèné, všem dìkujeme. Ani 
tentokrát nechybìlo pro všechny obèerst-
vení v podobì teplého chodu, mouèníku 
s kávou a nápoje.

Za to vše se sluší podìkovat a vyzdvih-
nout MOTOR JIKOV GROUP za to, jak se 
pøíkladnì stará o své bývalé zamìstnance. 
Již nyní se tìšíme na další setkání v roce 
2018. 
  Manželé Modravských

Setkání s bývalými zamìstnanci mìla letos poprvé zcela v režií spoleènost MOTOR 
JIKOV Group a.s. Akce se konala v KD Vltava a pozváni byli nejen èlenové 
odborù, ale všichni bývalí zamìstnanci. Sešlo se jich více než 150.

Nadaèní fond Nepøehlížím pøispìl
na výcvik asistenèního psa

„Život není jen o podnikání,“ øíká podni-
katel Miroslav Dvoøák, zakladatel nadaè-
ního fondu Nepøehlížím. Generální øeditel 
a pøedseda pøedstavenstva jihoèeského 
strojírenského a slévárenského holdingu 
MOTOR JIKOV GROUP do nìho nechával 
posílat i odmìnu, kterou dostával jako po-
radce ministra prùmyslu. 

„Zaèínal jsem tam v dobì, kdy byl šéfem 
rezortu Martin Kuba z ODS a jeho nástup-
ce Jan Mládek z ÈSSD mì mezi poradci 
ponechal. Na starosti jsem mìl hlavnì 
otázky strojírenství a autoprùmyslu, ke 
kterému mám jako viceprezident Sdružení 
automobilového prùmyslu AutoSAP po-
chopitelnì nejblíže,“ øíká Miroslav Dvoøák. 
Jeho nadaèní fond fi nanènì podpoøil èást-
kou tøicet tisíc korun napøíklad Spoleènost 
pro výcvik a pøedávání vodících psù HE+PA 
Heleny Nerglové.  

Miroslav Dvoøák, sám aktivní muzikant 
a kapelník dechové kapely Jižani, podpo-
ruje i umìlecky talentované dìti z Dìtské-
ho domova v Boršovì nad Vltavou a Dìt-

ské psychiatrické nemocnice v Opaøanech. 
Ty mohou zdarma navštìvovat Druhou 
soukromou základní umìleckou školu, 
pøípadnì uèitelé dojíždìjí za výukou pøímo 
do Opaøan. Patronkou projektu v dìtském 
domovì je zpìvaèka Hana Køížková. „Pro 
mì je èest být patronkou tak chvályhodné-
ho zámìru,“ øekla zpìvaèka.

„Vždy zdùrazòuji, že k podnikání nepa-
tøí jen produkování výrobkù, ale také to, 
èemu se kdysi øíkalo mecenášství. A muzi-
ka, zpìv mohou tìmto dìtem usnadnit už 
tak komplikovanou cestu životem. Zvláštì, 
když startovní pozici nemají stejnou jako 
ostatní,“ uvedl Miroslav Dvoøák.

„Jsem moc vdìèná za spolupráci s nadaè-
ním fondem Nepøehlížím. Díky velkorysé-
mu daru dostane nevidomé dítì, které ho 
potøebuje, vycvièeného asistenèního psa,“ 
zdùraznila Helena Nerglová. Cílem nadaè-
ního fondu je mimo jiné podpora talento-
vaných studentù, zdravotnických zaøízení 
a sociálních služeb, dobrovolníkù, kultur-
ních, sportovních i spoleèenských akcí.   

Symbolický šek pøevzala Helena Nerglová ze Spoleènosti pro výcvik a pøedávání vodících psù od 
generálního øeditele MOTORU JIKOV Group a.s. a kapelníka dechovky Jižani Miroslava Dvoøáka na 
koncertu kapely v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Èeských Budìjovicích.

Setkání zpøíjemnilo vystoupení dechové kapely Jižani, kterou vede jako kapelník 
Miroslav Dvoøák, pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel MOTORU JIKOV 
Group a.s.

Na akci tradiènì dorazili tradiènì i manželé Mordavských (na snímku vpravo), 
kromì hudebního a gastronomického zážitku si na památku odnesli fi remní 
nástìnný kalendáø. 

Na snímku jsou zleva Václav Soldát, Irena Panáková, Pavel Toèík, absolvent stipendijního programu fi rmy Jakub Gerl, Daniela Karbanová, Josef 
Zahrádka, Lenka Hasmanová, Jindøich Vìchet, Jana Slabá, Pavel Eremiáš, Klára Míková, pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel MOTORU JIKOV 
Group a.s. Miroslav Dvoøák, Tomáš Petrásek, Olga Košťálková, Josef Èihák, Markéta Kubù, Petr Trepka, Jiøina Vondrová, Jaroslav Vohnout, Alena 
Picková, Jiøí Toman, Martin Pospíšil  

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Sobìslav

Na snímku zleva Petr Krutký, Václav Valenta, Emil Zelenák, Jaroslava Sedmíková, Ladislav Valda, Daniela Radevová, Vladimír Neèas, Petr Nuska, Pavlína 
Stifterová, Jiøí Dráb, pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvoøák, Miroslav Kníže, Libuše Tašnerová, 
Vítìzslav Valtr, Eva Kapinusová, Jiøí Franz, Zdenìk Veilguni, Martin Veselý a Jiøí Kálal

MOTOR JIKOV GROUP Èeské Budìjovice


