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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
zaměstnanci, přátelé,

konec roku svou atmosférou vždy 
vybízí hledět optimisticky do 
budoucna, těšit na přicházející rok, 
dát si předsevzetí, která pozitivně 
ovlivní naše životy. Myslím, že právě 
pozitivní a optimisticky náhled na 
život je v současné době, která testu-
je nás všechny, velmi důležitý.

O tom, že jsme z hlediska pracov-
ního prožili, když to řeknu velmi 
odlehčeně, podivný rok, není sporu. 
Od března do září jsme se potýkali 
s nedostatkem práce, abychom 
to pak v poslední čtvrtině roku, 
kvůli někdy zbytečně nadsazeným 
požadavkům našich odběratelů, 
všechno doháněli s vypětím všech 
sil. Dovolte, abych vám touto cestou 
poděkoval za ochotu vyjít fi rmě 
vstříc.

Již deset let je pro mě závěr roku 
spojený s velmi milou tradicí, která 
souvisí s mým hobby – muzikou. 
Každoročně se na podzim sejdu 
s mými kamarády z kapely Jižani 
a zavřeme se na několik dní do 
nahrávacího studia a výsledkem je 
nové CD kapely. Letos dokonce sla-
víme kulaté desáté výročí od založe-
ní. Bohužel situace kolem vládních 
nařízení v boji proti koronaviru nám 
neumožnila k desátým narozeninám 
kapely nahrát nové písničky. Přesto 
se nám ale podařilo dát dohromady 
pro všechny fanoušky Jižanů CD, 
které je ohlédnutím za první deseti-
letkou kapely. Vybrat z desítek písní 
bylo nesmírně obtížné a věřím, že se 
bude desátá deska líbit.

Vážení kolegové, kolegyně, přeji 
Vám, abyste prožili Vánoce a konec 
roku co nejklidněji ve společnosti 
svých nejmilejších a pevně věřím, 
že rok 2021 bude pro nás všechny 
úspěšný.
 
 

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

MOTOR JIKOV 
digitalizuje
projektové øízení 

Digitalizace procesu projektového øízení 
napøíč společnostmi holdingu.

4Dušan Skopec 
přivedl do fi rmy 
manželku i syna

Vedoucí výroby slévárny litiny je 
ve fi rmě od roku 1988.
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2 V krajském městě 
pøibude nová 
CNG stanice

MOTOR JIKOV bude opět stavět 
stanici v Českých Budějovicích.

24. ROÈNÍK

Miroslav Dvořák znovu ve vedení AutoSAP
Generální ředitel MOTORU JIKOV Group 
a.s. Miroslav Dvořák uspěl ve volbě členů 
představenstva Sdružení automobilového 
průmyslu (AutoSAP). Při rekordní volební 
účasti hlasovalo celkem 94 zástupců člen-
ských fi rem sdružení. Miroslav Dvořák, který 
je viceprezidentem AutoSAPu od roku 2015, 
získal 94 hlasů. 

Sdružení automobilového průmyslu (Auto-
SAP) je zájmovým sdružením právnických 
osob s cílem podporovat spolupráci mezi 
podniky automobilového průmyslu a jeho 
celkový rozvoj. Členy sdružení jsou výrobci 
vozidel, výrobci komponentů a příslušenství 
vozidel a organizace zabývající se výzku-
mem, obchodem, poradenstvím a dalšími 
službami v oblasti výroby silničních vozidel 
a jejich dílů.

Celkem má sdružení 144 členských fi rem, 
jejichž obrat představuje čtvrtinu průmys-
lové výroby České republiky. Automobilový 
průmysl se podílí téměř desetinou na tvorbě 
HDP. 

Miroslav Dvořák působí od konce roku 2015 
v pozici viceprezidenta sdružení a místo-

předsedy divize dodavatelů. Autoprůmysl je 
tahounem české ekonomiku, je tedy logické, 
že musí mít silný svaz, který efektivně hájí 
jeho zájmy. Největší část členské základny 
tvoří dodavatelské fi rmy automobilového 
průmyslu. Do činnosti AutoSAP jsou zapo-
jeny výzkumné, vývojové a zkušební fi rmy 
i vysoké školy. 

Na přední místa priorit sdružení patří rozvoj 
technického vzdělávání a trvalé zacílení po-
zornosti do výzkumu, vývoje a inovací. Ne-
zastupitelná je především role AutoSAPu při 
prosazování témat společného zájmu vůči 
státní správě. „Velmi aktivní jsme byli oso-
bou prezidenta Bohdana Wojnara při jedná-
ní na nejvyšší úrovni s členy vlády o klíčových 
otázkách ekonomiky, o podobě kurzarbeitu 
a dalších opatření ke stimulaci hospodářství 
v době koronavirové krize,“ zdůraznil Miro-
slav Dvořák.

„AutoSAP je aktivní v legislativním procesu 
v České republice i Evropské unie, máme 
díky tomu usnadněnou cestu ke klíčovým 
informacím důležitým pro řízení fi rmy,“ vy-
počítává výhody Miroslav Dvořák. 
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Miroslav Dvořák, MOTOR JIKOV Group
Tohle jsme si nezasloužiliKdo šlape na paty Elonu MuskoviProjekt ALBATTSJak může Evropa uspět ve výrobě baterií

Miroslav Dvořák pro Český autoprůmysl: 
Tohle jsme si nezasloužili
Ještě před volbami nového představenstva Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP poskytl předseda představenstva a gene-
rální ředitel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák jako viceprezident sdružení rozhovor do časopisu Český autoprůmysl. Ten 
vydává právě AutoSAP. Část rozhovoru, který vedla Libuše Bautzová, přinášíme i čtenářům Monitoru.

Jak se máte v téhle těžké době?

Na otázku, jak se mám, většinou odpoví-
dám: „Mám se tak, jak si zasloužím.“ Ale 
tohle jsem si myslím nezasloužil.

Že vám vývoj v automobilovém 
průmyslu přinese určité 
problémy, to jste ale čekal. Když 
jste loni v prosinci přál svým 
kolegům v podniku hezký nový 
rok, říkal jste, že automobilový 
průmysl stojí před historicky 
možná největší změnou, kterou 
s sebou přináší elektromobilita. 
Jenže pak k tomu přišel ještě 
virus.

Rozdíl mezi těmi dvěma problémy je v tom, 
že nástup elektromobility je něco předpo-
kládaného a vy se s tím můžete postupně 
vyrovnat, když to jde. Pro rok 2020 jsme 
předpokládali i to, že na trzích dojde k po-
klesu přibližně o deset procent, prostě dlou-
há konjunktura skončila. Že ale přijde nějaká 
nemoc, s tím nikdo nepočítal – a to je ten 
problém.

Jak to dnes ve vašich provozech 
běží? A odhadnete, jak skončí 
celý rok?

Původně jsme plánovali, že letošní rok bude-
me na stejných číslech jako loni. To jsme ale 
netušili, co se stane. Celkově si myslím, že 
by se situace mohla do konce roku stabilizo-
vat, ale je to pořád otázka. V létě jsme ještě 

zaznamenávali pokles oproti loňsku zhruba 
30 procent, ale podle posledních čísel – do 
října skutečnost a zbytek výhled – to vypa-
dá, že ve druhém pololetí bychom mohli 
být i mírně nad úrovní stejného období 
minulého roku.

Po loňských 1,8 miliardy korun bychom 
se letos měli dostat obratově na 1,4 mi-
liardy, za celý rok jde o pokles o 20 pro-
cent. Ale může se stát cokoliv. Pokud 
by se třeba dramaticky zvýšila nemoc-
nost na pracovištích nebo odběratelé 
zrušili své objednávky…

Omezili jsme všechny variabilní ná-
klady, a to včetně personálních. Pro-
pustili jsme zhruba deset procent 
lidí, a to včetně najímaných, což 
nás ale teï zase trochu omezuje, 
protože máme hodně objedná-
vek. Jedeme nyní na sto procent 
výkonů bez zvýšených nákladů. 
Øeším to tak, že nedodáváme 
odběratelům úplně tolik, kolik 
chtějí, protože jejich požadav-
ky jsou vyšší, než jsou schopni 
spotřebovat. Zaplňují si sklady 
a připravují se na dobu, až my, 
dodavatelé, z nějakých důvo-
dů například kvůli covidu se-
lžeme, aby měli z čeho vyrábět.

To, že odběratelé nakupují na 
sklad, si myslíte, nebo to víte?

Udělal jsem si takový úsudek. Vždyť to vi-

díte: ve světě 
se auta neprodávají jako 
v minulém roce. A když my v druhém po-
loletí jedeme na sto procent, stejně jako 
v roce 2019, tak někde se logicky musí tvo-

řit zásoba neprodaných vozů. Důvod, proč 
automobilky na jaře zastavily výro-

bu, byl jednak ten, že 
lidi byli nemocní nebo 
v karanténě, ale zásadní 
důvod byl ten, že neměly 
z čeho vyrábět. Dnes mají 
strach, že by se to mohlo 
opakovat.

Máte ve vašich 
závodech zavedená 
nějaká specifi cká 
opatření, aby se tam 
virus nedostal nebo se 
nešířil?

Už v březnu jsme měli zave-
dená jasná opatření pro to, 
aby se nemoc nerozmáhala, ale 
postupně jsme je rozvolňovali – 
stejně jako se rozvolňovalo v celé 
zemi. Na podzim jsme se k těmto 
opatřením vrátili. Všichni pracují 
v rouškách, snaží se udržovat ro-
zestupy. Všude je dezinfekce, do 
jídelny i do šaten se chodí na etapy. 
Do fi rmy nesmí žádné návštěvy, ne-
konají se žádné porady. Zvýšili jsme 
i frekvenci úklidu všech prostor, pro-
tože potenciálním rizikem můžou být 
třeba kliky. Přesunuli jsme v podstatě 
veškeré porady do online prostředí, 
děláme maximum, ale víme, že stopro-
centně se nejde chránit.

 Pokračování na str. 4

Post členů představenstva Sdružení automobilového průmyslu AutoSAP obhájili viceprezident 
a generální ředitel MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslav Dvořák (druhý zprava) i prezident sdružení 
Bohdan Wojnar, člen představenstva Škody Auto (vpravo). Na snímku z vyhlášení podniku roku 
v autoprůmyslu spolu s výkonným ředitelem sdružení Zdeòkem Petzlem (vlevo) a Jiřím Vaòkem, 
který za Iveco přebíral ocenění. 
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Patříte k hrstce lidí, kteří jsou ve 
firmě od vyučení. Vzpomenete si, 
proč jste se tehdy rozhodl právě 
pro tuhle firmu?

Původně jsme si vybrali obor automecha-
nik a měl jsem se vyučit pro Karosu Vysoké 
Mýto. To byl rok 1988. Tehdy do rozhodo-
vání ale vstoupilo i to, že rodiče se rozvedli 
a s tátou jsme zvažovali, zda se stěhovat 
tak daleko. Pocházím ze Záboří, vesničky 
u Dubného. Nakonec jsem se rozhodl, že 
se budu učit pro MOTOR JIKOV, a tak za-
čala moje motorácká anabáze.

Začínal jsem jako frézař na obrábění, kde 
jsem strávil dva roky. Pracoval jsem tehdy 
na vojenské výrobě, která byla součástí fir-
my. Vyráběli jsme pro armádu motory pro 
elektrocentrály. Další rozhodování přišlo 
na vojně, na kterou jsem nastoupil v roce 
1990. Nabídli mi, abych tam zůstal, což 
nebylo úplně od věci, protože v MOTORU 
vojenská výroba skončila. Diskutoval jsem 
to s tátou, který byl vždy můj velký rádce. 
Velkou roli sehrál fakt, že ještě před vojnou 
jsem se seznámil se svou nynější manžel-
kou. Když jsme spolu vydrželi dva roky voj-
ny, byl to pro mě jasný signál, že se mám 
vrátit do Budějovic. Z MOTORU o mě také 
stáli, byli za mnou dokonce doma, aby mě 
přemluvili, abych se vrátil. Z obrábění si mě 
pamatoval Jan Čížek, fajn člověk a mentor, 
který tehdy dělal mistra na montážích. 

Po dvouleté pauze jste se tedy 
vrátil na pozici…

Nastoupil jsme jako seřizovač. Zpětně to 
hodnotím jako nejlepších patnáct let prá-
ce, která byla hodně kreativní. Jednak se 
zaváděly nové výroby a běžely i ty zave-
dené. Současný majitel Miroslav Dvořák 
byl tehdy náš ředitel. Dodnes si pamatuji, 
jak jsme spouštěli novou výrobu a bou-
chal šampaňské o jeden motor. Přivezla se 
tehdy například výroba z Německa, kdy se 
licenčně produkovaly motory Sachs. Běžel 
náš vývoj. Zaváděla se výroba pro americký 
Tecumseh. Podíleli jsme se na nákresech 
montážních strojů na technologii, zavá-
děla se kompletně celá dílna. S náběhem 
výroby nám pomohl fakt, že skončila Desta 
a přišlo nám odtud naráz čtyřicet autome-
chaniků.

Dvakrát jsme za tu dobu dílnu kompletně 
stěhovali do nových prostor. Když se oddě-

loval od MOTORU Bosch, přesouvali jsme 
zázemí do prostor dnešní Tlakové slévárny 
MOTORU JIKOV Slévárna a.s. a podruhé 
v roce 2002 do prostor v Křižíkově ulici 
do zrekonstruované haly po galvanizovně. 
V roce 2004 jsem dostal jako mistr k mon-
tážím i obrábění karburátorů, kde byly pro-
blémy s kvalitou. Rázem jsem celkem z po-
hodové dvousměny s padesáti lidmi měl 
pod sebou dalších dvě stě na dvanáctkách 
a víkendový provoz k tomu. 

To je více, než má dnes celý 
MOTOR JIKOV Slévárna a.s. 
Co bylo s takovým počtem lidí 
nejtěžší?

Ze všeho nejvíce je to o charakterech lidí. 
Musíte najít cestu, jak s nimi vyjít. Tehdy už 
jsme byli certifikovaní pro automobilovou 
výrobu, což kladlo na kvalitu samozřejmě 
vysoké nároky. Hodně mi tam například 
pomohl s plánováním a náběhem do obrá-

bění Martin Babický, dnešní manažer pro 
výrobu tlakové slévárny, který tam tehdy 
působil jako jeden z hlavních seřizovačů. 
Velmi obtížné pak byly situace, když kon-
čila výroba pro americký Tecumseh a pro-
pouštěly se doslova stovky lidí.

Jak jste se ocitl na slévárně litiny?

Nabídku jsem dostal v roce 2007. Tehdy 
jsem si říkal, že to je to poslední místo, 
kam bych chtěl jít dělat. (smích) Měl jsem 
i jiné možnosti, ale nakonec převážila věr-
nost firmě. Byli tam lidé, které jsem znal, 
vedení mělo dobrý pohled na věc. Dnes už 
jsem tu třináctým rokem, ale například na 
první den nikdy nezapomenu. To byl horor. 
Při vsázkování paket se nám tam dostala 
jedna, ve které byla voda, což byl velký 
průšvih. Volal jsme to tehdy kolegům, vyšel 
jsem na dvůr a začaly na mě z nebe padat 
sudy piva. Slévárna sousedí s Budvarem, 
který si ke zdi do výšky skládá sudy. Ty jim 

čas od času k nám spadnou a oni si pak 
pro ně přijedou. Protože to bylo z velké 
výšky a sudy mají gumové dno, odrážely se 
metr vysoko…

I kvůli náročnému prašnému 
prostředí není práce na slévárně 
litiny úplně pro každého…

Je tu úžasný kolektiv kmenových zaměst-
nanců, je skvělé vidět, co všechno pro slé-
várnu udělají. Není nás tu mnoho a vedení 
má velmi blízko k výrobě, dá se říct, že 
ředitel to má přes jednoho člověka k dělní-
kovi. Myslím, že to usnadňuje komunikaci. 
Snadněji si řekneme, co je potřeba zlepšit. 

Práce je to ale, jak říkáte, velmi náročná. 
Vzhledem k tomu, že jedeme na dvanác-
tihodinové směny, musí být lidé ochotni 
dělat za tmy. Polovinu roku jdete do práce 
i z práce potmě. Navíc spoustu činností už 
prostě Češi dělat nechtějí. Jedná se o fy-

zicky velmi náročné práce, na které využí-
váme najímaných pracovníků z ciziny. Tam 
nám bohužel velmi zkomplikovalo situaci 
tříměsíční vízum, takže každé tři měsíce 
musíme zaškolovat nové lidi. Navíc samo-
zřejmě u najímaných lidí nikdy nemáte jis-
totu, že druhý den přijdou, což nám zkom-
plikovalo situaci nyní. Měli jsme přislíbeno, 
že zůstanou do konce roku a najednou se 
jich šestnáct zvedlo, řekli, že musí odjet na 
svatbu a byli pryč. Z hlediska plánování vý-
roby nic dobrého…

Letošní rok byl jako na houpačce 
– od velkého výkonu k útlumu 
a opět zpátky…

Přesně tak. První dva měsíce jsme jeli na-
plno, v březnu jsme měli předlito pomalu 
na tři měsíce a nevěděli co dělat a konec 
roku je opět výrobně až na hranici kapacit 
slévárny. Jednáme se zákazníky, naštěstí na 
druhé straně je také vždycky člověk a lec-
cos se dá posunout. Přes co ale nejde vlak, 
je kvalita dodávek. 

Ve firmě jste už dvaatřicet let, 
z rodiny ale nejste sám, je to tak?

Do firmy jsem přivedl před lety manželku, 
která pracovala chvíli v MOTORU JIKOV 
Strojírenská a.s. a dnes je na slévárně li-
tiny v expedici.  Syn dostudoval vysokou 
školu, a i když ho lákali do Plzně do kon-
struktérské firmy, šel k nám. V MOTORU se 
jako brigádník pohybuje už od sedmnácti 
let. Nyní sbírá zkušenosti u Jana Štefán-
ka v konstrukci. Druhý syn si také několik 
brigád odpracoval, ale nakonec skončil 
u Bosche. 

Režim dvanáctihodinových směn 
asi řídí i váš volný čas…

Je to tak. Dříve jsem působil jako trenér 
fotbalu od přípravek, přes žáky a dorost až 
po divizní tým v Roudném, když v týmech 
působil syn. Když jsem pak nastoupil na 
slévárnu, už to nešlo časově sladit, takže 
jsem se věnoval vedení týmu, organizač-
ním záležitostem. Nicméně aféry ve vedení 
fotbalu mi práci tak znechutily, že jsem na 
ni úplně zanevřel. Dnes se chodím dívat 
v Horní Plané, kde manželka zdědila dům, 
na okresní přebor Českokrumlovska. Hlav-
ními koníčky jsou pro mě starost o zahra-
du, truhlařina a servis motorů.

První den na slévárně na Dušana Skopce padaly z nebe 
sudy s pivem. Byl to horor, vzpomíná
Slévárna litina MOTORU JIKOV Slévárna a.s. byla tím posledním provozem firmy, kam chtěl Dušan Skopec před třinácti lety jít. Dnes je zde vedoucím výroby a rozhodnutí nelituje. 

Historie MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. 
a jeho předchůdce podniku Lada Soběslav 
se píše už 101 let. Více než polovinu času 
je s osudem továrny spjat rod Tomšů. Za-
tím poslední nositel tohoto jména Stani-
slav Tomša v listopadu po 43 letech práce 
pro firmu odešel do důchodu. „Dělal tu už 
můj děda a pak i můj táta, který se pro 
fabriku vyučil strojním zámečníkem. Chvíli 
pracoval i na kontrole,“ podotkl Stanislav 
Tomša. Za oddanou práci pro firmu dostal 
k odchodu do důchodu i věcný dar od ge-
nerálního ředitele MOTORU JIKOV Group 
a.s. Miroslava Dvořáka v podobě motoro-
vé pily. 

I když je to už více než 43 let, svůj první 
den v práci si Stanislav Tomša velmi dobře 
pamatuje. „Nastoupil jsem 24. srpna o ně-
kolik dní dříve, protože ve fabrice hořelo 
a já jsem šel pomáhat to zachraňovat,“ 
říká Stanislav Tomša, který nastupoval na 
niklovnu, poté přestoupil na brusku, kde 
vydržel až do roku 2002. „Velká bruska 
se pak prodala, chvíli jsem strávil na menší 
a v roce 2009 v době ekonomické krize 

jsem dojížděl i do Českých Budějovic do 
lisovny. Tam jsem se ovšem s Ukrajinci 
nemohl měřit. Oni dělali za směnu 4000 
kusů a já 2000, když jsme se dostal na tři. 
Oni už dělali pět,“ podotýká se smíchem 
Stanislav Tomša. V roce 2010 pak přešel 
na montáž nýtovacích pistolí pro firmu Av-
del a poté Stanley. 

Do historie soběslavského závodu se za-
psal také jako dlouholetý odborový pra-
covník. Šestadvacet let stál v čele soběslav-
ské odborové organizace. „V odborech 
jsem byl celou svou pracovní kariéru. Za 
minulého režimu se ovšem přihláška roz-
dávala už při nástupu do učení,“ zdůraznil 
Stanislav Tomša.

Rok 2020 byl pro něj velmi neobvyklý. Kro-
mě komplikací kolem koronaviru se totiž 
potýkal i s dalšími zdravotními potížemi. 
„Upadl jsem ze schodů. Celý pohmoždě-
ný jsem šel ještě druhý den do práce, ale 
ruka mě dál bolela, až rentgen ukázal, že 
je zlomená. Šest týdnů jsem ji měl v sádře 
nehybnou, což úplně neudělalo dobře na 

chronické problémy s necitlivostí. Takže 
jsem opět běhal po doktorech a absolvo-
val ještě operaci karpálního tunelu. Když 
jsem to dal dohromady s poklesem odbytu 
nýtovacích pistolí a z toho pramenícího 
nedostatku práce, rozhodl jsem se jít do 
důchodu o rok dříve,“ popsal Stanislav 
Tomša.

Ani v důchodu si však Stanislav Tomša pří-
liš neodpočine. Díky dvěma synům má už 
čtyři vnoučata a páté očekává v lednu. „Už 
mám rozplánovaný rozvrh hlídání,“ podo-
týká se smíchem. „Manželka je učitelka, 
takže jsme si doma užili i online vyučování, 
dost jsem se vzdělal ve vlastivědě, napří-
klad vím nyní spoustu věcí o Hrubém Jese-
níku,“ žertuje Stanislav Tomša.

Jako důchodce si dal jedno předsevzetí. 
„Od dubna roku 1988 do dnešního dne 
jsem nebyl v kině. Poslední film, který jsme 
s manželkou zhlédli, byly Čelisti, pak už 
přišly děti a nyní vnoučata a nebyl na to 
čas,“ podotýká. 

Stanislav Tomša začínal ve firmě 
před 43 lety hašením požáru

 Stanislav Tomša převzal dar generálního ředitele MOTORU JIKOV Group a.s. Miroslava Dvořáka 
z rukou personální ředitelky MOTORU JIKOV Group a.s. Ivy Fantyšové.

Vedoucí výroby slévárny litiny MOTORU JIKOV Slévárna a.s. Dušan Skopec pracuje v MOTORU JIKOV od roku 1988. Dušan Skopec (vlevo) na fotbale v 
Barceloně.
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Další města přidávají autobusy 
na stlačený zemní plyn
České Budějovice rozšířily vo-
zový park dopravního podniku 
města v roce 2018 o celkem 24 
vozů na CNG za 172 milionů 
korun. Příkladu následují i dal-
ší města. Nejnověji Ostrava 
a Kladno.

Ostravský dopravní podnik jako 
vůbec první zavádí do provozu 
dvoupatrové autobusy Scania. 
V Česku unikátní, linkové auto-
busy jsou zároveň šetrné k život-
nímu prostředí. Devítilitrový pěti-
válec, který má výkon 320 koní, 
totiž spaluje stlačený zemní plyn, 
tedy CNG. Produkuje tak méně 
škodlivin, než běžný naftový mo-
tor. K jednodušší obsluze vozidla 
a pohodlnější jízdě pro cestující 
pak přispívá automatická převo-
dovka ZF, díky které bude mít řidič 
jednodušší práci. Podle původních 
plánů měly nové autobusy od Sca-
nie jezdit už v červenci, dodání ale 
zpozdila pandemie koronaviru. 

Na pravidelné linky vyjely poprvé  
1. listopadu.

Společnost ČSAD MHD Kladno ze 
skupiny Arriva v září rozšířila vo-
zový park o 12 nových autobusů 
Scania Citywide LF s ekologickým 

pohonem na zemní plyn, tedy 
CNG. Autobusy jsou určeny pro 
zajišťování linek městské hromad-
né dopravy v Kladně. Autobusy 
jsou vybaveny plynovým motorem 
Scania o objemu 9 l a s výkonem 
280 koní.

Ve Strakonicích byla v říjnu úspěšně dokončena a v průběhu listopadu schválena do provozu CNG stanice MJ SAT 140 – 2240. Stanice je součástí budovaného Centra služeb motoristům, které v příštím roce zákazníkům nabídne možnost 
plnění CNG a LPG, dobíjení elektromobilů, bezkontaktní myčku, čištění interiérů. K tomu možnost posezení a občerstvení v kiosku. Otevření celého areálu je v plánu na první čtvrtletí příštího roku, ale již nyní mohou motoristé naplno využívat 
bezobslužnou CNG stanici.

CNG stanice MJ SAT je osazená jedním kompresorem JA Becker o výkonu 140 Nm3 za hodinu, zásobníkem CNG o objemu 2240 l. Na stanici navazuje výdejní stojan Tatsuno osazený plnícími koncovkami NGV1, plaba je možná CNG kartou, 
platební kartou nebo CCS. Areál se nachází v Písecké ulici u výpadovky ze Strakonic na Písek a jejím provozovatelem je společnost EON Energie.

Strakonická plnicí stanice je již v plném provozu

Dvoupatrové autobusy na CNG nakoupil ostravský dopravní podnik.

Test spotřeby Škody Kamiq G-Tec
Škodovka dlouho prodávala 
malé Citigo G-TEC, které nebylo 
použitelné jako rodinné auto, 
nebo naopak velkou Octavii G-
-TEC, která zase byla pro mno-
ho rodin finančně nedostupná. 
Dlouho nebylo na trhu nic mezi 
tím a až teď přišla Škoda Scala 
G-TEC a Kamiq G-TEC. A právě 
větší z této dvojice otestoval 
portál usporne.info a prověřil 
i to, jaká je skutečná spotřeba.

Mimo město, tedy při devadesát-
ce, si Škoda Kamiq G-TEC řekne 
o 3,2 kg/100 km. Na rychlostní 
silnici, tedy při stodesítce, to je 

přesně o půl kilogramu na 100 ki-
lometrů více a na dálnici už je znát 
vyšší stavba karoserie a palubní 
počítač ukazuje v průměru mírně 
přes 5 kilogramů.

Ve městě, kde Škoda Kamiq G-
-TEC najezdila 54 kilometrů, uka-
zoval palubní počítač dokonce 5 
a čtvrt kilogramu na 100 kilometrů 
a po šedesátikilometrovém kombi-
novaném okruhu pak 4,1 kilogra-
mu na 100 kilometrů. Jednalo se 
o hodnoty podstatně vyšší, než 
vyšly u Octavie Combi G-TEC, kte-
rá má pod kapotou patnáctistovku 
o výkonu 130 koní.

Palubní počítač vozu Škoda Kamiq 
G-TEC sice ukázal 4,4 kg/100 km, 
ale reálná spotřeba podle tanková-
ní vyšla na pouhých 3,8 kilogramu 
na každých 100 kilometrů. Ná-
klady na palivo ale byly i tak pod 
korunu za kilometr, konkrétně 94 
haléřů. 

Závěr portálu usporne.info je ta-
kový, že kdyby kupovali Škodu 
Kamiq, tak ve verzi G-TEC. Není 
to na závodění, ale klidnému řidiči 
to stačí. Musí se ale smířit s nižším 
výkonem i dynamikou jízdy.
www.usporně.info

Škoda Kamiq 1,0 G-TEC 66 kW (7/2020)       náklady

spotřeba ve městě (54 km)   5,24 kg/100 km  1,30 Kč/km

spotřeba mimo město (90 km/h)   3,2 kg/100 km  0,79 Kč/km

spotřeba na rychlostní silnici (110 km/h)  3,7 kg/100 km  0,92 Kč/km

spotřeba na dálnici (130 km/h)   5,05 kg/100 km  1,25 Kč/km

kombinovaný okruh Usporne.info  4,1 kg/100 km  1,02 Kč/km

celkem za celý test (278 km)   3,79 kg/100 km 0,94 Kč/km

Kombinovaná spotřeba – norma   3,7 kg/100 km  rozdíl: 2,43%

Divize CNG MOTORU JIKOV Strojírenská plánuje do konce roku 2020 
dokončit ještě dvě stanice MJ Variant a to pro společnost MEZ a.s. Ned-
vědice a Česká Doka. 

MEZ, a.s. je tradiční český výrobce čerpadel, míchadel, elektromotorů, 
generátorů a odvozených zařízení. Nově se zabývá i dřevovýrobou a zpra-
cování dřeva a právě pro nákladní automobil na klády je určená stanice 
MJ Variant 2K-840l, která se skládá ze dvou plniček MJ Comapact 05 
a zásobníku plynu o objemu 840 l. 

Druhým projektem je výstavba CNG stanice pro společnost Česká Doka 
v její pobočce v Brně. Jedná se opět o stanici MJ Variant 2K-840l. „Zákaz-
ník již má dvě plničky MJ Compact 05 pro přímé plnění vysokozdvižných 
vozíků, ale vzhledem k růstu flotily vozíků je plnění v řádu hodin limitující, 
proto budou plničky předělané a propojené s tlakovým zásobníkem CNG, 
ze kterého se vysokozdvižný vozík naplní za pár minut,“ objasnil manažer 
prodeje CNG MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Jan Kocourek.

Oba projekty jsou ve fázi dokončování stavebních prací investory a vše by 
mělo být do konce roku hotové.

Do konce roku se ještě 
rozjedou dvě stanice 
MJ Variant

„Jedním z klíčových projektů 
v roce 2021 bude vybudování ve-
řejné plnící stanice v Brně Ivanovi-
cích, kde postavíme první stanici 
MJ Comapact plus 60 pro komerč-
ní využití,“ uvedl manažer prodeje 
CNG.

Stanice se bude skládat z jednoho 
kompresoru JA Becker o výko-
nu 60 Nm3 za hodinu, zásobníku 
3020 l a oboustranného výdejní-
ho stojanu. Velký zásobník bude 
kompenzovat nižší výkon stanice 
oproti stanicím MJ SAT. 

„Věříme, že se tato stanice v os-
trém provozu osvědčí a jejich 
prodej se rozšíří. Stanice se bude 
nacházet u areálu pneuservisu 

BestDrive v blízkosti nákupní zóny 
Globus u výpadovky z Brna na 
Svitavy. Naším zákazníkem je spo-
lečnost Zliner Energy, investorem 
a provozovatelem stanice E-On 
Energie a dokončení je v plánu 
v létě 2021,“ doplnil Jan Kocou-
rek.

Po třech letech bude MOTOR JI-
KOV Strojírenská a.s. opět stavět 
stanici v krajském městě Jihočes-
kého kraje. Naposledy stavěl plnicí 
stanici v areálu Dopravního podni-
ku města České Budějovice. Moto-
risté tak nově dostanou příležitost 
doplňovat plyn v Českých Budějo-
vicích na veřejné stanici, která se 
bude nacházet na čerpací stanici 
Benzina na Vltavském nábřeží na-

proti Mach Mo-
tors. 
Bude se jednat 
o známou tech-
nologii MJ SAT 
140-2240, tedy 
stanici s jedním 
kompresorem JA 
Becker o výkonu 
140 Nm3 za hodi-
nu, zásobníkem 
CNG o objemu 
2240 l a obou-
stranným výdej-
ním stojanem Tatsuno. 

„Stanice nebude bezobslužná, ale 
bude napojená na platební systém 
Benzina, tudíž platba mimo obvyk-
lých způsobů platební, CCS a CNG 

kartou, bude možná i v hotovosti 

a zákazníci budou mít k dispozici 

veškeré služby obchodu. Předpo-

kládáme otevření ve třetím čtvrtletí 

roku 2021,“ dodal Jan Kocourek.

Po třech letech bude MOTOR JIKOV opět stavět 
veřejnou stanici v Českých Budějovicích
Dva důležité projekty v oblasti plnění stlačeného zemního plynu pro rok 2021 představil manažer prodeje CNG 
MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. Jan Kocourek.

Místo pro novou stanici CNG.
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„Chceme-li být úspěšní, získávat nové 
obchody a být lídry v oboru, musíme dělat 
projektové řízení na úrovni a s nástroji 
21. století. Dnes již nestačí PC s prostým 
Excelem, telefon, email a certifikát IATF 
16 949. Takže když jsme se rozhodli pro 
zavedení nového Microsoft produktu 
SharePoint, jakožto portálu a nástroje data 
managementu, vyvstala diskuze o složce 
a prostředí pro projekty. Požadavek byl 
jasný a okamžitý, doplnit vše o MS Project, 
a jeho upravenou podobu dle potřeb 
MOTORU JIKOV,“ vysvětluje ředitel pro 
projektové řízení a strategický nákup 
MOTORU JIKOV Group a.s. Tomáš Prášil.

Projektový portál není „jenom 
jmenný seznam úkolů s popisem 
a harmonogramem“. „Na základě 
popisů potřeb společností MOTOR JIKOV 
Group a.s. vznikly popisy procesů, dat, 
směrnic, informací, které chceme sdílet, 
řídit a vizualizovat. Takže jsme si postavili 
několik základních šablon a zpracovali 
architekturu projektového serveru, data 
managementu projektů – knihoven, work 
flow, komunikačních kanálů, aktivních 
formulářů, proces schvalování, personální 
problematiku a politiku, kapacitní 
propočty a informace, check listy, procesy 
schvalování, vytváření a přiřazování zdrojů, 
upozornění, audity a další,“ vypočítává 
Tomáš Prášil.

Vybraní pracovníci jednotlivých 
společností přes všechna oddělení můžou 
zakládat, řídit, spravovat projekt nebo 
být prostými členy projektového týmu 
a to prostřednictvím webové aplikace 
MS Project Online. Projektoví lídři v rámci 
jednotlivých společností mají a budou 
mít k dispozici tzv. tlustého klienta, alias 
instalovaný SW MS Project Professional, 
ve kterém můžou vytvářet nové typy 

šablon projektů, specifické projekty, 
zadávat zdroje a podmínky kapacitních 
výpočtů atd. Úspěšný pilot běží na divizi 
Jednoúčelové stroje MOTORU JIKOV 
Fostron a.s. pod dohledem manažera pro 
techniku Karla Koláře.

Prostředí umožňuje vytvořit globální nebo 
automotive master projekt a k němu 
přiřadit podprojekty za jednotlivé 
společnosti MOTOR JIKOV Group a.s., 
případně externí dodavatele a on-line 
sledovat stav projektů. Například MOTOR 
JIKOV Strojírenská a.s. získá skupinový 

projekt (díl) k realizaci. MOTOR JIKOV 
Fostron a.s. bude vyrábět formy, přípravky 
a tlakovačku, dále Tlaková slévárna 
MOTORU JIKOV Slévárna a.s. bude vyrábět 
hliníkový odlitek a v MOTORU JIKOV 
Strojírenská a.s. (MJS) bude probíhat 
obrábění, montáž a kontrola. Projekt lídr 
v MJS založí (master) automotive projekt 
z připravené šablony. Na jednotlivých 
společnostech založí projektový lídr 
výrobní nebo automotive podprojekt, 
a ten se sváže s master projektem v MJS. 
„Jednoduché a účinné, až si to osvojíme, 
neskutečně nás to zrychlí a zjednoduší 
komunikaci, kdy budeme mít on-line 

přehled o našem stavu dění,“ zdůrazňuje 
ředitel pro projektové řízení. 

 „Architektura projektového řízení 
a serveru je postavena tak, aby nás pevně 
a správně vedla všemi potřebnými procesy, 
dokumenty a komunikací tak, abychom 
splnili všechny požadavky automotive, 
které jsou na nás kladeny normami IATF 
16 949 a VDA 6.3. Navíc si myslím, 
a i z prvních reakcí, které mám z první 
vlny školení, které proběhlo napříč celou 
skupinou během září, že máme moderní 
intuitivní a uživatelsky přívětivý nástroj pro 

projektové řízení,“ zdůraznil Tomáš Prášil.

„Děkuji všem zúčastněným, kteří s námi 
pracovali na vývoji, za společnost Inspiro 
Petr Macák a Jiří Homan a za firmu Inzagi 
Vlasta Poláček a Kateřina Rubišárová. 
Přeji hodně úspěchů těm, kteří s tímto 
nástrojem budou pracovat. Vítáme 
případné věcné připomínky z praxe, pro 
další zlepšování této platformy,“ dodal 
Tomáš Prášil.

MOTOR JIKOV Group a.s. digitalizuje projektové řízení 
napříč společnostmi holdingu
Digitalizace procesu projektového řízení napříč společnostmi MJG má jednu platformu - MS Project navázaný na portál SharePoint.

Nové vedení má odborová organizace LADA v MOTORU JIKOV Strojírenská a.s. 
Dlouholetého předsedu ZO Stanislava Tomšu, který odešel do důchodu, nahradil Josef Moc 
(na snímku druhý vlevo), který ve firmě pracuje od roku 1986. Místopředsedou zůstává po 
volbách Luboš Přibyl (na snímku vpravo). Na snímku je i předseda ZO OS KOVO MOTOR 
JIKOV a.s. České Budějovice Jan Janoušek (druhý zprava) a bývalý předseda ZO LADA 
Soběslav Stanislav Tomša. 
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Odborníci na trhu práce téměř nejsou, proto si MOTOR JIKOV musí zaměstnance vychovávat už téměř „od kolébky“. Holding spolupracuje 
se třemi mateřskými školami v jižních Čechách. Nakupuje pro ně technické hračky. Každoročně před Vánoci pak přiváží hračky do mateřinek 
v Soběslavi a Nových Hradech. Na snímku předání hraček v MŠ Duha v Soběslavi.

Dokončení ze str. 1

Online řešíme v podstatě i veškerou další 
agendu například v rámci AutoSAPu, má to 
však samozřejmě své limity. Naposledy šlo 
o jednání divize dodavatelů a účelových or-
ganizací, které proběhlo v pořádku. Limitem 
při online jednání je určitá nepřehlednost 
v tom, kdo se ho ještě na konci účastní. Ne-
bylo jasné, kdo byl ještě připojen, takže jsem 
v závěru ani nijak nereagoval.

Objednali jsme si také antigenní testy, ale 
vlastně nevíme, jestli můžeme někoho nu-

tit, aby se nechal otestovat. Navíc to nejsou 
testy, které by byly státem zatím uznávané. 
Takže když shledáme někoho pozitivním, 
můžeme mu maximálně doporučit, ať se jde 
nechat otestovat na nějaké oficiální místo. 
To by se mělo změnit.

Jak vidíte celkově rok 2021?

Složitě. Celkově očekávám pokles průmyslu 
o 10 až 20 procent, na což se dá reagovat. 
Budeme se modlit, abychom situaci kolem 
nemoci covid, kterou jsme si, jak říkám, ne-
zasloužili, zvládli.


