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Veletrhy v roce 2023 | projekt jaWa nabírá obrátky | jihostroj & akce z oblasti lidských zdrojů
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z letošní rok by nás měl 
přivést ke stabilitě

Vážení spolupracovníci,

rád využívám začátku nového roku, abych vám 
poděkoval za práci v uplynulém roce a zároveň 
vám všem jménem vedení naší akciové společnosti 
i jménem svým popřál pevné zdraví a štěstí po celý 
rok 2023. 

Dovolte, abych zároveň vyhodnotil dosažené výsled-
ky za rok 2022 a rovněž vás informoval o rozhodu-
jících záměrech pro rok 2023. 

Uplynulý rok 2022 byl plný dynamických událostí, 
které silně ovlivnily činnost naší firmy. Mimořádně 
vysokou inflaci doprovázenou navýšením cen energií 
o více než 100 %, materiálu o více než 25 % a naku
povaných služeb o cca 20 % kompenzoval Jihostroj 
navýšením tržeb  formou navýšení výroby  a také 
cenovými úpravami při prodeji našich výrobků.

Výsledkem tohoto úsilí bylo dosažení celkových 
tržeb firmy za rok 2022 ve výši 840 mil. Kč, tj. navýšení 
o 16,4 % proti předcházejícímu roku. Divize Hydrau-
liky navýšila tržby o 18,5 % na úroveň 584 mil. Kč. 
Letecká divize dosáhla růstu tržeb o 15 % na hodnotu 
213,6 mil. Kč. Divize Infra zjistila svou solidní činností 
operativní úkoly související s výrobou ostatních divizi 
i se zabezpečením a rozvojem podniku. Má ale re
zervy s externím využitím vlastních volných kapacit.

Export zůstává rozhodujícím trhem Jihostroje 
a v uplynulém roce se podílel 68 % na všech tržbách. 
Američtí i evropští partneři navýšili objednávky. 
Působení naší filiálky v Rusku bylo silně ovlivněno 
sankcemi EU (následek agrese ruské federace na 
Ukrajině), a bylo proto rozhodnuto stávající filiálku 
ukončit a pokračovat v exportu na standardní 
komerční úrovni a trh Ruské federace strategicky 

neopouštět. Pořadí nejdůležitějších exportních teritorií 
je: USA 54 %, Německo 14,5 %, Rusko 7,5 %, Itálie 4 %, 
Jižní Korea 2 %, Francie 1 %, Maďarsko 1% a ostatní 
země celkem 16 %.

Vedení firmy se trvale věnuje efektivnosti prodejů 
a optimalizaci nákladů. To garantuje, aby 
mimořádně důležitý parametr, tj. přidaná hodnota, 
umožnil zajistit potřebnou výši mezd, investic a zisku. 
V uplynulém roce jsme u této nejvýznamnější eko-
nomické kategorie dosáhli historického maxima 
501 mil. Kč, tj. cca 11% navýšení. Dynamika přidané 
hodnoty přesto nebyla dostatečná vzhledem 
k mimořádně vysokému navýšení investic (plus 100 % 
proti roku 2021) a navýšením mezd o 18,2 % (změna, 
respektive navýšení mezd, by mělo korespondovat 
se změnou, respektive navýšením přidané hodnoty).
Za investice do kategorie strojních, stavebních, ener-
getických a ostatních jsme zaplatili cca 103 mil. Kč, 
tj. dvojnásobek obvyklého ekonomického standardu. 
Do oprav jsme vložili cca 22 mil. Kč. 

Trvalou prioritou naší strategie zůstává podpora vývo-
je našich výrobků a technologie, ale také požadavek 
dosahovat nadprůměrných výsledků našich vývo-
jových sekcí (což se ne vždy děje).

V uplynulém roce byl stav našich zaměstnanců 430 
osob. Usilovali jsme neúspěšně o personální navýšení. 
Průměrná měsíční mzda v Jihostroji a.s. dosáhla 
v roce 2022 výše 45 020 Kč, tj. statistický nárůst 
o 18,2 %. 

Uplynulý rok 2022 lze hodnotit v celkově složitém 
prostředí jako ekonomicky úspěšný.

► pokračování na straně 02
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Díky uvolnění covidových restrikcí zavítá v roce 2023 
společnost jihostroj a. s. na veletrhy po celém světě. 
Každoročně se účastníme několika výstav, ať už aktivně 
či pasivně. Veletrhy jsou pro společnost důležitým 
obchodním nástrojem, proto je této oblasti věnována 
patřičná pozornost. 

Veletrhy jsou nejen skvělým místem k získání přehledu 
o svém oboru a nejnovějších trendech, ale také ideál-
ním místem k nalezení nových obchodních příležitostí, 
k zmapovaní konkurence, upevňování vztahů se stáva-
jícími zákazníky či k realizaci schůzek se stávajícími, 
potažmo novými partnery.

Na veletrhy vždy vysíláme členy našich obchodních 
oddělení a pracovníky konstrukce, abychom zajis-
tili maximální efektivitu při zodpovídání obchodních 
i technických otázek našich zákazníků.

letecká divize: 
Letecká divize se v dubnu zúčastní veletrhu všeobec
ného letectví AERO Friedrichshafen. Tuto leteckou show 
navštěvujeme pravidelně každý rok a vždy se na ni rádi 
vracíme, a to hlavě kvůli atmosféře.

Čeká nás také největší a nejvýznamnější světová výstava 
letecké techniky, které se zúčastníme v červnu, a sice 

jaké máme záměry v jihostroji pro rok 2023:

1. Rozhodující je dosáhnout nárůstu tržeb a překonat 
hranici 900 mil. Kč. Cílem pro divizi Hydraulika je dosažení 
úrovně tržeb nad 620 mil. Kč a cíl pro divizi Letecká je 
nad 228 mil. Kč.

2. Zajistit zvýšení přidané hodnoty na úroveň nad 
520 mil. Kč a dosáhnout přiměřené ziskovosti.

3. Pokračovat v realizaci investic v celkovém rozsahu 
cca 60 mil. Kč. I nadále budeme pokračovat v roboti-
zaci vybraných pracovišť. 

4. Nepropouštět zaměstnance. Navýšit stav cca 
o 10 pracovníků. Navýšit průměrnou měsíční mzdu 
minimálně o 5 %, a naplnit tak kolektivní smlouvu.

Opětovně potvrzujeme, že strategickým cílem zůstává 
být jedním z nejlepších strojírenských podniků v jižních 
Čechách s vlastním výrobním programem a dosá
hnout pozice jednoho ze čtyř nejvýznamnějších výrobců 

hydraulických čerpadel v Evropě. Připravujeme pod-
mínky a projekty tak, aby v průběhu cca tří let dosáhla 
v Jihostroji a.s. roční výše tržeb cca 1 miliardy Kč, a to 
v divizi Hydraulika cca 700 mil. Kč a v letecké divizi cca 
300 mil. Kč.

Rok 2022 nebyl jednoduchý. Byl obtížný z hlediska 
nestability a inflačních tlaků jak na vstupy (energie, 
materiál…), tak i velké složitosti a nebezpečí v souvislosti 
s cenovou úrovní u odběratelů.

V letošním roce 2023 očekáváme postupný návrat 
ke stabilitě. Jedním z cílů vedení Jihostroje je rovněž 
poskytovat odpovídající zaměstnanost a jistoty. Můžeme 
proto závazně garantovat, že ani pokračování velice 
problematických let 2020, 2021 a 2022 nezpůsobí 
zastavení nebo existenční problém Jihostroje.

ing. jiří gerle
předseda představenstva a.s.

paris airshow

Veletrhy v roce 2023
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Air show v Paříži. Tohoto veletrhu se minulé roky účastnilo 
přes 322 000 lidí a vzhledem k tomu, že se od roku 2020 
nepořádal z důvodu covidových restrikcí, očekáváme 
tento rok rekordní počty návštěvníků i vystavovatelů.

Divize hydraulika: 
Jako jedna z prvních výstav nás čeká ta, která je 
zároveň nejdál od domova. Divize Hydrauliky se v březnu 
zúčastní největší stavební výstavy CONEXPO/IFPE 2023 
v Las Vegas (Nevada). USA představuje pro společnost 
významné teritorium z pohledu exportu zboží. Tento 
veletrh bude zaměřen na odvětví stavebnictví, staveb-
ních materiálů a kapalinového pohonu / přenosu výkonu 
/ řízení pohybu. Naše společnost se tohoto veletrhu 
zúčastní již potřetí.

V listopadu navštívíme také přední světový zemědělský 
veletrh Agritechnica v německém Hannoveru. Tento 
veletrh je místem setkávání celého odvětví zemědělství, 
což představuje pro hydraulickou divizi příležitost k získání 
nových příležitostí, ale i k utužení vztahů s našimi záka-
zníky. 

Těšíme se na nové příležitosti, které nám naše cesty po 
veletrzích v roce 2023 přinesou, ale také na shledání 
s partnery, kteří s námi už spolupracují.

ing. hynek Walner
vedoucí Úseku perspektiv a marketingu

jsme hrdí na to být v srdci evropy

jednání bývají intenzivní
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je známou skutečností, že jihostroj je sesterskou firmou 
společnost jawa moto, jež drží velmi cennou ochran-
nou známku jawa a je evropským výrobcem motocyklů 
s nejdelší nepřerušenou kontinuitou výroby.

V roce 2016 byla po dlouhých jednáních podepsána 
licenční smlouva na možnost používání značky Jawa, 
jež má několik základních podmínek:

• Vyráběné motocykly budou vypadat jako typický 
styl Jawa.

• Výroba musí být kvalitní, aby nedošlo k poškození 
dobrého jména Jawy.

• Z každého prodaného motocyklu je placen licenční 
poplatek za to, že indická strana má právo používat 
značku a styl Jawa.

Indická strana do projektu investovala značné finanční 
i lidské prostředky a projekt se přes počáteční pochyby 
velmi dobře rozjel. 

Při cestě s kolegy z Jawy do Indie nám indičtí partneři 
detailně ukázali vývojový závod, velice dobře vybavený 
technikou i kvalifikovanými lidmi, kteří si váží svojí práce. 
Třísouřadnicový měřící stroj, kam se vejde celý moto-
cykl (pro kontrolu geometrie rámu), mrazová a tepelná 
komora, vlastní metalurgická laboratoř, simulátor rázů 
do kol, měření emisí (ač se to nezná, indické emisní 
„Bharaty“ jsou velmi přísné). Bylo vidět, že ví, co dělají, 
a jsou schopni do toho investovat.

Poté následoval hodinový „test drive“ na sériově 
vyráběných i vyvíjených motocyklech, jež nejsou zatím 
v prodeji, což je v indickém městském provozu zážitek, 
který by si Evropan rád odpustil, ale Jawáci se toho 
zhostili se ctí (a zpocenými zády).

Výrobní závod v Pithampuru ve státě Madhya Pradesh 
je také velice dobře vybaven výrobní technologií (35+ 
obráběcích center Mazak a Makino), měřící technika, 
a detailní výstupní kontrola včetně estetiky, kde se mo-
tocykl detailně prohlíží, zda ten „antracit“ je ten správný 
antracit.

showroom v indickém pume. V růžové košili je ashish joshi, ředitel Classic legends

projekt jawa pokračuje  
a nabírá obrátky
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na Velešínské střední odborné škole strojní a elektro-
technické jsme nabízeli studentům stipendijní programy 
ve strojírenských oborech obráběč kovů, mechanik 
seřizovač-programátor CnC obráběcích strojů 
a elektrotechnika-počítačové systémy.

Již tradičně se představujeme na vysokých školách 
v rámci veletrhu pracovních příležitostí pořádaném 
Západočeskou univerzitou v Plzni a Českým vysokým 
učením technickým v Praze.

Studentům a zájemcům o stipendia naši kolegové 
předvedli náš výrobní program, a s tím související 

možnosti pro stipendijní studium i pro práci v naší firmě 
po ukončení studia.

Studentům nižších ročníků jsme nabídli stipendijní pro-
gram, možnost představení firmy v místě. Studenty jsme 
seznámili s pozicemi, jež firma pro oblast hydrauliky 
a letecké výroby nabízí. Zájemci obdrželi kontaktní 
dotazník a propagační materiály. Za odbornou stránku 
se jim detailně věnovali pánové z divize Hydraulika a di-
vize Letecká. Zájem o naše atraktivní technické obory 
byl velmi vysoký, studentům se například líbila možnost 
kariérního růstu, možnost „startovacího“ bydlení, sociální 
program i další motivační faktory.

Varianty log Yezdi, které jsou jako 3D odznak na zadním blatníku motocyklu

jihostroj byl v roce 2022 vidět na mnoha 
akcích z oblasti lidských zdrojů

Každých pár minut vyjede z montážní linky do expe
dičního skladu nový motocykl pečlivě obalen ochran-
nými kryty, aby nedošlo k estetickému poškození. 

Pro zajímavost, ředitel výrobního závodu pracoval 
ve Škodě India a čtyři roky jezdil do České republiky 
do Mladé Boleslavi, Kvasin a Vrchlabí. Na dotaz, 
co si pamatuje z České republiky, odpověděl (jak jinak): 
Prahu, pivo a holky.

V Indii proběhla jednání o další výrobě nových modelů. 
Jde o větší litráže, agresivnější vzhled, ale stále jsou 
brandovány Jawa Yezdi. Yezdi je v Indii zavedená 
značka již od dob firmy Ideal Jawa. Na rozdíl od trado-
vané legendy, jež říká, že Yezdi znamená česky „jezdí“, 
jde o transkripci lidu Yazidi (můžeme říci Peršané), kteří 
byli vyhnáni Araby a Turky ze své vlasti Kurdistánu před 

mnoha stovkami let z náboženských důvodů. Usadili se 
v severní Indii a postupně se etablovali, ačkoliv menšina, 
jako lidé se silnou podnikatelskou a vládní mocí. Není 
náhodou, že jednou z hlavních osobností projektu je 
Boman I., etnicky pársí vyznávající zoroastrianismus. 

Indický projekt byl dobrou volbou pro Jawu, jsou tam 
perspektivy, lidské i finanční zdroje a navíc jako hlavní 
hodnota skvělý vztah Indů k České republice.

Další informace naleznete na stránkách 
https://www.jawamotorcycles.com.

ing. hynek Walner
vedoucí Úseku perspektiv a marketingu



06

www.jihostroj.cz

info – informační magazín společnosti Jihostroj a.s.

Na burze práce a burze škol nabízíme pracovní 
uplatnění pro studenty středních škol v regionu 
a uchazeče vedené na úřadu práce. Akce jsou 
organizovány Jihočeskou hospodářskou komorou.

Na akci přicházeli i rodiče s dětmi, kteří se u nás infor-
movali na možnost zaměstnání a podpory studenta 
při studiu strojírenského odvětví, jež má budoucnost.

Veletrh Vzdělání a řemeslo je akce, kterou pořádá 
již řadu let Jihočeský kraj na Výstavišti v Českých 
Budějovicích. Cílem je ukázat, že vzdělání a řemeslo 
mají budou cnost. Je zde možné vidět řadu firem a od-
borných škol. Zde úspěšně a těsně spolupracujeme 
s velešínskou střední odbornou školou, a prezentujeme 
tak spojení školy s praxí. Akce se účastní děti a studenti 
ze škol v Jihočeském kraji a je velmi silně navštěvovaná.

Veletrh Dobrodružství s technikou je pořádaný 
Jihočeským krajem na Výstavišti České Budějovice 
a s ním je spojena mezinárodní soutěž (Česká republika, 
Rakousko a Německo) TProfi, v níž soupeří týmy složené 
z žáků základních škol, studentů středních škol a od-
borných pracovníků z Jihostroje. 

V září loňského roku jsme uspořádali tradiční den 
otevřených dveří. Zájem byl obrovský, odhadem jsme 
napočítali okolo 800 – 900 návštěvníků. O vše bylo 
dobře postaráno, výrobní prostory byly v provozu, lidem 
se věnovali naši odborní pracovníci, bylo zajištěno kva
litní občerstvení a byly k vidění i nové motocykly Jawa. 
Volejbalisté z extraligového klubu VK Jihostroj ochotně 
předávali podpisové karty.

Myslíme i na naše zaměstnance, kterým předáváme 
malé pozornosti v rámci životních i pracovních výročích, 
snažíme své zaměstnance potěšit malými dárky 
k velikonočním i vánočním svátkům.

ing. hynek Walner
vedoucí Úseku perspektiv a marketingu

technické pozice
Mistr montáže a zkušeben
Technolog montáže
Konstruktér projektant
Konstruktér zkušebního zařízení

aktuální volná místa  
v naší společnosti

Výrobní pozice
Operátor CNC strojů a robotických pracovišť
Mechanik výroby
Mechanik – zkušební technik
Brusič
Provozní zámečník
Nástrojař (soustružník)
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Vývoj stavu zaměstnanců

Kategorie DJ DR th Celkem
Přepočtený stav leden 2023 188 60 180 428
Koncový fyzický stav 31. 1. 2023 186 60 181 427

nástupy nových zaměstnanců od října 2022 – vítáme nové spolupracovníky

jméno divize / sekce středisko pracovní pozice
Mgr. Hejl Ondřej marketing 940 projektový manažer
Neubauer Pavel divize Letecká 411 mistr
Bc. Šenigl Michal divize Letecká 950 konstruktér projektant
Kučera Petr divize Hydraulika 328 strojírenský dělník
Bc. Turinská Veronika finanční centrum 910 ekonom
Hrzánová Nikola divize Hydraulika 341 skladový dělník
Kuznetsov Oleksandr divize Hydraulika 325 mechanik
Škorvánek Patrik divize Hydraulika 325 mechanik
Srogončíková Drahomíra divize Hydraulika 325 mechanik
Vopátek Pavel divize Letecká 416 mechanik
Šafratová Jana divize Infra 832 galvanizérka
Rouha Vojtěch, DiS. divize Hydraulika 322 operátor CNC strojů
Mejta Václav divize Infra 800 technický pracovník
Bc. Mach Radek finanční centrum 910 pracovník výr. controllingu
Čadová Hana divize Hydraulika 341 skladový dělník

firma & lidé

Všem našim zaměstnancům, kteří oslavili, nebo teprve oslaví pracovní či životní výročí, blahopřejeme 
a přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti. 

Vedení společnosti

období jméno středisko
5 let Komárek Václav 814

Pardamec Jiří 325
Palánová Miroslava 418

Ballová Bohuslava 416
Papežová Nela 831

10 let Hanzalová Kamila 341
Malík Milan 420

15 let Procházková Simona 900
Isajenko Vadim 411

20 let Kolář Ondřej 321
35 let Šíma Ladislav 321

Školková Eva 910
40 let Komárek Václav 321

jméno středisko
Adamec Petr 325
Daniel Luboš 321
Dóša Alexandr 416
Hranička Pavel 950
Finková Eva 325
Šesták Bohuslav 416
Mach Jiří 411

Životní výročí v období říjen 2022 – leden 2023 slaví:pracovní výročí v období říjen 2022 – leden 2023 slaví:
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Pro Jihostroj a.s. připravuje FIDES POPULI, s.r.o., České Budějovice.

 Na tomto čísle spolupracovali: Ing. Jiří Gerle, Ing. Hynek Walner a Bc. Jiří Řihout. 

stejně jako v minulých letech, tak i na počátku toho 
letošního hodnotí výbor odborové organizace svou 
činnost v roce minulém a plánuje činnost na rok 2023. 
je nutné na tomto místě shrnout, že jsme po dvouleté 
nepříznivé epidemiologické situaci v letech 2020 a 2021 
toho mohli pro naše členy a jejich rodinné příslušníky 
zorganizovat tolik, že se prakticky dostáváme téměř 
na úroveň roku 2019. 

Ve spolupráci s CK Máj se v roce 2022 uskutečnili 
dva zájezdy do oblíbeného lázeňského městečka 
Bad Füssing v Německu. Dále jsme vypravili zájezd 
do Prahy na muzikál Biograf Láska (19. 11. 2022) nebo 
zajistili vstupenky na komedii sehranou před otáčivým 
hledištěm v Českém Krumlově „Da Vinci“ (24. 7. 2022). 
Kolektivy spolupracovníků měly možnost čerpat 
příspěvky na „vlastními silami“ organizované kolektivní 
sporty, především na oblíbený bowling. Pro naše bývalé 
zaměstnance na zaslouženém odpočinku se 14. 6. 
konalo tradiční setkání v Kaplici s možností navštívit svá 
bývalá pracoviště v Jihostroji.

Nelze neuvést, že po dvouletém covidovém „půstu“ 
zajistil výbor odborové organizace KOVO – ve spolu-
práci s odborovou organizací v ČZ Strakonice – pro 
zaměstnance Jihostroje a jejich rodinné příslušníky opět 
hojně využívanou pobytovou letní rekreaci v Chorvat-
sku. Týdenní autobusové zájezdy se uskutečnily v pos-
ledním červencovém týdnu a prvním týdnu v srpnu. 
Zaměstnanci si mohli vybrat ze tří přímořských hotelů 

na Istrijském poloostrově nebo dvou hotelů v oblíbené 
oblasti Dalmácie. Rekreace je pro spolupracovníky Jiho
stroje dlouhodobě výhodná z několika důvodů. Nástup 
účastníků rekreace je možný v Českých Budějovicích, 
Velešíně i Kaplici. Autobusová doprava je spolehlivá, 
bezstarostná a relativně bezpečná. Na druhou stranu 
si přihlášení zájemci mohou zvolit jiný způsob dopravy 
(vlastní auto, vlak, letecky …). No a v neposlední řadě je 
cena rekreace o téměř třetinu nižší než cena z katalogů 
cestovních kanceláří.

Kam v roce letošním? Už pouze jako náhradníci je možné 
se v kanceláři odborů přihlásit k účasti na komedii „Ženy 
Jindřicha VIII. aneb chudák král(em)“ (23. 7. 2023) 
nebo na zájezd do Prahy na muzikál „Okno mé lásky“ 
(22. 4. 2023). 
 
Chceme vás i touto cestou požádat o spolupráci při ses-
tavování plánu kulturní, společenské a sportovní činnosti 
na rok 2023. Určitě existují místa nebo kulturní akce, které 
bychom mohli společně navštívit. Abychom podpořili 
vaši aktivitu, slibujeme, že každého, jehož námět bude 
realizován, odměníme drobným dárkem. Všechny vaše 
náměty přijímáme v kanceláři odborů do 25. 2. 2023 
a dále průběžně po celý příští rok.

Bc. jiří Řihout
předseda zo os Kovo

Dovolená v Chorvatsku je pro nás tradičně velmi atraktivní

Už snad zase brzy…

Kam za kulturou a poznáním v roce 2023?


