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Upínkou to začíná.

20 let s JC
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Je neuvěřitelné, jak rychle čas plyne. JC-Metal letos 
vstoupí již do třetí dekády svého působení. Máme 
za sebou léta plná píle, drobných i velkých úspěchů 
a změn, léta, na která budeme vždy rádi vzpomínat.

Naše historie se začala psát již v  roce 1997, 
kdy se Jan Cetl (odtud název JC-Metal) rozhodl 
založit společnost na výrobu součástí pro textilní 
a obráběcí stroje. Rok 1999 byl pro nás zásadní. 
Odstartovali jsme totiž výrobu mechanických upínek 
RY-UP, což předurčilo budoucnost naší společnosti 
a nastavilo její nový směr. Toto zaměření vyplynulo 
ze situace v porevolučním Česku. Upínky zde byly 
nedostatkovým zbožím a zahájení jejich výroby se 
tedy přímo nabízelo.

Jak šel čas, neusínali jsme na vavřínech a náš 
sortiment postupně rozšiřovali o nové nebo inovo-
vané produkty. Do naší nabídky tak přibyly těžké 
přesné upínky pro automobilový průmysl, další 
typy běžných rychloupínek či nová řada upínek 
pneumatických.

Významným mezníkem v historii naší společnosti 
byl rok 2005, kdy jsme zahájili spolupráci s němec-
kou výrobní firmou Bernd Siegmund GmbH, a stali 
se tak výhradním distributorem jejích stavebnico-
vých svařovacích systémů pro Českou i Slovenskou 
republiku. Produkty značky Siegmund se s našimi 
příhodně doplňují, a tak z této kooperace naplno 
těží obě strany.

Jsme
JC-Metal

V roce 2011 jsme k prodeji stavebnicových systémů 
navíc přidali konstrukční návrhy přípravků a celých 
pracovišť. V rámci této spolupráce se nám podařilo 
dosáhnout něčeho nevídaného. Tři roky po sobě 
(2014, 2015, 2016) jsme byli oceněni titulem 
Distributor roku. Když uvážíme, že výrobky společ-
nosti Bernd Siegmund GmbH jsou dodávány do 
více než šedesáti států napříč planetou, myslíme, 
že na sebe můžeme být právem pyšní.

Ve stejných letech považujeme za krásný úspěch 
také naše umístění v  soutěži Vodafone firma 
roku, která patří svým všeoborovým a regionál-
ním zásahem k největším podnikatelským kláním 
v České republice. Přes obrovskou konkurenci jsme 
v očích nezávislé odborné poroty obstáli a v rámci 
Zlínského kraje se probojovali až do finálové desítky.

Veškeré takové úspěchy nás velmi těší a jen zvyšují 
naši chuť odvádět kvalitní práci. Spokojenost klientů 
je pro nás posláním a nesmírně si vážíme důvěry, 
kterou v nás vkládají.

20 let existence už něco znamená a my uděláme 
vše proto, abychom i v budoucnu mohli vyrábět 
a dodávat kvalitní produkty, na které se zákazníci 
mohou 100% spolehnout.
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Historie
společnosti

Jan Cetl zakládá ve Vsetíně výrobnu 
součástí pro textilní a obráběcí stroje.

1997

Změna zaměření společnosti - začátek výroby 
mechanických rychloupínek RY-UP.

1999

Doplnění sortimentu o těžké přesné upínky pro 
automobilový průmysl.

2000

Další rozšíření sortimentu rychloupínek. 
Doplnění nové řady pneumatických upínek.

2003

Začátek spolupráce se společností Bernd Siegmund GmbH 
při prodeji stavebnicových systémů pro svařování.

2005
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Doplnění prodeje stavebnicových systémů Siegmund o konstrukční 
návrhy přípravků a celých pracovišť včetně výroby atypických 
polohovacích dílů.

2011

Zisk ocenění Distributor roku 2014 Bernd Siegmund GmbH. Umístění ve 
finálové desítce soutěže Vodafone firma roku 2014 Zlínského kraje.

2014

Zisk ocenění Distributor roku 2015 Bernd Siegmund 
GmbH. Umístění ve finálové desítce soutěže Vodafone 
firma roku 2015 Zlínského kraje.

2015

Zisk ocenění Distributor roku 2016 Bernd Siegmund GmbH.2016

Důležitý mezník - 20 let existence,
otevření nové výrobní haly ve Vsetíně - Bobrkách
a nová vizuální identita.

2017
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Ohlédnutí
za 20 lety

20 let existence
pohledem zakladatele

Ani se mi nechce věřit, že čas tak rychle běží, že 
je to už 20 let od doby, kdy jsme založili JC-Metal. 
Když o tom tak přemýšlím, jsem srdcem strojař 
vlastně skoro celý život. Dlouhá léta jsem pracoval 
ve firmě zabývající se kovovýrobou, ale jednoho dne 
mi na mysli vytanula myšlenka, že bych mohl založit 
vlastní podnikání. Jak se říká, štěstí přeje odvážným. 
V mém případě se toto rčení potvrdilo a podařilo 
se mi, samozřejmě s přispěním mnoha dalších 
šikovných lidí, od základu vybudovat úspěšnou 
firmu.

Je však nutno dodat, že cesta to nebyla vůbec 
jednoduchá. Naopak. Byla velmi klikatá a čekala 
na ní spousta překážek, se kterými jsme se museli 
popasovat. Člověk zkrátka musí občas zatnout 
zuby a nenechat se odradit.

Například sídlo firmy. To se během historie 
měnilo hned několikrát a my v rámci areálu bývalé 
Zbrojovky putovali z místa na místo. Začínali jsme 
v prostorách areálu Osan, pak si pronajali bývalou 
pomocnou dílnu v objektu číslo 7. Nájemní smlouva 
nám však byla časem vypovězena a my museli 
řešit otázku, kam s výrobou. Naskytla se možnost 
odkoupit objekt číslo 10 – budovu bývalé kotelny. 
Po útrapách s pronájmem jsme si řekli, že je na čase 
jít do svého. Bylo však nutné dát objekt trochu do 
kupy. Vlastními silami jsme zrekonstruovali interiér, 

odstranili kontaminované omítky, zavezli prostor 
vlastní kotelny sutí. Nechali objekt zateplit, vyměnili 
střechu a okna.

Přes všechnu tu práci navíc se nám podařilo výrobu 
udržet. Její směr se rovněž definoval za chodu. 
V minulosti jsme vyráběli například náhradní díly pro 
textilní stroje nebo součásti pro soustruh S50 CNC, 
ale i rychloupínky RY-UP. Právě poptávka po nich 
byla stále vyšší a my potřebovali zvýšit efektivitu 
produkce. Svépomocí jsme si proto začali vyrábět 
střihy, vyrobili též formu na plastové rukojeti 
a postupně sami zhotovili veškeré nářadí potřebné 
pro výrobu upínek. Jejich kvalita skokově rostla – 
zásadním posunem jsou kalené nýty u všech upínek 
či kalené plechové díly u upínek přímých. I dnes 
neustále rozšiřujeme jejich sortiment.

Při tomto ohlédnutí do minulosti nesmím 
opomenout ani navazování nejrůznějších spoluprací. 
Stali jsme se výhradním distributorem svařovacích 
systémů Siegmund pro Česko a  Slovensko 
(několikanásobné získání titulu „Prodejce roku“ je 
velkou satisfakcí a oceněním naší píle) a také se 
pustili do výroby dílů v rámci nejrůznějších kooperací 
s dalšími strojírenskými firmami.
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Jsem velmi rád, že jsme veškeré nepřízně osudu 
ustáli, že se nám vyplatila naše trpělivost 
a odhodlání. 20 let existence je důkazem, že to celé 
mělo nějaký smysl. Moc mě těší, že můžeme otevřít 
novou výrobní halu, která je šetrná k životnímu 
prostředí. Doufám, že se v jejích prostorách budou 
zaměstnanci cítit dobře a bude se jim tam líbit.

Rád bych na tomto místě všem zaměstnancům 
i obchodním partnerům upřímně poděkoval. Člověk 
může sám dokázat mnohé, ale bez vzájemné 
pomoci by JC-Metal nemohl nikdy být tam, kde je.

Jan Cetl
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Ohlédnutí
za 20 lety

Rozhovory
s obchodními
partnery

Bernd
Siegmund
GmbH
Nepřestáváme hledat 
způsoby, jak naše produkty 
dále vylepšovat

Svařovací a  upínací systémy Siegmund jsou 
proslulé tou nejvyšší funkčností a exkluzivním 
designem, díky čemuž jejich výrobce zaujímá 
místo světového lídra na trhu stolů pro přesné 
svařování. Přinášíme vám rozhovor s Danielem 
Siegmundem, který je synem zakladatele 
společnosti Bernd Siegmund GmbH a úspěšně 
pokračuje v rodinném byznysu.

Od roku 1982, kdy byla v německém Augsburgu 

založena výrobní divize současné společnosti 

Bernd Siegmund GmbH, uplynulo již mnoho let. 

Pamatujete si, kdy přišel prvotní nápad vyrábět 

ty nejlepší svařovací stoly na světě?

Jen málokdo ví, že idea svařovacích stolů je vlastně 
skoro 100 let stará. Než můj otec založil vlastní 
společnost, pracoval jako strojař. Právě díky této 
zkušenosti si uvědomil, že by mohl začít vyrábět 
svařovací stoly přesně odpovídající požadavkům 
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oboru. Nápad na základní produkt byl do začátku 
výborný, ale samozřejmě si vyžádal ještě spoustu 
dalších předělávek a vylepšení. A to vlastně děláme 
i dnes – nepřestáváme hledat způsoby, jak naše 
produkty dále vylepšovat.

V roce 2005 začala vaše firma spolupracovat se 

společností JC-Metal a my se tak stali výhradními 

distributory pro Českou a Slovenskou republiku. 

Máme mnoho zákazníků a  stoly Siegmund se 

ve skladu nikdy dlouho nezdrží. Myslíte si, že 

velká poptávka po nich je způsobena tím, že 

využíváte speciální výrobní procesy a  vysoce 

kvalitní materiály?

Ano, cílem je vyrábět svařovací stoly nejvyšší 
kvality. Za současnou podobou našich produktů 
se ukrývají dlouhá léta vývoje, která se ale rozhodně 
vyplatila. Myslím, že právě unikátní design a použití 
prémiových materiálů patří mezi hlavní důvody, 
proč tak mnoho zákazníků volí svařovací systémy 
Siegmund. Prostřednictvím distributorů dodáváme 
do celého světa, a právě společnost JC-Metal je 
jedním z našich nejúspěšnějších prodejců. Titulem 
Distributor roku jsme ji mohli ocenit dokonce třikrát 
za sebou. Jsme velmi vděční, že můžeme s takovou 
firmou spolupracovat.

JC-Metal letos slaví úžasných 20 let existence. 

Vaše společnost měla před nedávnem již 30. 

výročí. Jak jste jej oslavili?

Samozřejmě jsme uspořádali velkou oslavu. Jak 
již bylo řečeno, neustálé vylepšování je pro nás 
prioritou, proto jsme i při této příležitosti představili 
mnoho nových a revolučních produktů. K vidění byly 
například svařovací stoly Professional Extreme, 
které jsou vyrobeny z tvrzené nástrojové oceli. 
Prezentované produkty dokonce získaly ocenění 
Red Dot Awards. K výročí jsme si rovněž nadělili 
rozšíření sídla společnosti.

Víme o  vás, že při výrobě zohledňujete dopad 

na životní prostředí a  přijímáte svou část 

odpovědnosti. Řeknete nám prosím, co přesně 

to v praxi znamená?

Máte pravdu, na ochranu životního prostředí klademe 
velký důraz. Naše stoly jsou plasmanitridovány – 
jedná se o proces tvrzení oceli, který je k přírodě 
velmi šetrný. Mimo to je sídlo společnosti vybaveno 
solárními panely, které umožňují snížit naši 

ekologickou stopu – produkujeme dokonce více 
elektrické energie, než sami spotřebujeme. Dalším 
ekologickým krokem bylo zavedení bezpapírového 
systému práce - vnitřní pracovní procesy se obejdou 
takřka bez tisku. Vše skenujeme a archivujeme 
v systému, z čehož vyplývá, že už dále nemusíme 
tisknout žádné poznámky, objednávky, faktury 
a podobně.

Mohl byste prosím na závěr uvést nějaké 

doporučení či radu pro ostatní podnikatele? 

Čemu vděčíte za váš úspěch?

Je velmi těžké formulovat obecnou radu, která 
bude fungovat u kteréhokoliv podnikatele a oboru, 
případně předat nějaký zaručený recept na úspěch. 
Ale myslím si, že každý správný byznysmen by 
měl bez přestání hledat možnosti, jak vylepšit 
svůj produkt, interní i externí pracovní procesy. 
Měl by, jak jen je to možné, dohlížet na prodej 
i doručování výrobků. Měl by pamatovat na to, že 
rozvoj zaměstnanců je stejně důležitý jako vývoj 
produktů. Díky tomu, že v Bernd Siegmund GmbH 
na zmíněné věci myslíme a investujeme do nich, 
jsme jednou z nejlepších společností, pro které lze 
v regionu pracovat.

Děkujeme za rozhovor i cenné rady a přejeme, 
nechť jde vývoj i výroba svařovacích stolů pěkně 
od ruky.
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Již od roku 1859 se Škoda Transportation zabývá 
železniční a městskou hromadnou dopravou. 
Její výrobky dnes křižují Slovensko, Itálii, 
USA, Maďarsko, Lotyšsko, Polsko nebo třeba 
Rusko. Jaká je budoucnost lidského faktoru 
v sériové výrobě nebo kde plzeňská Škodovka 
používá výrobky JC-Metal, to nám prozradil 
specialista pro zlepšování a přípravky ve Škodě 
Transportation, Jan Mikeš.

Škoda Transportation je na pomyslném vrcholu. 

Jakým způsobem se ještě může posunout? Je to 

oblast digitalizace, robotizace linky, která by vám 

umožnila lépe a rychleji zpracovávat zakázky?

Možností, jak posunout výrobu kupředu, je 
samozřejmě mnoho. Vše je ale nutné plánovat 
s ohledem na specifika výroby. Konkrétně u nás 
ve Škodě Transportation je nejvyšší potenciál 

v investování do nových technologií pro svařování, 
obrábění, montáž a také v investicích do podpůrného 
softwaru.

Jak důležitý je u  vás podíl ruční práce na 

svařovací lince, a  kde se naopak nejvíce 

využívají roboti? Dokážou v  budoucnu roboti 

zastat veškeré úkony při svařování, nebo je zde 

lidský faktor nenahraditelný?

Podíl kvalitní ruční práce je u nás stále na prvním 
místě. Je to dáno především charakterem výroby. 
Roboty se snažíme využívat spíše na větších 
sériích, kde má smysl připravovat a postupně ladit 
softwarový program. Máme v plánu počet robotů 
navyšovat, protože pokud je vše dobře připraveno, 

Ohlédnutí
za 20 lety

Škoda
Transportation

Podíl kvalitní ruční
práce je u nás stále
na prvním místě
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má výsledný produkt stejnou kvalitu. Přesto ale 
stále zůstává určitá skupina výrobků, pro které 
bude vždy vhodnější a rychlejší ruční svařování.

Jaká je podle Vás budoucnost svařování? 

Myslíte si, že jej může časem nahradit například 

lepení?

Potenciál svařování je přes vývoj robotiky stále 
velký. Kolem nás se každodenně setkáváme se 
spoustou věcí, které lze vyrobit jedině za pomoci 
svařování. Je pravda, že přicházejí nové technologie, 
ale svařování je léty prověřené, a my tedy víme, 
co od svařených výrobků čekat. Na druhou stranu 
má i lepení určitě budoucnost. Zatím ale platí, že 
konstruktéři raději zvolí svařovaný spoj než ten 
lepený.

Se společností JC-Metal spolupracujete téměř 

8 let. Jak jste s výrobky a servisem spokojení?

Od prvních schůzek se společností JC-Metal po 
následnou několikaletou spolupráci jsou jednání 
velice profesionální. Jakékoliv podněty a požadavky 
jsou zástupci JC-Metalu vyřešeny bez problémů. 
Výrobky JC-Metal a Siegmund jsou ve Škodovce po 
řadu let využívány na většině svařovacích i jiných 
míst, a to s minimální mírou poškození či obměn.

Při kterých konkrétních zakázkách jste využili 

produkty JC-Metal či Siegmund?

Tyto výrobky používáme při práci na většině 
projektů. Jednalo se například o výrobu tramvají 
do maďarského Miskolce, turecké Konye, Prahy, 
Brna nebo Bratislavy. Zapojili jsme je rovněž do 
výroby metra pro ruský Petrohrad nebo lokomotivy 
pro německého operátora Deutsche Bahn. V blízké 
budoucnosti budou figurovat například u výroby 
tramvaje pro turecký Eskisehir.

Kromě výrobního programu máte také spoustu 

vedlejších aktivit. Sponzorství v  oblasti 

sportu, charitativní činnost či založení muzea 

Techmania Science Center. Proč je pro firmu 

důležité se zapojovat do takovýchto aktivit?

Společenská odpovědnost je pro naši společnost 
jednou z nejvyšších priorit. Cílem firmy je sice 
především výroba technologicky vyspělých řešení 
pro dopravu, která podporují udržitelný rozvoj. 
Skutečně moderní a odpovědné společnosti ale 
dnes myslí i na to, jak díky svému úspěchu podpořit 

snahu ostatních. Tradici podpory sportovních 
a charitativních aktivit ostatně zavedl již zakladatel 
firmy, Emil Škoda.

Cenou nesoucí jeho jméno oceňujete studentské 

diplomové a  disertační práce. Dá se to jistým 

způsobem brát jako hledání talentů pro vaši 

společnost?

Vztah student – firma se nyní nebuduje po skončení 
studií, ale už v jejich průběhu. Když studentům včas 
nabídnete smysluplnou spolupráci, a hlavně když 
jim ukážete perspektivu dalšího rozvoje a kariérního 
postupu, můžete je zaujmout. Proto se studenty 
spolupracujeme na diplomových a disertačních 
pracích včetně udílení Cen Emila Škody. Mimo to 
nabízíme také vlastní Trainee program.

Dokážete nakonec nějakým způsobem shrnout, 

co se skrývá za úspěšným fungováním Škody 

Transportation? Čím to je, že si vaše dopravní 

prostředky vybírají města téměř po celém 

světě?

Jen málokterá značka proslavila ve světě Českou 
republiku tak, jako právě plzeňská Škoda. S našimi 
výrobky se lidé setkávají již více než sto padesát 
let. Moderní výrobky pro městskou hromadnou 
dopravu a železnici vyrábíme i dnes. Vděčíme za 
to špičkové práci více než sedmi set konstruktérů, 
projektantů, designérů a stovkám milionů korun 
ročně investovaným do vlastního výzkumu a vývoje. 
Kvalitní výrobky s  dlouholetou tradicí si své 
zákazníky najdou a Škodovce se to úspěšně daří.

Děkujeme Vám za rozhovor a  přejeme Škodě 
Transportation, nechť její dopravní prostředky 
i nadále úspěšně brázdí celý svět.



12 www.jcmetal.cz

Společnost Schäfer-Menk se zabývá výrobou 
složitých svařovacích konstrukcí a patří pod 
německou skupinu Menk-Gruppe, která je 
největším dodavatelem pro evropský transfor-
mátorový průmysl. Kromě závodů v Německu 
má dvě pobočky v ČR, další pak v USA a Číně. 
Vyzpovídali jsme jejího technického ředitele, 
pana Ing. Luboše Matějku.

Pobočky Schafer-Menk v České republice svými 

produkty konkurují zemím jako USA, Čína

nebo Německo, kde jsou další střediska Menk-

Gruppe. Dá se říct, že je kvalita výroby v  ČR 

srovnatelná s výrobou ve zmiňovaných zemích?

České pobočky Schäfer-Menk jsou součástí 
společnosti Menk-Gruppe, která má pobočky 
v Německu, USA i Číně a všechny pobočky mají 
vysokou kvalitu výroby. Zahraniční pobočky se 
soustředí na výrobu transformátorových těles, chla-
dících radiátorů a dalších speciálních výrobků. Obě 

pobočky sídlící v České republice jsou orientovány 
na odlišný segment trhu. V radotínském provozu 
se jedná především o výrobu přístavní techniky, 
transformátorových nádob pro lokomotivy, důlních 
výztuh a jeřábových ramen. V dýšinském provozu 
vyrábíme jeřábovou techniku. Většina konstrukcí je 
z jemnozrnných ocelí o vyšší hmotnosti.

Od společnosti JC-Metal odebíráte již řadu 

let svařovací stoly Siegmund spolu s  dalším 

příslušenstvím. Jak hodnotíte kvalitu a úroveň 

této spolupráce?

Naší firemní strategií je dlouhodobá spolupráce 
s osvědčenými partnery. Proto s firmou
JC-Metal již několik let spolupracujeme a využí-
váme především plasmanitridované stoly značky 
Siegmund. Vzhledem ke globálně propojenému 
trhu je dnes obzvláště důležité mít spolehlivého 
dodavatele, který výrobek nejen dodá, ale také jej 
implementuje k zákazníkovi a poskytne podporou 

Ohlédnutí
za 20 lety

Schäfer-Menk

Neustále investujeme 
do inovací a tím i do 
své budoucnosti
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Pracovní náplň ve vaší společnosti určitě 

klade vysoké nároky na odbornou způsobilost 

zaměstnanců. Myslíte, že jsou lidé zde v České 

republice dostatečně kvalifikovaní pro výkon 

podobných profesí?

Schäfer-Menk se bohužel potýká s nedostatkem 
kvalifikovaných pracovníků, přičemž se jedná 
zejména o profese technického zaměření. Myslím 
však, že tímto problémem dnes trpí takřka všechny 
firmy v Evropě.

Práce ve strojírenství ale částečně spočívá 

pouze v obsluze strojů a manipulaci s výrobky. 

Může podle Vás lidský faktor práce, třeba právě 

u svařovacích procesů, zcela vymizet?

Vzhledem k nedostatku pracovních sil je často 
kladen důraz na automatizaci či robotizaci.
Toto lze provést, ale pouze tam, kde lze definovat 
vstupy výroby. Vždy tedy zůstane část výroby, 
kde lidská odbornost přetrvá a je nenahraditelná. 
Například právě u svařovacího procesu velkých 
svařenců jemnozrnných ocelí je nahrazení lidského 
faktoru velice složité.

Co pro Vás celkově znamená práce ve strojním 

průmyslu a  jakou má budoucnost? Nemáte 

pocit, že se kvůli rozvoji IT od tradičních 

průmyslů pomalu upouští?

Pro mne práce ve strojním průmyslu znamená 
především možnosti seberealizace. Je to velice 
dynamické odvětví, kde se stále objevují nové 
materiály, postupy zpracování či nové procesy 
výroby. Díky vizualizacím ve 3D softwarech je IT 
hodně vidět, ale nemyslím si, že se od tradičních 
průmyslů opouští, spíše se zpřesňují postupy, 
zrychlují implementace a přichází nové nápady. 
Čeho se trochu obávám, je nedostatek odborníků 
v tomto odvětví a s tím spojený menší progres, 
případně jeho stagnace. Celkově ale vidím budouc-
nost strojního průmyslu velice pozitivně.

Mnohokrát Vám děkujeme za zajímavý 
rozhovor a přejeme hodně úspěchů v pracovním 
i osobním životě.

či poradenství ohledně dalšího využití, případně 
pomůže při výběru příslušenství.

Zabýváte se výrobou svařovacích konstrukcí, 

svařenců pro důlní techniku, komponentů pro 

stavební stroje a  autojeřáby. To je náročné 

odvětví strojního průmysl. Jak velký důraz 

kladete na inovaci provozovny, strojů, procesu 

digitalizace?

Tento průmysl má svá jistá specifika a firma Schä-
fer-Menk neustále investuje do inovací a tím i do své 
budoucnosti. Jedině tak totiž může zůstat na špici 
ve svařování jemnozrnných ocelí. Zároveň přináší 
svým zákazníkům konkurenční výhodu na dnešním 
trhu. Minulý rok jsme úspěšně zvládli přechod na 
nový ERP systém, který nám poskytuje větší 
možnosti digitalizace a archivace. Také začínáme 
se zaváděním průmyslu 4.0 na nových obráběcích 
strojích a svařovacích robotech.
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KOSTKA  – kolobka je společnost, která si 
v historii prošla mnohými změnami ve výrobě. 
V  roce 2012 si zaregistrovala ochrannou 
známku KOSTKA a od té doby slaví úspěchy se 
svými koloběžkami nejen v ČR, ale i ve světě. 
Připravili jsme pro vás rozhovor s  panem 
Markem Kostkou mladším, jenž je synem 
zakladatele společnosti a  ve firmě působí 
v oddělení vývoje.

Sídlíte v  Hanušovicích, ale vaše výrobky jsou 

známé téměř po celé Evropě, Severní Americe, 

Austrálii či Novém Zélandu. Čemu vděčíte za 

ten úspěch?

Nachází se za ním práce mnoha lidí. Máme tu 
skvělou partu a nízkou fluktuaci zaměstnanců. 
Obojí považuji za základ úspěchu. Je ale jasné, že 
je před námi ještě spousta práce, abychom změnili 
povědomí o koloběžkách. Ještě stále jsou vnímány 
jako hračky pro děti. To už dnes ale neplatí.

Původně se vaše firma věnovala kovovýrobě 

a  zámečnictví, následně také výrobě rámů 

jízdních kol. Kdo přišel s  nápadem změnit 

zaměření na produkci koloběžek?

S tímto nápadem přišel můj táta. Tenkrát pro mě 
sháněl koloběžku, ale na trhu nenašel žádnou 
dostatečně kvalitní. Tak mi ji vyrobil. Následně 
takovou chtěli i  lidé z okolí. Pár jich tedy udělal, 
a pak už se to začalo pomalu rozjíždět. Výrobou 
koloběžek jsme navázali na utlumenou produkci 
rámů jízdních kol. Ty se totiž začaly dovážet z Asie 
za skoro nižší náklady, než se dal pořídit samotný 
materiál. Dovoz v podstatě zlikvidoval celý výrobní 
cykloprůmysl v ČR. Teď už se zde kola spíše jen 
montují.

Ohlédnutí
za 20 lety

KOSTKA
– kolobka

Máme první automatickou
testovací stanici pro
koloběžky na světě
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nosti. Většinou nakreslíme návrh, pak vytvoříme 
3D model a následně proběhnou výpočty. Časem 
vznikne prototyp, který testujeme a zdokonalujeme, 
dokud nevzejde finální produkt. V současnosti 
na to jdeme více vědecky – sbíráme jízdní data 
a následně je simulujeme na testovací stanici – je to 
mimochodem první automatická testovací stanice 
pro koloběžky na světě a jmenuje se KAREL II.

Vlastní testovací stanice? Je vidět, že k vývoji 

přistupujete opravdu zodpovědně. Kde vám při 

výrobě pomáhají produkty od JC-Metalu?

V naší vývojové dílně používáme při konstrukci 
prototypů stoly Siegmund. Lze je velice rychle 
přestavovat, což se mi hodně líbí. A když jeden 
stůl nestačí, jednoduše jej spojíte s druhým. Další 
využití nachází stoly při měření 3D ramenem. Pro 
konstrukci svařovacích přípravků používáme také 
vaše upínky RY-UP. Mají vysokou odolnost, což se 
při naší sériové výrobě opravdu cení.

Výroba koloběžek je také strojařská záležitost. 

Na závěr se tedy zeptáme, co pro Vás znamená 

být strojař a živit se v této oblasti podnikání?

V  minulosti byla snaha přesouvat výrobu do 
Asie, to se ale v současnosti rapidně mění, což 
je samozřejmě skvělé. Je však vidět nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků - od lidí ve výrobě až 
po šikovné konstruktéry a technology. Dnes je 
obrovský tlak na to mít aspoň maturitu a učňovské 
obory tím opravdu trpí. Zapomínáme však, že 
pokud nebudeme vyrábět a vyvíjet, nebudeme se 
posouvat dále. Jsem rád, že jako firma vyrábíme 
hotový produkt, který dále prodáváme, že zkrátka 
jen nepřekupujeme. Nese to sice spoustu úskalí, 
ale člověk vytváří hmatatelné hodnoty. To nás na 
naší práci baví. Nejvíce však samozřejmě potěší 
pochvala a fakt, že pomůžeme člověku vnést radost 
do života.

Děkujeme za krásná slova a vašim koloběžkám 
přejeme, ať si v  budoucnu získají co nejvíce 
srdcí.

Koloběžka už není jen hračkou pro děti. 

V  souvislosti s  tím dokonce vznikla nová 

sportovní disciplína. Povíte nám něco 

o sportovním koloběhu?

Sportovní koloběh je prozatím jen okrajová disci-
plína. Nejedná se o profesionální sport. Je to spíše 
o partě lidí, kteří tomu zkrátka propadli. Má to 
svoje kouzlo, protože kdokoliv přijede na závody, 
může se do této komunity zapojit a bez ohledu na 
výkonnost či věk porovnat své síly s těmi nejlepšími. 
Snažíme se koloběh lidem více přiblížit, aby nebrali 
koloběžku jen jako dětskou hračku, ale jako nástroj 
pro aktivní trávení volného času.

Vraťme se zpět k firmě Kostka. Než jste dospěli 

ke koloběžkám, měli jste za sebou 10  let 

působení na trhu. Jak dneska hodnotíte své 

rozhodnutí o změně výrobního programu?

Teď budu mluvit spíše za tátu, ale je to rozhodnutí, 
kterého dodnes nelituje. Nedávno četl životopis 
Steva Jobse a pak mi řekl:,Ty jo, on ty jeho počítače 
taky nikdo nechtěl“. Začátky byly těžké, protože 
tenkrát nikdo neměl zájem prodávat koloběžky. Táta 
se té myšlenky ale nevzdal a bojoval za ni. Dneska 
samozřejmě vyrostla také spousta garážových 
výrobců, kteří z toho těží, ale to je přirozený vývoj 
trhu. My koloběžky vyrábíme více než 15 let. Tu 
historii a zkušenosti už nám nikdo jen tak nevezme.

Výroba kvalitní koloběžky ale asi není tak 

jednoduchá, aby ji zvládl kde kdo takzvaně 

na koleni. Jak probíhá zrod koloběžky ve vaší 

výrobně?

Takřka všechny součásti si vyrábíme sami. Na 
koloběžky se totiž běžně montují díly z  jízdních 
kol – ty ale nejsou příliš vhodné. Umožňuje nám 
to vyrobit produkt přesně podle našich představ, 
aniž by nás ovlivňovala omezená nabídka na trhu. 
Možnost montáže vlastních doplňků posouvá naše 
koloběžky na další úroveň. Co se týče výroby, ta 
je dnes už velice automatizovaná. Disponujeme 
lasery na pálení profilů, 3D ohýbačkou, máme 3 
robotické svařovací pracoviště, soustružnicko-
-obráběcí centra a další nové technologie. Každý 
rok se snažíme do našeho technologického parku 
investovat nemalé množství peněz. Při vývoji buď 
zdokonalujeme stávající produkty, nebo vytváříme 
nové zcela od základu. Do vývoje vnášíme jak 
poznatky zákazníků, tak naše dlouholeté zkuše-
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Sklářské stroje Znojmo - společnost s  více 
než padesátiletou tradicí ve strojírenské 
výrobě. Orientuje se nejen na dodávku strojů 
pro sklářský průmysl, ale také na výrobu 
pekařských pecí či zakázkovou výrobou 
strojů. Více o  společnosti nám prozradí pan 
Ing.  Milan Večeřa, jednatel a  ředitel firmy, 
společně s panem Ing. Jiřím Habrem, výrobním 
ředitelem.

Vaše firma se zabývá výrobou sklářských 

a  pekařských strojů, ale pracujete také na 

individuálních zakázkách. Řeknete nám, co 

z toho vás baví nejvíce?

Myslíme, že nás baví zejména spolupráce na vývoji 
nových strojů, která společnost vždy posune 
dopředu. Právě v rámci výroby sklářských a pekař-
ských strojů zpracováváme individuální zakázky na 
míru, dle konkrétních požadavků zákazníků.

V současné době dodáváte hlavně do západní 

Evropy. Zamýšlíte cílení i na jiné trhy?

To je pravda, ale nebylo tomu tak vždy. V předcho-
zích letech se firma zaměřovala především na oblast 
sklářství, kdy většina naší produkce směřovala na 
východní trhy, zejména pak do Ruska. Po změně 
situace v Rusku, hlavně v období hospodářské 
krize a po oslabení rublu, jsme se však museli 
během tří  let zcela přeorientovat na nové trhy. 
V současnosti dodáváme vlastní stroje i stroje dle 
dokumentace zákazníků do celého světa. Téměř 
80 % naší produkce tvoří export na západní trhy, 
ale postupně se snažíme vrátit také zpět na trhy 
východní.

Ohlédnutí
za 20 lety

Sklářské stroje
Znojmo

Modernizace
je nezbytným krokem
k efektivní produkci



17www.jcmetal.cz

podmínky pro budoucí konkurenceschopnost 
a stabilitu společnosti.Kromě řady benefitů pro 
zaměstnance jsme zavedli novou doplňkovou složku 
platu odvozenou z dosaženého růstu měsíční pro-
duktivity. Velkého zájmu se těší možnost využívat 
výhod zaměstnaneckého programu s přístupem 
do mobilní privátní podnikové sítě, který umožňuje 
čerpat pro celou rodinu zaměstnance výhodné 
tarify. Nezapomínáme ani na kulturu. Kromě 
pravidelných zájezdů mají zaměstnanci například 
možnost návštěv divadla v rámci dlouhodobého 
předplatného.

S ohledem na nabídku pracovních míst jste pro 

Znojmo a  širší okolí velkým přínosem. Máte 

také nějaké jiné aktivity, kterými se snažíte 

podpořit své město?

Troufáme si říci, že jsme jeden z nejstabilnějších 
zaměstnavatelů na Znojemsku. Od založení 
společnosti v roce 1994 zaměstnáváme okolo 
170 zaměstnanců. V rámci ostatních aktivit se 
snažíme podpořit zejména vybrané sporty. Pra-
videlně podporujeme cyklistické sportovní akce 
zaměřené především na děti. Poslední 3 roky spon-
zorujeme znojemský hokej. V sociální oblasti jsme 
se několikrát podíleli na nákupu automobilů pro 
domovy seniorů a přispěli jsme také na vybudování 
babyboxu ve Znojmě.

Poslední otázka. JC-Metal se ohlíží za svou 

dvacetiletou historií. Jak byste popsali 

dosavadní spolupráci s naší firmou?

Na začátek spolupráce se společností JC-Metal před 
10 lety vždy rádi vzpomínáme, protože nasazení 
přesných svářecích stolů s vhodným příslušenstvím 
pomohlo zrychlit svařování při výrazném snížení 
potřeby speciálních svařovacích přípravků. Dnes 
si přesnou zámečnickou práci bez svářecích stolů 
neumíme vůbec představit. Spolupráce s firmou 
JC-Metal byla vždy velmi profesionální a na výborné 
úrovni. Našli jsme spolehlivého partnera, který nám 
pomohl posunout naše podnikání kupředu.

Mnohokrát vám děkujeme za rozhovor a těšíme 
se na další spolupráci.

Změna orientace na nové trhy asi nebyla úplně 

jednoduchá… Jak to probíhalo?

Nezalekli jsme se a intenzivně se věnovali vývoji 
nových strojů. Rozšířili jsme naše portfolio o výrobu 
pekařských pásových pecí, vyvinuli novou generaci 
sklářských pásových pecí AAL a  inovovali další 
stroje z našeho portfolia.

Když jsme u  té historie, JC-Metal letos slaví 

20  let existence. Vy už tu svou pomyslnou 

„dvacítku” máte za sebou. Jak byste shrnuli 

vaše dosavadní působení na trhu? Na které 

okamžiky jste opravdu pyšní?

Myslíme si, že naše působení je po celou dobu velmi 
úspěšné. Jsme zdravá a finančně stabilní firma 
s rozsáhlými výrobními možnostmi. Od založení 
společnosti až po současnost jsme se obešli bez 
úvěrů, což se pozitivně projevilo i v době krize. 
Pociťujeme hrdost, že naše stroje, zejména ve 
sklářském průmyslu, pracují spolehlivě už desítky 
let. Velkým úspěchem byla již zmíněná změna ori-
entace z východních trhů na zcela rozdílné západní 
trhy. Čas ukázal, že tato změna byla velmi pozitivní 
a umožnila během dvou let nárůst tržeb o téměř 
95 %. Kvalita odváděné práce a pozitivní ohlasy 
našich zákazníků se projevují ve zvýšeném zájmu 
dalších zahraničních partnerů o naši firmu.

Jistě nám dáte za pravdu, že Česká republika 

je velmi průmyslově a strojírensky orientovaná, 

ale modernizace zde jde docela pomalu. Čím to 

je?

Česká republika byla vždy strojírensky zaměřená 
a měla dobrý zvuk v zahraničí. Bohužel došlo 
k potlačení zájmu o strojírenské obory a nyní nám 
chybí velké množství kvalifikovaných techniků 
se zájmem o tento obor. Podcenění důležitosti 
vlastního vývoje bylo často způsobeno tím, že 
firmy upřednostňovaly okamžité dosažení lepších 
hospodářských výsledků. Modernizace výrobních 
procesů a zavádění nových metod štíhlé výroby 
je však nezbytným krokem k zajištění budoucí 
efektivní produkce.

Jedním z  vašich cílů je být stabilním 

zaměstnavatelem. Prozradíte nám, jakým 

způsobem se staráte o vaše zaměstnance?

Neustále probíhá rozvoj společnosti, který je 
výrazně ovlivněn náročnými požadavky především 
zahraničních zákazníků. Díky postupnému zvyšování 
produktivity a výrobních možností jsou vytvořeny 
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Bc.  Ondřej Zlámal je jedním z  těch, které 
oslovila práce rukama, kouzlo poctivého 
řemesla a  umění, jemuž zasvětil svůj život. 
Setkali jsme se s ním, aby nám prozradil něco 
o  sobě a  kráse svého oboru. Další informace 
a  ukázky realizací tohoto mladého designéra 
můžete najít na webu www.zlamalkovar.cz.

Víme, že jste zámečník, restaurátor a umělecký 

kovář. To je velmi zajímavé oborové zaměření. 

Řeknete nám, jak jste se k takovým povoláním 

dostal?

O kovářství jsem se začal zajímat už v 8. třídě 
základní školy. Tehdy přiletěl můj strejda z Kanady 
a ukázal mi fotky svých kovářských výrobků. Od 
té doby jsem nechtěl dělat nic jiného. Takže když 
došlo na výběr střední školy, obě přihlášky jsem 
si podal na obor umělecký kovář.

Kovařina tedy byla jasná volba… Zámečníkem 

a restaurátorem jste se stal až v průběhu času?

Ano, to vyplynulo z poptávky a nabídky. Postupně 
jsem se zaměřil i na zámečnickou práci, která mě 
baví. Oslovovali mě rovněž klienti, kteří chtěli 
opravit staré kované brány, kříže či jiné historické 
věci. Z  tohoto důvodu jsem se začal věnovat 
i restaurování. Ale obě zmiňované činnosti v pod-
statě vyplývají z kovářské práce.

Ohlédnutí
za 20 lety

Kovář
Ondřej Zlámal

Každý den
je originál
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Velmi nás těší, že můžeme být skrz naše upínky 

aspoň trošku součástí Vašich realizací, Ondřeji. 

Máte zkušenosti i s upínkami jiného výrobce?

Ano, mám zkušenosti i s jinými značkami. Používám 
dokonce upínky až z Ameriky. Ale to je naprosto jiný 
druh upínek, takže je s těmi od vás nelze srovnávat.

Samozřejmě, pro různá užití používáte různé 

nástroje. Mohl byste nám závěrem prozradit, 

jaké máte představy a ambice do budoucna?

I v letech budoucích chci dělat dokonalou a kvalitní 
práci, předávat lidem radost tím, že vytvářím origi-
nální design a zkrášluji jejich prostředí.

Vzkážete něco lidem, kteří se třeba rozhodují 

o své budoucnosti a uvažují o dráze uměleckého 

kováře?

Ať se toho nebojí a dávají si hlavně pozor na zdraví. 
Ať dodržují veškeré bezpečnostní předpisy a dopo-
ručení, které se mají v těchto oborech dodržovat, 
protože je to velmi nebezpečná práce.

Ondřeji, děkujeme Vám za rozhovor a přejeme 
hodně zdaru.

Když mluvíte o  historických předmětech, 

pracujete v současnosti na nějakých zajímavých 

nebo neobvyklých projektech?

Aktuálně pracuji na restaurování historických křížů. 
To je pro mě asi nejzajímavější činnost, protože 
se zde setkávám se starým řemeslem. Tyto kříže 
jsou vyrobeny podle dobových praktik, bez použití 
svářečky. Je to opravdu poctivá dobová kovářská 
práce.

Taková práce Vám jistě dělá radost. Můžete 

nám popsat, jak probíhá běžný pracovní den 

uměleckého kováře?

Můj běžný den začíná kávou (smích).

Naprosto rozumíme, to nejste jediný. Po kávě 

začínáte plánovat nebo přímo pracovat?

Plánování probíhá již předchozí večer, abych měl 
pro další den předem stanovenou náplň. Běžný 
den většinou začíná tím, že musím sehnat materiál, 
pak začít pracovat. „Nakout“ věci, rozkreslit si 
je, připravit jednotlivé součásti, a pak z nich celý 
výrobek seskládat. Ale je to vlastně velmi různo-
rodé – podle toho, na jaké zakázce zrovna pracuji. 
Když například vytvářím kovanou bránu, postup 
je jiný než v případě zábradlí nebo interiérových 
doplňků.

Takže každý den je v podstatě jiný?

Každý den je originál.

Při své práci jste se rozhodl používat produkty 

naší firmy. Zajímalo by nás, jaké využití se pro 

upínky JC-Metal najde ve Vaší poměrně malé 

dílně.

Produkty firmy JC-Metal používám hlavně ke svařo-
vání, ale taky při kutí, protože jsem si je upravil tak, 
aby mi pasovaly na kovadlinu a já si na ni tak mohl 
připevňovat ocel různých profilů. Ale našel jsem pro 
ně i další využití. Člověk je může použít nejen na 
originálních svařovacích stolech, ale i na vrtačce či 
na jakémkoliv jiném stole. Stačilo si jen vlastnoručně 
vyrobit přípravek, na který si upínky připevním a pak 
fungují výborně. V podstatě v jakémkoliv provedení.
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Jsme předním českým výrobcem 
upínacího nářadí a  máme bohaté 
zkušenosti s produkcí rychloupínek 
RY-UP, které jsou určeny především 
pro upínání ve svařovacích, montážních 
nebo měřících přípravcích. Klademe 
důraz na preciznost jejich provedení, 
díky čemuž se rychloupínky RY-UP 
vyznačují prémiovou jakostí a velmi 
dlouhou životností.

Důmyslná konstrukce, materiály 
s vysokou pevností, kalená ložisková 
pouzdra, klouby, nýty, čepy a kvalitní 
zpracování, to vše v jednom dokona-
lém celku, v  jedné dokonalé upínce. 
Povrchová úprava zinkováním zajiš-
ťuje antikorozní ochranu. Na přání lze 
upínky i fosfátovat, černit nebo niklo-
vat (vybrané typy je pak možno vyrobit 
i v nerezovém provedení). Upínky jsou 
opatřeny olejivzdornou ergonomickou 
plastovou rukojetí, jejíž jasně žlutá 
barva napomáhá bezpečně rozeznat 
polohu upínací páky v přípravku.

Všechny upínky JC-Metal pracují na 
principu kloubového mechanismu, díky 
čemuž mohou být poměrně nízkou 
ovládací silou (vyvozenou manuálně 
nebo pneumaticky) docíleny vysoké 
upínací síly.

Celý sortiment rychloupínek RY-UP 
nabízí rozmanitý výběr typů, které 
pomohou nalézt řešení pro každý 
technický úkol.

Představení
portfolia produktů

Rychloupínky
RY-UP
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Jednodílné upínací rameno pro zvýšení 
tuhosti upínky s možností nastavení 
přítlačného šroubu ve 2 osách. 
U masivního provedení páky lze šroub 
nastavovat pouze v jedné ose.

Součásti upínky vyrobeny 
z kvalitního ocelového plechu. 
Povrchová úprava zinkováním.

Tepelně zpracované nýty a pouzdra 
(dle typu), při montáži mazány 
k zajištění dlouhodobé životnosti.

Ergonomicky tvarovaná 
olejivzdorná plastová rukojeť.

Dorazový kolík k omezení zdvihu.

Zušlechtěný přítlačný šroub 
s maticí a podložkou.

Tepelně zpracovaná upínací 
páka dodávaná v několika 
provedeních.

Stojiny upínky z nitrocementačního 
materiálu. Jsou dodávány 
v několika provedeních.

Ovládací páka z ušlechtilé oceli
je tepelně zpracována.

Čepy, šrouby a kolíky vyrobeny 
z nitrocementačního materiálu.

Povrchová úprava upínky - černěno.

Těžké přesné provedení

Svislé upínky

Standardní upínací rameno umožňuje nastavení 
přítlačného šroubu ve dvou osách. U masivního provedení 
páky lze šroub nastavovat pouze v jedné ose.

Součásti upínky vyrobeny 
z kvalitního ocelového plechu. 
Povrchová úprava zinkováním.

Tepelně zpracované nýty 
a pouzdra (dle typu), při montáži 
mazány k zajištění dlouhodobé 
životnosti.

Ergonomicky tvarovaná 
olejivzdorná plastová rukojeť.

Zušlechtěný přítlačný šroub 
s maticí a podložkou.

Vodorovné upínky
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Kompaktní válec 
s dlouhou životností.

Přesný tlačný čep z oceli 
kruhového průřezu.

Součásti upínky vyrobeny z kvalitního zušlechtěného 
materiálu. Povrchová úprava zinkováním (u vybraných 
typů černění).

Tepelně zpracované nýty 
a šroubové čepy (dle typu), při 
montáži mazány k zajištění 
dlouhodobé životnosti.

Ergonomicky tvarovaná 
olejivzdorná plastová rukojeť.

Zušlechtěný 
přítlačný šroub 
s maticí.

Kalená ložisková pouzdra 
(dle typu).

Součásti upínky vyrobeny 
z kvalitního ocelového plechu. 
Povrchová úprava zinkováním.

Ergonomicky tvarovaná 
olejivzdorná plastová rukojeť.

Nastavitelný třmen z legované 
oceli.

Šroubované čepy a kolíky
z kalené oceli (dle typu).

Součásti upínky z legované oceli 
tepelně zpracovány (dle typu).

Bronzová pouzdra pro snadný chod 
a dlouhou životnost (dle typu).

Masivní upínací páka (dle typu).

Pneumatické upínky

Přímé upínky

Hákové upínky



23www.jcmetal.cz

Jsme výhradním distributorem stavebnicových 
svařovacích systémů Siegmund pro Českou a Slo-
venskou republiku.

Díky sofi stikovanému a fl exibilnímu stavebnicovému 
systému Siegmund lze v porovnání s klasickými 
způsoby spojování ušetřit při sestavování přípravku 
až 40 % času. Stavebnicové systémy jsou k dis-
pozici ve třech rozměrových řadách – s otvory 
o velikosti 16 mm (System 16), 22 mm (System 
22) nebo 28 mm (System 28). Nejrůznější rozmě-
rové varianty stolů ve všech zmíněných řadách, 
různorodé typy noh a materiálových provedení, 
to vše umožňuje vybírat z více než 10 000 mutací 
stavebnicového systému Siegmund.

Stavebnicové systémy lze použít nejen při svařo-
vání, ale i upínaní a měření.

Svařovací stoly Siegmund jsou standartně plas-
manitridovány, což zvyšuje tvrdost jejich povrchu 
a celkovou odolnost proti opotřebení a korozi.

Svařovací 
stavebnice 
Siegmund

Zákaznická podpora a služby

Díky rozšířené zákaznické podpoře jsme vám schopni
nabídnout následující služby:

1. Poradenství při výběru vhodných dílů stavebnice Siegmund

2. Návrh přípravku ve 3D modelu

3. Montáž ve vaší provozovně

4. Výroba atypických dílů pro svařovací přípravky

5. Dozor při první výrobní sérii

6. Návodky k jednotlivým sestavám, záruční i pozáruční servis

7. Výroba a dodávka atypických polohovadel včetně montáže

Zákaznická podpora a služby

Díky rozšířené zákaznické podpoře jsme vám schopni
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Co je nového
ve společnosti
JC-Metal

Nový vizuální
styl klade důraz
na jednoduchost
a soudobost
K 20. narozeninám jsme si nadělili novou tvář. 
Které vizuální prvky prošly změnami a  proč? 
Co vyjadřuje nové logo? To nám prozradí Head 
of Design z  agentury KHS a  tvůrce nového 
vizuálního stylu JC-Metal, pan Jiří Vítek.

Na úvod nám prosím řekněte něco o  svém 

povolání. Jak dlouho se věnujete grafickému 

designu? Jak jste se k této práci dostal?

Grafickým designem se zabývám zhruba 7  let. 
Původně jsem se chtěl věnovat architektuře, kterou 
jsem i vystudoval, ale náhoda přispěla k tomu, že 
jsem se nakonec přeorientoval na tvorbu webových 
stránek. Odtud zbýval už jen krůček ke grafickým 
návrhům tiskovin, tvorbě log nebo celých vizuálních 
identit.

Pro JC-Metal jste navrhoval nové logo a  další 

prvky nového vizuálního stylu. Jak obecně 

probíhá Vaše příprava při tvorbě nových 

grafických návrhů? Kde čerpáte inspiraci?

Pokud už firma nějaký vizuální styl má, většinou při 
tvorbě vycházím z jeho původní podoby s tím, že 
mu dám nové, soudobější vzezření. Když navrhuji 
zcela od základu, mám sice větší svobodu, ale ne 
vždy to musí být nutně výhodou. Co se týká inspi-
race obecně, tu většinou čerpám z internetových 
blogů zabývajících se grafickým designem, a taky 
sleduji aktuální dění v oboru.

Nyní přejděme přímo k  logu společnosti 

JC-Metal. Obsahovalo zadání nějaké konkrétní 
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A  co zmiňovaný vizuální styl? Jaká je vlastně 

jeho funkce? Kterými jeho prvky jste se 

v případě JC-Metalu zabýval?

Jednotný vizuální styl slouží obecně k jednoznač-
nému vizuálnímu odlišení jedné firmy od druhé. 
Pokud je správně navržen, měl by lidem dopomoci 
k její jasné identifikaci. Kromě loga jsem se zabýval 
rovněž barvami typickými pro JC-Metal a  jejich 
využitím v nejrůznějších tiskovinách i jinde. Jedná 
se o výrazné žluté plochy pod textem, kdy došlo 
oproti bývalé vizuální podobě k minimalizaci užití 
černé barvy.

Jak jistě víte, JC-Metal letos oslaví 20  let 

existence. Co byste na závěr společnosti popřál 

do dalších let?

Ať jí je nový vizuální styl k užitku a vryje se do 
paměti co nejvíce lidem. Přeji také hodně zdaru 
a úspěchu při dalším fungování.

Děkujeme Vám za rozhovor i nový vizuální styl. 
Mějte se krásně, ať se Vám dílo daří.

požadavky, které bylo nutné dodržet, nebo byl 

nový návrh zcela ve Vaší režii?

Hlavním požadavkem v  zadání bylo zachovat 
typografickou část loga, tedy nápis JC-Metal. Další 
nároky, které by nové logo mělo splňovat, jsem si 
nadefinoval sám. Kladl jsem důraz především na 
jeho jednoduchost a užitelnost v praxi.

Pravda, nové logo působí oproti tomu 

původnímu jednodušeji. Byl to tedy Váš záměr?

Ano. Jak jsem zmínil, mým záměrem bylo logo 
zjednodušit. To původní bylo graficky zastaralé, 
příliš komplikované a pro užití nefunkční.

Můžete nám prosím logo popsat? Co vyjadřuje? 

Z čeho vychází jeho nová grafická podoba?

Nové logo sestává z nápisu JC-Metal a hlavní 
kružnice, jakožto prvku, který je inspirován logem 
starým. Užití kruhu odkazuje rovněž na původní 
logo Zbrojovky, v jejímž areálu firma sídlila. Font 
(typ písma) je technický, doladěný do detailů pomocí 
úkosů v řezu písma.

Měl jste připraveny i další návrhy loga? Pokud 

ano, proč zvítězila právě tato varianta?

Návrhů na podobu loga byly desítky. Vybral jsem 
několik svých favoritů a ty předložil zástupcům 
společnosti JC-Metal. Čím nejvíce zaujala právě 
tato varianta, to je spíše otázka pro ně.
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Logotyp:

Co je nového
ve společnosti
JC-Metal

Nový vizuální styl 
odráží aktuální trendy
v grafi ckém designu
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Písmo:

Etelka
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRTSUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890

Etelka
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRTSUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890
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Výšivka:

Taška:
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CMYK 0:5:100:0
Pantone Yellow
RAL 1021

Modifi kace loga: Barva:

Branding:
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Naše společnost existuje už celé dvě dekády, 
během nichž se toho hodně událo. Vždy jsme se 
snažili reagovat na změny, čelit novým výzvám, 
inovovat, nezůstávat pozadu. To pro nás platilo 
a platí. Při příležitosti 20 let existence jsme však 
chtěli naši snahu projevit ještě výrazněji.

Neustálé inovace a  rozšiřování produktového 
portfolia s sebou přináší větší nároky na výrobní 
prostory – co do jejich velikosti i soudobosti tech-
nického zázemí. Chceme, aby se naši zaměstnanci 
cítili dobře a měli odpovídající pracovní podmínky. 
Celá naše výroba se proto přesunuje do zbrusu 
nové moderní haly. Domovskému městu Vsetín 
zůstáváme stále věrni, ale měníme adresu. Opou-
štíme areál bývalé Zbrojovky a stěhujeme se do 
nové výrobní haly v Bobrkách.

Velmi nás těší, že tento krok můžeme symbolicky 
učinit právě při příležitosti 20. výročí od založení 
společnosti. Nové prostory nám umožní rozšířit 
kapacitu výroby i nabídku pracovních míst. Kromě 
toho dáváme jasně najevo, že se chceme neustále 
posouvat dál.

Aktuální logo a vizuální styl jsou novou, modernější 
tváří, která vyjadřuje nadčasový charakter naší spo-
lečnosti. Zároveň zrcadlí současný trend v oblasti 
grafického designu, který má za cíl vizuální prvky 
zjednodušovat.

Co je nového
ve společnosti
JC-Metal

Nezůstáváme pozadu
– nová hala, nová 
vizuální identita, 
zodpovědnost
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Nedáváme plané sliby. Neřečníme, ale konáme. 
Chceme být odpovědnou firmou, která pozitivně 
reprezentuje náš kraj a tradici strojního průmyslu. 
Vyrábíme kvalitně, ale ohleduplně. Jsme firmou, pro 
kterou je radost pracovat, se kterou je radost spo-
lupracovat, na kterou se lze naprosto spolehnout.

Jsme si vědomi, že se vše netočí jen kolem výroby. 
Dobré vztahy se zaměstnanci, zákazníky, ale i všemi 
dalšími dotčenými stranami, jsou pro nás naprostou 
prioritou. Aktivně se podílíme na dění ve městě 
i  regionu. Zapojujeme se do pořádání několika 
akcí, mezi něž patří projekty jako Kapka naděje, 
Nemocnice nebo Zbrojovka. Na svůj původ jsme 
náležitě hrdí, proto náš region propagujeme po 
celé republice, ale i v zahraničí. Nezapomínáme ani 
na matku přírodu – výrobní procesy probíhají tak, 
aby byly co nejohleduplnější k životnímu prostředí, 
propagační materiály jsou vyrobeny za pomocí 
ekologického tisku na recyklovaný papír.
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Upínám, tedy jsem. Takové je jedno z hlavních 
hesel pana Upínky, který nás bude provázet 
následujícími stranami. Měli jsme to štěstí, že 
si našel čas a podělil se s námi o svůj příběh. 
Dozvíte se, jaká je jeho životní náplň, co rád 
dělá ve volném čase nebo kde hledá inspiraci 
pro svá moudra.

Dobrý den, můžete se prosím čtenářům 

představit?

Dobrý den, jsem svislá upínka 240 UZ s ergo-
nomicky tvarovanou olejivzdornou plastovou 
rukojetí, jednodílným upínacím ramenem, kalenými 
nýty a kalenými ložiskovými pouzdry, vybavená 
zušlechtěným přítlačným šroubem s maticí a pod-
ložkou. Ale od té doby, co jsem poprvé vyrazil mezi 
lidi, mi začali říkat prostě „pan Upínka“. Uznávám, 
je to o něco jednodušší. Jestli chcete, můžete 

mi tak říkat taky. Moje původní označení se totiž 
podobá jménu Mirečkova dědečka z filmu Jak 
básníci přicházejí o iluze.
(Lepodotemačesalačogaleokranieleipsonatriumupo-
trimatosifioparaletemiokaraotekemekyčlepasifepa-
telistrionop, pozn. red.).

Dobře. Tak tedy, pane Upínko, prozraďte nám 

prosím něco o Vaší historii.

Světlo světa jsem poprvé spatřil ve Vsetíně a mé 
zrození bylo poněkud netradiční. První, co jsem 
uviděl, nebyl porodní sál, nýbrž strop výrobní haly 
společnosti JC-Metal. Nemám dva rodiče. Mám 

Ze života
JC-Metal

Pan Upínka

Upínky jsou od povahy
upjaté. Chci jít příkladem
a ukázat jim, že žít
se dá i jinak
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To je důvod, proč si Vás ostatní upínky zvolily za 

svého mluvčího?

Neřekl bych přímo zvolily. Víte, upínky jsou od 
povahy docela upjaté. Já chci jít příkladem a ukázat 
ostatním, že žít se dá i jinak. A daří se mi to. Už 
mám pár následovníků. Mezi námi, na pozici mluv-
čího se s bráchy střídáme. On to stejně nikdo 
nepozná. Přeci jen jsme podobné typy.

Ještě k těm moudrům, která předáváte. Kde pro 

ně sbíráte inspiraci?

Taková upínka na dílně leccos uchytí, následkem 
čehož také leccos pochytí. Strojaři jsou lidé na svých 
místech, a tak jsem během své kariéry vyslechl 
spoustu zajímavého. Byla by škoda to nepředat dál.

Poslední otázka na závěr. Co byste popřál rodné 

firmě JC-Metal k jejím 20. narozeninám?

Hlavně hodně zdaru v příštích letech a více přírůstků 
do naší rodiny. Protože nebýt ostatních, nikdy bych 
toho tolik neupnul a připadal bych si jako tělo bez 
přítlačného šroubu.

jich hned několik a patří mezi ně jak lidé, tak stroje. 
Každý mi dal do vínku něco. Tu rukojeť, tu nýt, až 
postupně vzniklo celé mé já. A jak můžete vidět, 
věnovali mi zvláštní péči, díky čemuž jsem opravdu 
dobře stavěný.

A jak jste se vlastně dostal k Vaší práci? Co je 

její náplní?

Možná to ode mne bude neskromné, ale byl jsem 
k ní prostě předurčen. Je mou největší vášní již od 
narození. K upínání jsem se zkrátka upnul. Během 
práce nedělám nic jiného. Ani hnout - rychle, přesně, 
bezpečně - upínám, tedy jsem. Tak zní má životní 
kréda. Jakmile něco přichytím, už to nepustím. 
Povolím až po šichtě.

Ano, poslední dobou prý často opouštíte dílnu 

a vydáváte se mezi lidi. Co Vás k tomu vede?

Jak jsem řekl, svou práci miluji. Ale jsem taky jenom 
upínka a potřebuji se občas uvolnit. Proto sem tam 
zamířím do společnosti, předat lidem svá moudra.
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Vždycky mě potěší, když se mohu s  rodinou 
a blízkými přáteli sejít rukojeť v tvář. Promluvit 
si o tom, k čemu se právě upínáme, co nového 
v oboru, jestli je vše správně promazané a jde 
to jako po másle. Mám radost také z úspěchů, 
kterých má rodná firma dosahuje. Více o tom, 
kde je možné mě i kolegy potkat a co se nám 
v  průběhu posledních let podařilo, se dočtete 
níže.

Výstavy a veletrhy
Se svými zákazníky a přáteli se pravidelně potká-
váme na nejrůznějších strojírenských veletrzích. 
V nepřehlédnutelném žlutém stánku vždy všechny 
rádi pohostíme výtečnou kávou a prohodíme s nimi 
pár slov.

Nejčastěji nás můžete potkat na Mezinárodním 
strojírenském veletrhu v Brně, který navštěvujeme 
již od roku 2006. Dále se účastníme Medziná-
rodného strojárského veľtrhu v Nitre nebo také 
pražského mezinárodního veletrhu strojírenských 
technologií For Industry a mnoha dalších.

Vánoční večírky
Jednou z našich oblíbených tradic, na kterou se 
každoročně velmi těšíme, je vánoční večírek. Nejen 
proto, že dostáváme dárky… Především jsme rádi, 
že se všichni můžeme sejít i mimo pracovní dobu 

a poznat se taky z trochu jiné stránky. Atmosféra 
je vždy velmi příjemná, protože jsme víceméně 
jedna velká rodina. Toho si vážíme.
Vánoční večírky umíme pojmout i netradičně. Třeba 
loni jsme se tématem vypravili na Bali a byla to 
tedy opravdu tropická jízda!

Teambuildingy
Sejít se společně i mimo kancelář nebo výrobnu, 
to je pro nás opravdu důležité. Věříme, že dobře 
fungovat může jen firma, ve které přebývají dobré 
osobní vztahy. My můžeme s čistým svědomím říci, 
že u nás přebývají a dále je pravidelně upevňujeme 
na nejrůznějších srazech.

PZ Meeting 2015
Své zkušenosti předáváme dále, nejen na vele-
trzích. V roce 2015 jsme například přednášeli na 
oblíbeném meetingu Prvé Zváračskéj, a. s., kde se 
každoročně potkávají jak učitelé a mistři ze svářec-
kých škol, tak i firmy působící v oblasti svařování. 
Po celý meeting jsme nejen čerpali nové poznatky 
od kolegů z oboru, ale také si užívali překrásného 
prostředí Vysokých Tater. Není nad to, když se 
spojí příjemné s užitečným…

Ze života
JC-Metal

Události
ve firmě
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Distributor roku Bernd Siegmund GmbH
Velkou událostí posledních let bylo také to, že 
se nám třikrát v řadě za sebou podařilo získat 
titul Distributor roku Bernd Siegmund GmbH 
a dosáhli jsme tak pomyslného hattricku. Naší 
dlouholeté spolupráce s německou společností 
Bernd Siegmund, výrobcem svařovacích stolů, si 
velice ceníme a máme radost z toho, že je tato 
spolupráce vážená z obou stan. Krásné sošky, 
které jsme jakožto nejlepší prodejci obdrželi, mají 
u nás ve firmě své čestné místo.
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Vydal jsem se mezi své stvořitele, aby mi 
povyprávěli něco o  práci ve společnosti 
JC-Metal. Jak se jim práce líbí? Co si myslí 
o současné situaci ve strojírenství? Jaký je ve 
firmě kolektiv? Čtěte dále a vše se dozvíte.

Miroslav Pazdera,
montér upínek
Na pozici pracuji už skoro 20 let. Nuda, říkáte si 
možná. Ale já bych neměnil. Jsem tu naprosto 
spokojený. Je pravda, že výroba vyžaduje opravdo-
vou preciznost, ale já jsem odjakživa rád odváděl 
poctivou práci a tady to můžu naplno uplatnit.

Eva Hanáková,
skladnice
V JC-Metalu jsem skoro 10 let. Firmu, ve které jsem 
předtím pracovala, zrušili a mě propustili. Bylo mi 
tehdy přes padesát a v takovém věku se nové místo 
hledá velice těžko. Právě z předchozího zaměstnání 
jsem znala JC-Metal, a tak jsem se tam šla zeptat 
na práci. Vzali mě a jsem ráda, že tu můžu pracovat. 
Ve většině firem je třísměnný provoz, což už bych 
ve svém věku nezvládala. Tady děláme jenom ranní, 
navíc je tu dobrý kolektiv a rozumíme si.

Vladimír Konvičný,
obráběč – soustružník
S menší přestávkou jsem tu 20  let. Výroba je 
náročná, protože všechno musí být dokonale 
přesné, ale já jsem tu spokojený. V dnešní době 

málokdo pracuje jako obráběč. Pro mě byly začátky 
v oboru taky těžké. Časem jsem však této práci 
přišel na chuť a zjistil, že je to dobré řemeslo. Proto 
bych chtěl vyučeným v oboru vzkázat, ať této práci 
určitě dají šanci.

Jiří Smolík,
frézař
Bohužel už v dnešní době není takových lidí, kteří 
si vyberou školy se strojařským zaměřením. To 
mě mrzí, měl by se k tomu trochu změnit přístup. 
Mladí lidi by mohli mít po škole uplatnění jisté až do 
důchodu. Jsem ve firmě 11 let a situace ohledně 
kvalifikovaných zaměstnanců je rok od roku horší. 
Starší kolegové pomalu odchází do důchodu a noví 
profíci se velmi těžko hledají.

Karel Tomanec,
obchodník a konstruktér
Vyzkoušel jsem si tu celou řadu činností. Od kon-
strukce přes programování drátovky až po práci 
v obchodním oddělení. Za těch 15 let jsem toho 
vystřídal tolik, že bych měl dostat firemní občanský 
průkaz. Pracuje se mi tu skvěle. Líbí se mi kolektiv 
a to, že se firma pořád posouvá někam dál. Těším 
se na další roky.

Ze života
JC-Metal

Na slovíčko se 
zaměstnanci…
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V redakci mě požádali, abych se na závěr této 
sekce zamyslel nad oborem, který mi dal život, 
nad jeho rolí a  významem v  České republice. 
Na pár hodin jsem se tedy upnul k  počítači 
a  přítlačným šroubem vyťukal do klávesnice 
článek o minulosti, současnosti a budoucnosti 
českého strojírenství. Snad se vám bude líbit, 
mějte se krásně, upínkám zdar!

Historie průmyslové výroby na našem území sahá 
až do dob Rakouska-Uherska. Tehdy byly v českých 
zemích soustředěny skoro tři čtvrtiny veškerého 
průmyslu rakousko-uherské monarchie. V období 
První republiky se pak rozvinul ještě více a Českoslo-
vensko se tak řadilo k průmyslově nejrozvinutějším 
státům na světě.

Po roce 1948 potkaly soukromé podnikání 
v našich zemích velmi temné časy, které vedly až 
k  jeho úplnému, ale naštěstí dočasnému, konci. 
Bez ohledu na politickou situaci se však průmy-
slu u nás poměrně dařilo i nadále. V roce 1989 
došlo ke znovuotevření trhu a v 90. letech nastal 
podnikatelský boom. Začaly vznikat především 
drobné a střední podniky (mezi nimi i JC-Metal), 
z nichž mnohé úspěšně fungují dodnes a jsou pro 
českou ekonomiku nepostradatelné, protože se 
na zaměstnanosti podílejí 60–80 %.

Průmysl obecně hraje v České republice neza-
stupitelnou roli. Zaměstnává kolem 30 % všech 
ekonomicky aktivních obyvatel a má nejvyšší podíl 
na podnikové ekonomice státu ze všech 28 zemí 
Evropské unie. K nejdůležitějším odvětvím českého 
průmyslu náleží průmysl hutnický, chemický, potra-
vinářský a strojírenský.

A právě poslední jmenovaný u nás spadá do odvětví 
s nejhlubšími kořeny. Mezi světovými válkami 
patřilo Československo k deseti nejvýznamnějším 
strojírenským velmocím.
Svůj význam si české strojírenství udrželo dodnes 
a hraje prim především ve výrobě dopravních pro-
středků. Už po několik let se mezi nejvýkonnější 
a nejvýznamnější obory českého hospodářství řadí 
automobilový průmysl, který se na průmyslové 
produkci i exportu podílí téměř 25 %.

Ze života
JC-Metal

Význam průmyslu
v ČR aneb Byli jsme
a budem strojaři
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Můžeme se však pochlubit také zastoupením 
v produkci lokomotiv, traktorů, motocyklů, vozidel 
hromadné dopravy, lodí nebo třeba letadel.
Mezi další důležitá odvětví strojírenství v ČR patří 
i výroba obráběcích a tvářecích strojů, elektrotech-
nických či energetických zařízení a mnohého dalšího.

Je jasné, že strojírenskému průmyslu se u nás 
zkrátka daří. Česká republika má v tomto oboru 
dlouholetou tradici a díky své poloze v srdci Evropy 
je velmi atraktivní zemí rovněž z hlediska dalších 
investic.
Věřím, že tento trend udržíme i v  letech budou-
cích a náš obor budeme posouvat a dále rozvíjet, 
abychom mohli být nadále hrdí na to, že jsme 
strojaři.
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Přinesli jsme zajímavé rozhovory, 
představili modernější tvář společnosti 
JC-Metal a  zabrousili i  do zákulisí 
firmy. Doufáme, že vám byla tato 
výroční publikace k užitku i potěšení, 
zkrátila vám dlouhou chvíli nebo 
předala zajímavé informace.

Jsme s  vámi již 20  let. Toho si velmi 
vážíme. I  nadále budeme dodávat 
kvalitní produkty a komplexní služby, 
které vám pomohou vyřešit technické 
úkoly při výrobě.

Děkujeme za přízeň a  těšíme se na 
každou další nebo novou spolupráci.

Váš JC-Metal

Závěr
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