rozhovor

JESVA, stoleté
zkušenosti se svařovací
technikou
Automobilový průmysl má v prostoru
východních Čech v posledním desetiletí stále silnější pozici. Je tomu tak
především zásluhou velkých zahraničních společností, jež zde budují své
závody a využívají výhod, které jim
dislokace výroby v České republice
přináší. A nejedná se pouze o výrobu
automobilů, na ni se nabalují zástupy
dodavatelů jednotlivých komponentů
i výrobních technik. Z velké části se
jedná opět o společnosti v zahraničních rukou nebo alespoň se zahraniční majetkovou účastí. V těchto
podmínkách je světlým úkazem společnost JESVA, s.r.o. sídlící v Hořicích
v Podkrkonoší. S čistě českým kapitálem je tato firma největším výrobcem
a dodavatelem odporových svařovacích zařízení v Čechách i na Slovensku.
Tradiční českou společnost, která před
čtyřmi lety vstoupila do druhého století své existence, v rozhovoru blíže
představuje šéf marketingu firmy
Michal Konečný.
Historie společnosti JESVA se skutečně píše
více než 100 let. Kořeny firmy sahají do roku
1905, kdy pan Josef Ježek založil v Hradci
Králové Elektrotechnický a sportovní závod
včetně obchodu s elektrotechnickým zbožím.
O dvacet let později byla v závodu vyrobena
první bodová svářečka, kterou následovaly vývoj
a výroba dalších svářecích zařízení. Ve třicátých letech minulého století se poprvé objevuje
název JESVA. Jedná se o jméno společnosti, ale
i o označení první obloukové svářečky, kterou
závod vyráběl. Do Hořic v Podkrkonoší, kde
sídlí společnost doposud, byla výroba svářecí
techniky definitivně přesunuta po druhé světové
válce, v roce 1946. O dva roky později byla
firma zestátněna a převedena postupně pod
ČKD Praha, ČKD Česká Lípa a ZEZ Praha.
Pod touto hlavičkou se společnost stala významným výrobcem svařovací techniky, dodávající
svoje výrobky nejen do zemí východní Evropy.
Po roce 1990 byla společnost nejprve transformo-
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vána na akciovou společnost, poté privatizována.
Dějiny samostatné společnosti JESVA, s.r.o. se
začínají psát roku 1996 už za účasti vnuků
původního zakladatele pana Ježka.
Už bylo řečeno, a vy jste se o tom
zmínil v souvislosti s historií firmy, že
objektem zájmu společnosti JESVA je
svařovací technika. Můžete konkretizovat, čemu se společnost v současnosti věnuje?
Svařovací technika je určitě správně, já bych jen
upřesnil, a už to tu také zaznělo, že se věnujeme
především odporovému svařování. Vyrábíme a
servisujeme zařízení na bodové sváření i svářecí lisy.
Máme také svůj vlastní vývoj, jehož produktem
jsou v poslední době hlavně zařízení využívající tzv.
středofrekvenčního svařování. Jeho výhodou je, že
svařuje při kmitočtu 1000 Hz (pozn.: běžně při
50 Hz), což umožňuje souměrnější odběr elektrické energie ze všech fází, úsporu energie, svařování
velmi tenkých plechů a také obyčejně hůře svařovatelných materiálů, jako jsou hliník, jeho slitiny
nebo plechy s povlakem. Naši svařovací techniku
jsme také schopni implementovat na konkrétní
pracoviště. Pokud je cílem zákazníka svařovat
pouze jeden konkrétní díl bez možnosti dalšího
nastavení, sestavíme mu na míru tzv. jednoúčelové
zařízení. A to buď na základě jeho požadavku, nebo
navrhujeme vlastní řešení, které je se zákazníkem
konzultováno. Jsme schopni sestavit i robotová
pracoviště, která představují velkou úsporu financí
i lidské práce. Pracoviště opět navrhujeme ve spolupráci se zákazníkem a samozřejmostí je i lay out
a 3d model. V obou případech můžeme pracoviště
osadit běžnou svařovací technikou i technikou využívající středofrekvenčního svařování. A aby byla
mozaika naší činnosti kompletní, je třeba zmínit
i výrobu a dodávky přípravků a příslušenství, chladících jednotek a transformátorů.
Na trhu se svařovací technikou jistě
nejste jediným výrobcem a dodavatelem. Čím je způsobeno, že je právě
JESVA jedničkou na území bývalého
Československa?

rozhovor
Náš úspěch spočívá v souběhu mnoha, často
velmi těžko pojmenovatelných maličkostí.
Ty hlavní však samozřejmě vyzdvihnout lze
a já bych se na tomto místě zmínil o dvou:
vlastním vývoji a přístupu k zákazníkům.
V prvním případě navazujeme na zmíněnou
stoletou tradici firmy. Řada svařovacích strojů a dalších výrobků pocházela v průběhu
let z naší vlastní konstrukční dílny a je
tomu tak i dnes. Nespoléháme na to, s čím
přijde konkurence, a nabízíme zákazníkovi
vlastní produkty a originální řešení. V současné době se zaměřujeme především na
středofrekvenční svařování, o němž už jsem
se také zmiňoval. A co se druhého důvodu
našeho úspěchu týče, snažíme se vyjít naším
zákazníkům maximálně vstříc. Kompletace
našich zařízení, záruční i pozáruční servis
a dodávky náhradních dílů jsou samozřejmostí, my se však snažíme originálně přistupovat i k procesům, které samotné dodávce
předcházejí. O intenzivní komunikaci se
zákazníkem a konzultování jeho požadavků
už také byla řeč. Poté, co je požadované zařízení jasně definováno, nabízíme jeho oživení
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přímo u nás v závodě a vyhotovení první
série výrobků. Našim zákazníkům tedy rozhodně neprodáváme žádného zajíce v pytli.
Zárukou kvality naší produkce je i vlastnictví
certifikátu ČSN EN ISO 9001, který jsme
získali v roce 2000.
Zmínil jste se o zákaznících. Kteří
to jsou? Komu a kam vaše výrobky
a řešení dodáváte?
Všeobecně se dá říci, že naši odběratelé
působí v oblasti automobilového průmyslu.
Poměr dodávek do automotiv a ostatních
oblastí je zhruba 70 ku 30 %. Pokud mám
vyčlenit okruh naší působnosti územně, pak
většina našich zákazníků působí v České
republice a na Slovensku. Z těch největších
a nejznámějších jde např. o Škoda Auto
Mladá Boleslav, a.s., Karosa Irisbus Vysoké
Mýto, a.s., Magna České Velenice nebo
Tenneco Monroe Hodkovice. Ze západní
Evropy dodáváme nejčastěji do Německa,
např. svařovací agregáty pro VW Vofslburg, a
do Francie, tady to jsou mj. svařovací lisy pro

Faurecia France,. Z dalších známých zákazníků mimo již jmenované země nemůžu vynechat závod Audi v Ingolstadtu a S.N.O.P.
ve Francii. A s našimi výrobky se můžete
setkat i v zámoří – do Mexika jsme dodali
desítky speciálních topných transformátorů
pro tažení skleněného vlákna. Celé zákaznické spektrum pokrýváme i co se velikosti
jednotlivých podniků týče. Našimi zákazníky
jsou jak malé firmy, které od nás většinou
kupují standardní stroje, i velké nadnárodní
společnosti, kterým dodáváme jednoúčelová
a robotická pracoviště. Díky komplexnímu
portfoliu výrobků obsáhneme celý segment
odporového svařování.
Je vidět, že ve společnosti JESVA
jdete úspěchu skutečně naproti.
Přeji Vám i Vaši společnosti ještě
mnoho spokojených zákazníků a
děkuji za rozhovor. 
▪
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