
Parkování před úřadem
v Kaplické ulici
    Parkoviště před městským úřadem po-
jme 60 vozů, z toho 10 parkovacích míst
má k dispozici hotel Vltava, tři Komerční
banka. V rámci zlepšení situace v parko-
vání pro klienty městského úřadu je nyní
19 míst určeno pro krátkodobé parkování.
    Tato místa jsou označena dopravními
značkami "parkoviště s parkovacím ko-
toučem", což znamená, že řidič musí na
začátku stání umístit kotouč viditelně ve
vozidle a nastavit na něm dobu začátku
stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit.
Parkování na těchto místech je možné ma-
ximálně dvě hodiny, které by měly obča-
nům stačit k vyřízení záležitostí na úřadu.
Toto opatření platí v pracovních dnech od
8 do 16 h.

Pozor! Vzdělávací semináře pro
podnikatele v cestovním ruchu
    Po třech úspěšných ročnících začíná ve
čtvrtek 1. prosince v Hotelu Růže dvoudenní
program IV. odborných seminářů Český
Krumlov - Management a marketing ces-
tovního ruchu a III. odborná konference ces-
tovního ruchu a regionálního rozvoje Jiho-
české centrály cestovního ruchu. V zajíma-
vém a pro podnikající v cestovním ruchu velmi
přínosném programu, který nabízí i simultánní
tlumočení všech přednášek, se objeví např.
bloky Témata a struktury pro turistický mar-
keting v regionu tří zemí, Jižní Čechy − turis-
tická destinace ve 21. století, Orientace na zá-
kazníka: Od high tech k high touch, Klasifi-
kační standardy: ČR − Německo ve srovnání,
Kritéria kvality pro partnerské podniky − Jižní
Čechy pohostinné, Trendy, příležitosti a šance
oboru, Pódiová diskuze s Heike Hollwitz,
Astrid Stoiber, Petrem Stupkou a Pavlem Hlin-

kou, Otevření nových zdrojových trhů ve vý-
chodní Evropě pro turismus v Bavorsku, Stra-
tegické zaměření české turistické politiky a
realizace, Závěrečná diskuse se Stefanem Ap-
pelem a zástupcem CzechTourism i večerní
doprovodné programy. Akce také umožní se-
tkání se zahraničními kolegy − s potenciálními
obchodními partnery z Německa.
    Zájemci o semináře se mohou přihlásit do
21. listopadu. Další informace a on-line při-
hláška na www.ckrumlov.cz/semi-
nar2005/Volně přístupné dokumenty/Zobra-
zit dokumenty. Semináře a konferenci pořádá
Město Český Krumlov ve spolupráci s Česko-
krumlovským rozvojovým fondem spol. s.r.o,
Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, Jiho-
českou hospodářskou komorou a Tourismu-
sakademie Ostbayern.

Počet takto označených parkoviš� přibývá nejenom
v Č. Krumlově. Řidiči, kteří budou tato parkoviště
využívat, by si měli pořídit parkovací kotouče. Za-
koupit je lze v prodejnách autopříslušenství nebo
u některých čerpacích stanic.  Foto Mir. Hála

Vodohospodářství musí
město řešit postupně
    Zastupitelé Č. Krumlova neschválili pro
příští rok financování skupinového projektu
Fondu soudržnosti Evropské unie nazvaného
Řešení vybraných problémů vodohospodářské
infrastruktury v povodí Horní Vltavy, do ně-
hož se zapojilo 14 jihočeských měst a obcí.
Město Č. Krumlov přihlásilo vloni dva záměry
− Dostavbu a rekonstrukci kanalizační sítě v
Č. Krumlově v ulicích Na Kovárně, Za Tavír-
nou, v Rybářské a výstavbu odlehčovací ko-
mory v Linecké, druhý se týkal odkanalizování
městské části Vyšný.
    Některé tyto problémy, jejichž financování
z EU se uskuteční v příštím roce, ale muselo
město už řešit, jako například zaplavování
Rybářské ulice přívalovými dešti. Vzhledem
ke stanoveným prioritám příštího roku není
možné zajistit z rozpočtu objem prostředků
požadovaných ke spolufinancování celého
projektu. Výhodnější je rozdělit ho do dílčích
projektů a realizovat v několika letech za pod-
pory státních dotací.

U P O Z O R N Ě N Í
OBČANSKÝ PRUKAZ MÍSTO PASU.
Od 1. ledna 2006 lze k cestám do států EU
použít i občanský průkaz se strojově čitel-
nými údaji. Nelze tedy vycestovat na ob-
čanský průkaz typu identifikační karty bez
strojově čitelných údajů.

CESTOVÁNÍ DĚTÍ. Problémy mohou
vzniknout při společném cestování dětí za-
psaných v OP rodičů, nebudou-li tyto děti
mít vlastní cestovní doklad. Důvodem po-
tíží ze strany cizích státních orgánů je, že
dítě zapsané v OP rodičů neprokáže státní
občanství, nebo� se do něj zapisují i děti-
cizinci. Další nesnází je, že místo data na-
rození a pohlaví dítěte se tam uvádí rodné
číslo, které je pouze vnitrostátním identifi-
kačním údajem. Ministerstvo vnitra proto
nedoporučuje cestování dětí zapsaných
v občanském průkazu rodičů bez vlas-
tního cestovního dokladu.

Ve čtvrtek 3. listopadu navštívilo Č. Krumlov 16
členů Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a
tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v rámci 50. schůze výboru, jež se 2. a 3. listopadu
konala v jižních Čechách. Kolegy provedl městem
jihočeský poslanec ing. Jaromír Talíř. Kromě pro-
hlídky fotoateliéru Seidel, zámku s barokním di-
vadlem či hřiště v Hradební ulici byli poslanci hosty
starosty JUDr. Mikeše, který je seznámil také se
souvislostmi týkajícími se otáčivého hlediště, při-
blížil aktivity města i problémy spojené s turistickým
ruchem. Na snímku zprava Jaromír Talíř a bývalý
ministr Eduard Zeman. Foto Jana Zuziaková

Pokračuje oprava
Tovární komunikace
V Tovární ulici v průmyslové zóně došlo ke změně
umístění autobusových zastávek. Vzhledem k po-
stupu prací na rekonstrukci byly přemístěny provi-
zorní zastávky autobusů z točny na konci komuni-
kace na již dokončené zastávky proti Schwan Sta-
bilu. Současně kvůli pokračování stavby na II. a
III. etapě byly zrušeny autobusové zastávky proti
podniku Linde. Foto Jana Zuziaková
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V technologii svařování je firma
Fronius světovou jedničkou
Společnost Fronius, Česká republika s. r. o. v Č.
Krumlově je dceřinou společností rakouské
společnosti Fronius International se sídlem ve
Welsu, zabývající se výrobou a prodejem svařovací,
solární a plazmové techniky.

    Výstavba výrobního závodu začala v roce
1991 na zelené louce ihned po založení firmy
Fronius Česká republika. Hovořili jsme s pro-
kuristou pro výrobu Dipl. ing. Václavem Jíl-
kem.

Co vedlo rakouské sousedy k expanzi do
Československa?

    Sílící konkurence na trhu klasických svařo-
vacích zdrojů počátkem 90. let nutila rakous-
kou firmu Fronius hledat řešení pro udržení
své pozice na tomto segmentu trhu. Jako vhod-
né řešení se jevilo vyrábět tyto výrobky v pro-
středí s nižšími výrobními náklady. Proto se
na podzim 1992 začaly vyrábět svařovací zdro-
je typu MIG/MAG v Č. Krumlově. Od té doby
došlo ve výrobním programu k velkým změ-
nám, protože do Krumlova byla převedena i
velká část další výroby - podvozky pro svařo-
vací soupravy, kabelové stromy pro výrobu
invertorů a rovněž výroba chladící kapaliny
pro svařovací zdroje atd., takže dnes je sorti-
ment podstatně širší. Kromě výrobní firmy v
Č. Krumlově působí v ČR i SR obchodní část
firmy pro prodej celého portfolia výrobků fir-
my Fronius, a to v Praze, Jihlavě, Ostravě,
Zlíně, Hradci Králové, Plzni i v Trnavě a Bánské
Bystrici. Pětaosmdesát procent svařovacích
zdrojů a dalších zařízení pro svařování posílá-
me mateřské firmě, odkud jsou distribuovány
do celého světa, 15 % krumlovské výroby se
prodává na českém a slovenském trhu.

Máte také další aktivity . . .

    Vyrábíme komponenty pro solární techniku,

což jsou invertory pro získávání elektrické
energie ze slunce, o něž je v posledních letech
velký zájem. Firma Fronius se mimo jiné za-
bývá také technologiemi pro získávání energie
přátelskými k životnímu prostředí - ale to je
ještě tajemství.

Zaznamenali jste výraznější úspěchy?

    Do vývoje především technologie svařování
investuje firma 10,2 procent celkového obratu,
což přináší výborné výsledky. Na letošním svě-
tovém veletrhu Scheweissen & Schneiden 2005
v německém Essenu, který se koná každé čtyři

roky, získala firma Fronius International zlatou
medaili za speciální proces svařování CMT
slabých plechů. Velký zájem má o něj auto-
mobilový průmysl, nebo� tak už lze svařit např.
hliníkovou karosérii s železným nosným
prvkem či pozinkovaným plechem.
    Před třemi lety došlo ke změně výrobního
systému s přestavbou části výrobního závodu.
Loňské dokončení prací na zavedení japon-
ského systému řízení KANBAN přineslo velké
úspěchy hlavně v dodací lhůtě, která se ze tří
až čtyř týdnů zkrátila na tři dny, produktivita
se zvýšila o 20 %.
    Za dobu svého působení v ČR a SR dosáhla
firma Fronius zvýšení obratu více než čtyři-

krát. V roce 1995 byl obrat 114 mil. Kč se 119
zaměstnanci, v roce 2005 plánujeme dosažení
obratu 485 mil. Kč se 165 pracovníky. Ke zvy-
šování počtu pracovníků došlo především v
obchodním oddělení, protože počet obchod-
ních zastoupení vzrostl ze tří na osm. Mezi
naše významné zákazníky patří mj. firmy VW
auto, Auto ŠKODA, Benteler atd.

Kolik máte zaměstnanců v Č. Krumlově?

    Dnes je v Č. Krumlově kompletní výroba.
Zaměstnáváme celkem 106 pracovníků v zá-
mečnické dílně, práškové lakovně, oddělení

transformátorů, v předmontáži, konečné mon-
táži, závěrečném testování a expedici. Z toho
v technických a administrativních odděleních
působí 23 pracovníků. Čtyřicet procent ve vý-
robě tvoří ženy, a to v jemné výrobě - na
kabelových stromech, navíjení transformátorů,
předmontáži a lakovně. Dvousměnný provoz
je u nás zaveden v zámečnické a trafo dílně.
Šedesát procent materiálu nakupujeme v za-
hraničí, 40 je od českých dodavatelů, kteří
jsou bohužel často dražší.

Na jaké úrovni je péče o zaměstnance?

    Jednak máme velice slušné pracovní pro-
středí, týden dovolené navíc, 13. a 14. plat ve

výši poloviny základního platu, po třech od-
pracovaných letech platíme 3 % ze základního
platu na důchodové připojištění, dále přispí-
váme 55 % z ceny oběda na závodní stravová-
ní. Tradičním vánočním dárkem všem za-
městnancům je láhev červeného a bílého vína
včetně kapra a oslava. Všichni zaměstnanci
mohou využívat volné lístky do fitcentra, na
bazén, na tenisové kurty, kdo má zájem, jede
do Bath Fussingu na koupele. Nyní jsme podali
na městský úřad žádost o odkoupení pozemku
mezi Tovární ulicí a areálem firmy pro vybu-
dování parkoviště pro naše zaměstnance, aby-
chom vylepšili možnosti dopravy do zaměst-
nání. Jsme rodinnou firmou se sociálním a
přátelským přístupem k zaměstnancům, což
je také zaneseno v naší hlavní firemní strategii
Cesta Fronius.

Kdy počítáte s dalším rozvojem podniku?

    Vloni padlo rozhodnutí, že do Českého
Krumlova bude převedena další výroba z Ra-
kouska - koncem roku 2007 vznikne kompe-
tenční centrum pro výrobu transformátorů za
použití nevyšší technologie. Pro nás to bude
znamenat zvýšení kvalifikace lidí, eventuálně
přijetí dalších pracovníků z oboru elektro a
zajištění výroby ve stejné kvalitě, jak tomu
bylo v Rakousku.

Jaký je podle vás přínos firmy pro město
Český Krumlov?

    Kromě zaměstnávání místních lidí a placení
daní se snažíme se být prospěšní například i
sponzorskými dary hokejistům, nemocnici
jsme věnovali starší počítače. Dále podporuje-
me akce charakteru vybudování naučné stezky
Vyšenské kopce apod. S potěšením konstatuji,
že se výrazně zlepšila spolupráce s městem a
že průmyslové podniky jsou brány jako důle-
žitá součást města Č. Krumlov.
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