
Nejen vodě udáváme směr



Jihomoravská armaturka spol. s r.o. si plně uvědomuje roli, kterou by měl splňovat moderní 
podnik 21. století. Jedná se především o komplexní zajišťování společenské poptávky.

Neustálý rozvoj společnosti je zajištěn značnými f inančními investicemi do výrobních 
technologií, výrobkových inovací, ochrany životního prostředí, personální polit iky, společenské 
odpovědnosti a prostřednictvím zkušeností získaných během působení na celosvětovém trhu 

v rámci mezinárodní skupiny VAG.



NEJEN VODĚ UDÁVÁME SMĚR



Počátky JMA sahají až do roku 1881, kdy Václav Kudrna založil strojnickou a kovářskou firmu. 
Tu později rozšíři l  o slévárnu a začal s výrobou jednoduchých armatur. Díky kvalitní práci 

podnik rostl a v roce 1907 došlo k výraznému rozšíření podniku i produktového portfol ia.

V roce 1938 se výroba přesunula do nových prostor v lokalitě Hodonín-Bažantnice,  kde 
společnost sídl í i v současné době.

Na konci šedesátých let se začala budovat nová slévárna šedé l it iny, která byla do provozu 
uvedena v roce 1973. V roce 1978 byly otevřeny i nové strojírenské provozy pro výrobu 

dálkových ovládání armatur v atomových elektrárnách.

V roce 1979 se stala Jihomoravská armaturka součástí koncernu Sigma a dostala název 
Sigma Hodonín, koncernový podnik.

Dalším významným mezníkem v histori i společnosti je rok 1996, kdy se majoritním vlastníkem 
stala společnost Bopp & Reuther AG se sídlem v Mannheimu a společnost se vráti la k původnímu 
názvu Jihomoravská armaturka, pod kterým působila v letech 1950–1979. V roce 2001 došlo 
v rámci akciové společnosti Bopp & Reuther k organizačním změnám a společnost se tak 

stala součástí mezinárodní skupiny VAG.

V roce 2011 se skupina VAG stává součástí americké mezinárodní skupiny Rexnord.



HISTORIE



Vlastní vývojová základna
Vývoj nových výrobků probíhá v JMA s důrazem na potřeby a požadavky konečného zákazníka 
a se snahou nalézt inovativní řešení, která vychází z posledních poznatků v konstrukci armatur. 

Vysoký důraz je kladen na zvyšování životnosti armatur a jej ich vhodnosti pro dané médium. 
JMA se proto zaměřuje také na využívání nových materiálů (plasty, korozivzdorné oceli) a na 

speciální povrchové ochrany.

Při konstrukci armatur se používají 3D CAD systémy s navazující správou datových souborů 
a elektronických výkresů. Samozřejmostí je používání moderních simulačních metod, jako 
jsou např. pevnostní FEM simulace (Finite Element Method) nebo CFD simulace proudění 
(Computational Fluid Dynamics). Při výrobě jsou elektronická data dále využívána v CAM 

systémech (počítačem podporovaná výroba) a rapid prototypingu (technologie 3D tisku).

Do výzkumu a vývoje JMA investuje přibl ižně 25 Kč z každého prodaného výrobku.



VÝROBA POD JEDNOU STŘECHOU



Výroba odlitků z tvárné a šedé litiny
Většina výrobců armatur nemá vlastní výrobní základnu pro výrobu odlitků. JMA své odlitky 
vyrábí ve vlastní slévárně, která patří k jedněm z nejmodernějších sléváren v ČR i  v Evropě. 
Díky tomu je výroba odlitků plně pod kontrolou a je zaručena kvalita na velmi vysoké úrovni.

Tavení tekutého kovu je realizováno třemi páry středofrekvenčních indukčních pecí ABP, jeho 
kvalita je soustavně kontrolována pomocí spektrometru. Fázové přeměny při tuhnutí kovu jsou 

vyhodnocovány na základě termické analýzy.

Formování odlitků do bentonitových forem je realizováno na dvou plně automatických 
formovacích l inkách s pulsním l isováním. Apretace odlitků probíhá v moderní cídírně.

JMA klade vysoký důraz na výstupní kontrolu, a proto využívá nejmodernějších technologií 
UltraSonic a 3D měření.



VÝROBA POD JEDNOU STŘECHOU



Strojírenská výroba, montáž a zkoušení
Vlastní stroj írenské opracování odlitků a dílů je realizováno na CNC obráběcích centrech, 
NC a jednoúčelových strojích a automatech. Díky špičkovým strojům je zajištěna vysoká 

rozměrová stálost a kvalita opracování.

Armatury jsou sestavovány na moderních montážních l inkách a pracovištích. Následně 
jsou zkoušeny dle normy EN 12 266-1, vysušeny, opatřeny čárovými kódy a odeslány do 

Evropského logistického centra ke skladování a pozdější expedici.

Pro řízení výrobního procesu je používána metoda KAIZEN-KANBAN. Výroba má řád a pořádek, 
což umožňuje přísné sledování kvality během celého procesu vzniku výrobku.



VÝROBA POD JEDNOU STŘECHOU



Prodej a expedice
Evropské Logistické Centrum bylo vybudováno v roce 2007. Jeho celková plocha je 7500 m2 
a čítá na 8700 skladovacích pozic. ELC slouží především ke skladování, balení a expedici 
výrobků pro zákazníky z celého světa, probíhá zde také montáž pohonů na hotové armatury.

Veškerá manipulace (uskladnění, evidence, sledování a výdej zboží) probíhá pomocí 
průmyslových mobilních terminálů se čtečkami čárových kódů, které v rámci skladu umožňují 

sledovat přesnou polohu každého výrobku.

V ELC je měsíčně naskladněno, vyskladněno a vyexpedováno zboží v hodnotě cca jednoho 
průměrného měsíčního obratu společnosti. To je současně i běžná výše hodnoty standardně 

drženého stavu uskladněných výrobků.

Před samotnou expedicí jsou veškeré výrobky řádně označeny a pečlivě zabaleny, aby se 
minimalizovala možnost poškození výrobku během dopravy k zákazníkovi.



VÝROBA POD JEDNOU STŘECHOU



JMA nerozlišuje kvalitou mezi zeměmi, do kterých dodává své armatury. Všechny armatury mají 
stejnou konstrukci, jsou vyrobeny ze stejných materiálů a mají stejnou povrchovou ochranu. 

Výrobky mají všechny potřebné certif ikáty. Samozřejmostí je hygienický certif ikát pro armatury 
pro pitnou vodu, výrobky pro vodárenství a plynárenství mají navíc certif ikaci DVGW (Sdružení 

německých vodáren a plynáren).

JMA je členem Evropského sdružení pro těžkou protikorozní ochranu armatur a tvarovek a má 
tedy výrobkový i procesní certif ikát GSK.

Vývoj, výroba, prodej a servis armatur jsou řízeny systémem managementu jakosti dle 
mezinárodně platné normy ISO 9001:2008.

Výrobní proces odlitků z tvárné a šedé l it iny je v souladu s pravidly Systému QS 97/23/EG 
a AD 2000 - Merktblatt AD, kontrolu dodržování pravidel provádí společnost TÜV Nord.

Díky péči, která je všem výrobkům věnována, může být na vybrané výrobky poskytována 
záruka až 10 let, ve speciálních případech dokonce i více.



CERTIFIKÁTY



O kvalitě JMA výrobků, práce a služeb nejlépe vypovídají vlastní reference. Samotní zákazníci 
jsou totiž nejlépe schopni zhodnotit přínos, který j im spolupráce s JMA přináší.

Za kvalitou svých armatur si JMA pevně stojí. Proto může poskytnout referenční informace 
a zkušenosti nejen z tuzemského trhu, ale i z více jak 60 zemí světa, do kterých j iž byly JMA 

výrobky dodány.



REFERENCE



„Snažíme se přistupovat k životnímu prostředí šetrně a zodpovědně. Věříme, že jedině 
udržitelnost životního prostředí je ta správná cesta.“

JMA, člen celosvětově působící skupiny VAG, si je vědoma, že ochrana životního prostředí je 
globálním problémem a tématem. Proto se JMA drží hesla „Mysli i jednej globálně“ a využívá 

systém environmentálního managementu dle ISO 14001:2005.

 Vysoké požadavky JMA klade nejen na sebe, ale i na své dodavatele, kteří jsou vybíráni dle 
přísných parametrů ochrany životního prostředí. 



ZELENÁ FIRMA



Firemní hodnoty jsou významnou součástí JMA firemní kultury. Vyjadřují základní přesvědčení, 
postoje a názory, které jsou sdílené v rámci celé skupiny VAG. Podnikové hodnoty mají přímý 

vl iv na způsob jednání a chování se k sobě navzájem.

Základní hodnoty společnosti JMA jsou:
zákazník na prvním místě; atmosféra vítězů; čestnost ve všem, co děláme; oddanost 

neustálému rozvoji a angažovanost všech zaměstnanců.

JMA věří, že sdílené, respektované a reálně aplikované základní hodnoty společnosti, které 
jsou sladěny s potřebami svých zaměstnanců a současně orientovány na zákazníky, mají za 

následek posílení pozice na trhu a budování pozit ivního image společnosti.



NAŠE HODNOTY



JMA je členem mezinárodní skupiny VAG, která má více jak 220 obchodních zastoupení po 
celém světě. Tím je i jej í vlastní kultura a zkušenosti obohacována kulturami a zkušenostmi 
z  celého světa. Díky těmto skutečnostem a více jak 130 leté tradici je JMA schopna být 

i nadále spolehlivým partnerem v oblasti armatur a to nejen pro vodárenský průmysl.



ČLEN MEZINÁRODNÍ SKUPINY
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Skupina VAG ve světě:
1 JMA ČESKÁ REPUBLIKA HODONÍN

2 VAG NĚMECKO MANNHEIM

3 VAG INDIE HYDERABAD

4 VAG ČÍNA TIACANG

5 USA (GA Industries) CRANBERRY TWP, PA

6 USA (Rodney Hunt, Fontaine) ORANGE, MA

7 JIŽNÍ AFRIKA (Klamflex) KRUGERSDORP

8 VAG CHILE SANTIAGO DE CHILE
9 VAG FRANCIE CHASSIEU

10 VAG ITÁLIE SAN GUILIANO
11 VAG JIŽNÍ AFRIKA JOHANNESBURG
12 VAG MAĎARSKO BUDAPEŠŤ
13 VAG MALAJSIE KUALA LUMPUR
14 VAG MEXIKO MONTERREY
15 VAG POLSKO VARŠAVA
16 VAG RAKOUSKO VÍDEŇ
17 VAG RUSKO SAMARA
18 VAG SAE DUBAJ
19 VAG VELKÁ BRITÁNIE PAISLEY
20 VAG VIETNAM HO ČI MINOVO MĚSTO
21 VAG KANADA MAGOG, QUÉBEC

VÝROBNÍ A PRODEJNÍ MÍSTA
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