
 

 

 

CÍLE KVALITY  

pro rok 2010 

(Hodnocení k 31.12.2010) 

 

 

 

 

Ze dne: 7.3.2011 

Stránka 1 z 6 

 

 zlepšováním technologie tavení a tvarování realizovat výrobu tvarově 

náročných láhví a skleněných obalů, které dříve byly vyráběny ručně 

nebo poloautomaticky, a tím rozšířit prodej v tomto tržním segmentu 

(Politika kvality) 

 

S dostatečným předstihem připravit a v souladu s plánem realizovat výrobu lahví v extračiré  

sklovině (Pravda vodka, MAP-MAR, MAP-PET, Canton, Stanislav a další) v každé kampani 

této kvality.  

 

T:  do konce roku 2010  

O:  technolog tavení 

 

Během 1. pololetí se realizovaly 2 kampaně v extračiré sklovině. V únoru byly mj. vyrobeny 

láhve Pravda vodka, Stanislav, MAP-PET, MAP-MAR a v červnu láhve MAP 500, Canton 

0,5-0,75, Stanislav 1,75. U všech lahví byla splněna plánovaná výtěžnost (plnění od 102 % - 

Stanislav 0,7 – do 161 % - MAP-PET. Kvalita skloviny byla průběžně kontrolována měřením 

spektrální propustnosti a vizuálně srovnáváním. Ve 2. pololetí v listopadu 2010 se uskutečnila 

další kampaň v měsíci listopadu. Úspěšně byla vyrobena nová láhev Absint 0,5 pro firmu 

Metelka a opakovaně láhve pro firmu Exon. Poslední kampaň v prosinci byla nejkratší a 

vyráběny byly láhve Alan, Loop Ice, a MAP-PET. 

Cíl byl jednoznačně splněn. 

 

 

Během 1.pololetí 2010 uskutečnit zásadní opravu tavicího agregátu č.3 v plánovaném rozsahu 

(oprava dna, výměna elektrodových kamenů, průtok, oprava klenby). 

 

T: nákup žáromateriálu do 31.3.2010, realizace I.pololetí 2010 

O: výrobně-technický náměstek, technolog tavení 

 

Materiál na opravu v hodnotě cca 2,5 mil. Kč byl nakoupen a vlastní oprava měla být 

provedena podle harmonogramu v VII. - VIII. měsíci 2010. Při dokončování opravy se však 

objevily značné problémy v průtoku, a proto byla vana opět detemperovaná a poté provedena 

nejnutnější oprava. Obnovení výroby bylo od počátku října.  Bohužel od této opravy je 

omezena tažba na cca 20-21 t. Oprava, která obnoví tavicí výkon, proběhne v I. čtvrtletí 2011. 

Pro zajištění financování této neplánované akce byl sjednán střednědobý úvěr. 

Cíl byl splněn, avšak bez očekávaného efektu. 

 

 

Vytvořit podmínky pro obnovení výroby na tavicím agregátu č. 1 nejpozději v průběhu 3. 

čtvrtletí 2010 (provedení nejnutnějších oprav po nálezu, zajištění zakázkové náplně, příprava 

a realizace nájezdu výroby). 

 



T: do 30.9.2010 

O: obchodní náměstek, výrobně-technický náměstek 

  

Tavicí agregát č. 1 byl odstaven od 15. prosince 2009 do 21. února 2010. Provoz TA č. 1 byl 

obnoven pro neodkladnost a množství zakázek a trvá doposud. Vzhledem k delšímu odstavení 

TA č. 3 bylo ekonomicky nevyhnutelné tuto opravu posunout a provozovat TA č. 1 co 

nejdéle. Oprava bude provedena až v průběhu 1. pololetí 2011 po skončení celkové opravy 

velkého tavicího agregátu. 

Cíl splněn nebyl a vzhledem k okolnostem byl přesunut na rok 2011. 

 

 

Včasným prováděním preventivních opatření u hlavních strojů a zařízení a zlepšením procesu 

tvarování dosáhnout u rozhodujícího výrobního ukazatele – tunového packu - minimálně 68 

%.  

 

T: 31.12.2010 

O: výrobně technický náměstek, vedoucí HV 

K 31.12.2010 je tento cíl plněn pouze na 66,46 %. Hlavní příčinou jsou potíže s kvalitou 

skloviny na V1 a poměrně velký počet přebarvování a jejich délka. Zvláště dlouhé byly 

přebarvování na hnědou sklovinu a na bezbarvou sklovinu z černé. Tunový pack na V1 činí 

60,44 % a na V3 70,45 %. 

Cíl nebyl splněn. 

 

 

 

Progresivní cenovou politikou a zvýšením kvality výroby dosáhnout zlepšení zpeněžování 

produkce s tunovou cenou minimálně 18 500 Kč. 

 

T: 31.12.2010 

O: obchodní náměstek, technolog tvarování, vedoucí HV, vedoucí TK, ekonomický 

náměstek 

 

K 31.12.2010 byla dosažena tunová cena 17 419 Kč. Negativně tento výsledek ovlivnila 

výroba těžších lahví v extračisté sklovině na V3. Cena těchto lahví a výroba na jedné lince (od 

1.6.2010) neumožňuje dosahovat vyšších hodnot tunové ceny. Navíc se negativně projevilo i 

značné omezení tažby na tavicím agregátu č. 3. Hlavní příčinou je však historicky nejnižší 

objem výroby v prodejních cenách za posledních 5 let, a to cca 145 mil. Kč. Na Al-106-3B 

byl výpadek jen při opravě tavicího agregátu 51 dní. Stroje  AL 106-3     i AL 106-4 

nevyráběly 65 dní z důvodu opravy tavicího agregátu a stroj AL 106-4 z důvodu nedostatečné 

tažby byl mimo provoz dalších 96 dnů. 

Cíl byl hrubě nesplněn. 

 

 

Pro rozšíření skladovací kapacity ve firmě přebudovat nevyužívaný kulturní dům 

na sklad obalového materiálu a rozpracované výroby. 

 

T:  30.6.2010 

O: výrobně-technický náměstek, vedoucí logistiky 

 

Podle uzavřené smlouvy měla být rekonstrukce ukončena do 31.5.2010. Ve skutečnosti byla 



akce uzavřena 7.7.2010. V každém případě přispívá ke zkvalitnění skladování balicích 

materiálů a dalších položek. Jedná se o významné zlepšení v oblasti skladování a balení. 

Cíl byl splněn. 

 

 

 

 při monitorování a získávání dat pro posuzování kvality výrobků 

využívat moderních metod a zařízení (Politika kvality) 

 

 

Výrobu lahví v extra čisté sklovině průběžně monitorovat měřením spektrální propustnosti při 

vlnové délce 38O – 780 nm. Při výrobě lahví v namodralé sklovině dodržet dominantní 

vlnovou délku barvy 476 ± 4 nm. 

 

T: při kampaních extra čisté a namodralé skloviny v roce 2010 

O: vedoucí TK, technolog tavení 

  

Měření propustnosti extračiré skloviny bylo prováděno jak v únoru, tak v červnu a listopadu. 

Jako standard byl použit vzorek č. 1631 z prosince 2008. Měřená propustnost byla ve většině 

případů vyšší. Měření namodralé skloviny začalo 11.3. Od 12.3. do 15.3. byla výroba 

zastavena, protože namodralá sklovina vykazovala výrazně nižší propustnost  a tmavší odstín. 

Po znovunajetí výroby byla barva stabilní až do konce kampaně 19.4.2010. Zákazník k barvě 

lahví nevznesl jedinou připomínku. Při poslední kampani v extračiré sklovině byly výsledky 

mírně horší (sklovina měla nazelenalý nádech). V poslední kampani v roce 2010 v prosinci 

byly pro zlepšení použity střepy obsahující antimon. Výroba ve violet sklovině byla 

realizována až na počátku roku 2011 se standardním prováděním měření spektrální 

propustnosti především v ultrafialové části spektra. 

Cíl je splněn. 

 

 

 systematickým výběrem, přípravou a motivací zaměstnanců zajišťovat 

vysokou úroveň kvality práce 

 systematicky dbát na odbornou způsobilost zaměstnanců (Politika kvality) 

 

Průběžně seznamovat pracovníky na všech směnách s připomínkami zákazníků. Zvýšenou 

pozornost věnovat rovněž reklamacím a jejich ekonomickému dopadu do firmy. 

Informace předávat v reálném čase prostřednictvím nástěnek na jednotlivých provozech. 

 

T: během celého roku 2010 

O: mistři HV, vedoucí a asistenti TK  

  

Všechny připomínky, návrhy reklamací i faktické reklamace jsou předkládány s patřičným 

komentářem případně s ukázkami konkrétních reklamovaných vad a nedostatků pracovníkům 

na studeném i horkém konci. Hmotná zainteresovanost na reklamacích je hlavním důvodem 

zájmu o tyto informace. Každá připomínka, stížnost i reklamace motivuje pracovníky 

k přijímání drobných nápravných i preventivních opatření. V závěru roku došlo k omezení 

hmotné zainteresovanosti a závislosti pracovníků na výsledcích ve výtěžnosti i objemu 

reklamací z důvodu nutnosti úspor mzdových nákladů. 

Cíl je plněn. 



 

 

V plánovaném rozsahu pro rok 2010 realizovat projekt „Rozvoj zaměstnanců firmy Sklárny 

Moravia, a.s.“ financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

 

T: 31.12.2010 

O: ekonomický náměstek, hlavní účetní, zařazení pracovníci SM 

 

Tento cíl byl v plném rozsahu splněn podle časového harmonogramu. Všechny 3 skupiny 

školených pracovníků se zúčastnili všech lekcí, které lektorsky zajišťuje firma LIONS CZ. Do 

projektu byla opět zařazena i výuka anglického jazyka. 

Cíl je splněn. 

 

 

 

Zabezpečit finanční zdroje pro realizaci plánu odborných školení v roce 2010. 

 

T: v průběhu roku 2010 

O: ředitel společnosti, ekonomický náměstek, personalistka 

 

Cíl je splněn v souladu s požadavky na plánovaná vzdělávání a školení. 

 

 

 

 pravidelně vyhodnocovat požadavky  zákazníků na inovaci a kvalitu 

výrobků a výsledky těchto vyhodnocení promítnout do přípravy výroby 

s cílem vyrábět a prodávat jakostní produkt a služby, které požadavky 

zákazníků v maximální míře uspokojí 

(Politika kvality) 

 

 

V průběhu roku 2010 uvést na trh minimálně 12 nových výrobků. 

 

T: 31.12.2010 

O: obchodní náměstek, vedoucí konstrukce a plánování výroby 

 

V průběhu roku 2010 byly uvedeny na trh tyto nové výrobky (29): 

Licor SYS 0,7 a 1,0 

MAP 500 

MAP 75 

MAP-MAR 0,5 

MAP-PET 0,5 

Conical Ice 0,5 

Stanislav 0,05; 0,7; 0,75; 1,0; 1,75 

Liqueur 0,5 

Templář 0,75 

Babička vodka 0,05 a 0,75 

Bordo biena 0,75 

Canton 0,5; 0,7; 0,75 



Aronia Original 0,7 

Linke 0,7 

HP Premium 0,42 

Absinth 0,5 

Drak Original 0,42 

T 200 

T 500 

Loop Ice 0,7 

Ship Gin 0,7 

Přestože se u některých výrobků jedná jen o objemové modifikace, jsou to všechno nové 

výrobky, u nichž proběhl jak návrh, tak vývoj. 

Cíl je splněn. 

 

 

 

 

 

 

 dodržováním technologické kázně a realizací plánovaných technických 

opatření přispívat ke snižování ekologické zátěže společnosti vůči 

životnímu prostředí (Politika kvality) 

 

 

Jedenkrát ročně monitorovat emisní zátěž a úroveň hluku ve SM a okolí. Výsledky měření 

zveřejnit. 

 

T: 31.12.2010 

O: výrobně-technický náměstek 

 

Měření byla provedena a výsledky projednány v poradě vedení. 

Cíl je splněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány 

samosprávy, jež působí v dosahu společnosti (Politika kvality) 

 

 

 

Poskytováním bezplatných služeb pomáhat místním orgánům a organizacím (OÚ, myslivci, 

hasiči, sportovci). 

 

T: během roku 2010 

O: ředitel společnosti 



 

Tradičně nejužší spolupráce probíhá s místním OÚ i dalšími zájmovými organizacemi. 

Cíl je splněn. 

 

 

 

 

 podílet se na sponzorování veřejně prospěšných aktivit v okruhu 

působnosti společnosti (Politika kvality) 

 

 

 

Podle možností SM přispívat na činnost MŠ a ZŠ v Úsobrně. 

 

T: běhen roku 2010 

O: ředitel společnosti 

 

Cíl je plněn i při horší ekonomické situaci SM. 

 

 

 

 

 

 

 

 


