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Abstrakt bakalářské práce 

V dnešní moderní době jsou firmy nuceny neúprosnou konkurencí na trhu analyzovat 

životní cykly svých výrobků. V dnešní době již nestačí vyrábět kvalitní a bezpečné 

výrobky. Dnešní doba si žádá vyrábět levně, kvalitně, bezpečně, ale také šetrně 

k životnímu prostředí. Vlivem snižování celosvětových zásob nerostného bohatství se do 

popředí zájmu firem dostávají otázky recyklace surovin nebo hotových výrobků. 

V dnešním konkurenčním prostředí již neobstojí nebo jen velmi těžce výrobky, které nelze 

po skončení jejich životnosti zcela nebo z větší části recyklovat. Obsahem mé bakalářské 

práce je analýza životního cyklu automobilového skla. Konkurence v automobilovém 

průmyslu je tvrdá a prosadí se jen ti, kteří dokáží vyrobit automobil, který po celý svůj 

životní cyklus bude mít co nejmenší dopad na životní prostředí. Není tedy divu, že úspěšné 

automobilové značky garantují až 70 % recyklaci svých výrobků – automobilů. 

           

            

            

Abstrakt bachelor work 

In today's modern times firms are forced by inexorable competition on the market to 

analyze life cycles of their  products. Nowadays is already not enough to produce high-

quality and safe products. Today's time requires to produce cheaply, first-rate, safely, but 

also friendly to environment. In to the front of interest of companies  come in on questions 

of recycling raw materials or finished products, because of reduction of worldwide 

reserves of mineral wealth. In today's competitive environment no longer or only very 

hardly  hold out products, which can´t be fully or from major part recycled after ending of  

their service life. Content of  my bachelor work is analysis of life cycle of automobile 

glass. Competition in automotive industry is hard  and achieve only the ones  who are able 

to   produce car, which will have  throughout its life cycle the smallest impact on 

environment. It is no wonder then  that successful car makers guarantee up to 70 %  

recycling of their products – cars. 
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1 Úvod  

V bakalářské práci se zabývám analýzou životního cyklu výrobku . Tento pojem 

v sobě ukrývá nejen problematiku několika oborů , ale také několik pohledů. 

Úvodem je tedy potřeba si některé obory a pohledy stručně připomenout. Na pojem 

„Životní cyklus výrobku“ lze nahlížet z pohledu ekonomiky, marketingu, ale také 

z pohledu vývoje a technického zpracování výrobku. V neposlední řadě je zde i velmi 

důležitá otázka ochrany životního prostředí a s tím související ekologická likvidace 

vzniklého výrobního odpadu i samotného výrobku po skončení jeho životnosti. Je tedy 

zřejmé, že všechny tyto obory jsou navzájem propojené a nelze je v konečném součtu 

chápat jako jednotlivé celky.  

Cílem mé bakalářské práce je ukázat, jak tato provázanost funguje v praxi. Jako 

příklad jsem si vybral analýzu životního cyklu automobilového skla. Sklo bylo vyráběno 

firmou Splintex Czech a.s.Chudeřice. Z pohledu trhu jde v podstatě o polotovar, protože 

sklo je součástí velké množiny součástí, ze kterých se skládá finální produkt na trhu, 

automobil. V úvahu zde neberu prodej náhradních dílů v distribuční síti. K pochopení 

problematiky je zapotřebí si nejprve objasnit několik základních pojmů, i když by se 

mohlo zdát, že jde v kontextu o pojmy nepodstatné.     
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2 Životní cyklus výrobku z pohledu marketingu 

Koncepce životního cyklu výrobku představuje významný orientační prvek, který 

usnadňuje volbu strategie a taktických rozhodnutí v marketingu. Tržby, které plynou 

z prodeje výrobku nebo služby, procházejí za dobu existence produktu na trhu několika 

fázemi. Grafickým vyjádřením typického průběhu tržeb je tzv. S – křivka ( obr.č.1 ), která 

bývá pomyslně rozdělena na čtyři části.Tyto části jsou známy pod názvy : uvedení, růst, 

zralost a útlum, viz.[ Iveta Horáková 1992 ] nebo [ Philip Kotler 2000 ]. V případě výroby 

automobilového skla by se tato křivka dala modifikovat na “ Vývoj, Optimalizace výroby, 

Optimalizovaná výroba, Výroba náhradních dílů ”. 

 

Obrázek 1:  Marketingový pohled na životní cyklus výrobku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Uvedení ( zavádění ) výrobku 

Nový výrobek je prvně distribuován do prodejní sítě. Tržby z prodeje výrobku rostou 

pomalu, neboť produkt zakoupí pouze nízké procento kupujících. Malý počet zájemců je 

způsoben neinformovaností spotřebitelů. V této části cyklu je výrobek pro firmu v podstatě 

ztrátový nebo  velmi málo ziskový díky vysokým nákladům na reklamu, díky nízkému  

prodeji apod. Z pohledu výroby automobilového skla jde o zavedení do výroby. Výrobek 

je nový, ja ve stádiu vývoje a není ještě optimalizovaná výroba. Tržby z prodeje skla jsou 

vzhledem k vysoké ztrátovosti, způsobené neoptimalizovanou výrobou, nízké.  

      

( zisk ) 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

( čas t ) Uvedení         Růst               Zralost                  Úpadek 
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2.2 Růst  

Růst je spojen s prudkým růstem tržeb i zisků. Spotřebitelé již výrobek znají, kupují 

ho. Výrobní náklady na výrobek klesly, protože výroba je optimalizovaná, s minimem 

ztrát. Na trhu se objevují další konkurenti, s podobnými výrobky, kteří jsou přilákáni 

existencí trhu a představou rychlého zisku. U autoskla jde především o optimalizaci 

výroby. Výroba již ukončila stádium vývoje a výrobní linky jsou už nastaveny tak, aby 

pracovaly s minimálními ztrátami. 

2.3 Zralost 

Zpomaluje se tempo růstu tržeb. Trvá déle než fáze předcházející, je to nejdelší fáze. 

Poptávka na trhu dosahuje vrcholu. Firma má největší zisky a nejnižší náklady na výrobu. 

Pokles růstu tržeb vytváří nadbytek zboží, což vede k zesílení konkurence. Se snižováním 

nákladů, snižuje firma cenu výrobku. Výrobní linky vyrábí s minimálními ztrátami a 

automobilky vytváří tlak na své dodavatele, aby snižovaly cenu svých produktů. Tlak 

automobilek je způsoben konkurencí na trhu. 

2.4  Úpadek ( útlum ) výrobku 

Snižuje se poptávka, dochází k podstatnému snížení tržeb z prodeje, protože se mění 

zájem zákazníků. Fáze poklesu může být velmi dlouhá ( například VW Brouk se prodával 

několik desítek let, než byla ukončena výroba ) nebo naopak velmi krátká ( procesory do 

PC, s každým zvýšením výkonu procesoru klesá zájem zákazníků o méně výkonné 

procesory ). Firma zvažuje ukončení výroby a nahrazení výrobku novým. Platí to i pro 

výrobu autoskel, jejichž ekonomická životnost je závislá na obměně výroby automobilů. 

S každým novým typem automobilu dochází k útlumu výroby starého typu a tím i 

k útlumu výroby jeho komponentů. Tato utlumená výroba se soustřeďuje již pouze na 

výrobu náhradních dílů. 
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3 Životní cyklus výrobku z technického pohledu výroby  

Každý technický objekt má svůj vývojový cyklus, tj. vznik, vývoj až k maximálnímu 

rozšíření a zánik - technický objekt se přestává používat, protože je nahrazen nějakým 

jiným, ekonomicky či jinak výhodnějším technickým objektem, viz.[ Ing. Václav Pekař 

2008. ]. Výrobek, resp. vznik výrobku určuje především jeho ekonomická výhodnost. 

Výhodnost je určována především : 

a) Co nejmenšími náklady na výrobu výrobku 

b) Co nejlacinějším provozem výrobku 

c) Co nejnižším dopadem výrobku na životní prostředí ve fázi výroby nebo výrobkem 

samotným 

d) Požadavky na bezpečnost výrobku 

 

V roce 1985 byl v Evropském společenství ustanoven „Nový přístup k technické 

harmonizaci a normám“. Mezi hlavní principy tohoto nového přístupu patří, že směrnice 

EU týkající se nového přístupu budou v členských státech zaváděny povinně. Směrnice 

dále určují postup ověřování shody a účast nezávislé třetí osoby (notifikované osoby) při 

ověřování shody technického objektu se směrnicemi a harmonizovanými normami. 

Harmonizovaná norma je norma spolupracující se směrnicemi a určující  společně základní 

bezpečnostní požadavky. Technický objekt (podle směrnic výrobek) může být umístěn na 

trh jen jestliže splňuje uvedené bezpečnostní požadavky. 

 Tyto požadavky definují všeobecné cíle bezpečnosti a vysokou úroveň ochrany proti 

nebezpečí plynoucího z provozu technického objektu. Požadavky jsou uvedeny jako příloha 

každé směrnice. Směrnice nového přístupu se týkají např. tlakových zařízení, výtahů, hraček, 

elektrických zařízení, zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu atd., viz.[ Ing. Václav Pekař 

2008. ]. V případě automobilových skel se jedná hlavně o normu ECE/324. 
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4 Životní cyklus výrobku z pohledu ekologie 

Ekologický pohled na pojem životní cyklus výrobku v podstatě také vyjadřuje cestu 

výrobku od návrhu výrobku, přes jeho cestu výrobou, distribuci zákazníkům, užívání 

spotřebitelem, až po recyklaci materiálů a uložení nevyužitých částí výrobku po skončení 

jeho životnosti na skládku či zneškodnění ve spalovně. ( obr.č.2 ) Z hlediska času se 

životní cyklus výrobku liší podle typu výrobku. Cyklus může být krátký, např. potraviny, 

může trvat několik let, např. elektrospotřebiče, ale i několik desetiletí, např. budovy. 

Během svého životního cyklu má výrobek vliv na životní prostředí. U některých výrobků 

jsou nejzávaznější dopady na životní prostředí ve fázi výroby, u jiných ve fázi nakládání  s 

výrobkem po skončení jeho životnosti - skládkování.  

 

Obrázek 2:  Fáze životního cyklu výrobku 

 

 

 

        

Odpovědnost za negativní působení na životní prostředí spočívá především na výrobci  

( povinnost zpětného odběru výrobků, povinnosti vyplývající z legislativy a další ). Částečně 

tuto odpovědnost přebírají i spotřebitelé ( spotřeba energií a vody apod. ) a stát v podobě 

zneškodňování výrobků ve spalovnách nebo jejich ukládání na skládkách.Tuto problematiku 

popisuje viz.[ Ing.Robert Hanus 2004 ].  
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5 Analýza životního cyklu automobilového skla 

Jako každý výrobek nebo služba má i automobilové sklo svůj životní cyklus. 

V následujících kapitolách bude postupně popsáno, jakými fázemi musí automobilové sklo 

projít, aby mohlo být posléze namontováno do automobilu. V kapitolách bude  popsáno, jaké 

jsou dopady výroby na životní prostředí, jak získává počáteční surovina – ploché sklo svoji 

přidanou hodnotu a jaké normy, či zákony musí být dodrženy, aby mohlo být autosklo 

uvedeno na trh. 

5.1 Splintex Czech a.s. 

Historie firmy Splintex Czech a.s. Chudeřice sahá až do roku 1925, viz.  

 [ PhDr.Miroslav Grisa, CSc. 1996 ] kdy Dr.Edmund Weinmann dostal živnostenské 

oprávnění k provozování hutě na zrcadlové sklo. Tehdy se ovšem firma jmenovala 

„Koksovna Edmunda Weinmanna“ a soustřeďovala se především na výrobu koksu 

z nedalekých uhelných dolů. Až od roku 1925, po získání příslušného povolení, se začala 

firma věnovat výrobě tzv. leštěného , zrcadlového skla. Od této chvíle se stala tato firma 

velmi významným dodavatelem skla pro stavebnictví a automobilový průmysl v Evropě. 

 V době okupace zabrali firmu nacisté. V roce 1944 byla firma bombardována 

spojeneckými letadly. Jedna bomba nevybuchla a slouží dodnes  jako památník obětem 

války. Po skončení války se v roce 1946 firma přejmenovala na „Sklárny Union, n.p.“ a 

snažila se navázat na předválečné úspěchy. Problém byl ovšem v tom, že firma neměla 

v podstatě žádné odborníky. Důvodem toho bylo , že před a v průběhu války pracovala ve 

firmě drtivá většina Němců a jenom malé procento Čechů. Němci byli po válce odsunuti a 

nezbyl v podstatě nikdo, kdo by znal technologii nebo výrobu jako takovou. Docházelo 

poté, z pohledu dnešní doby, k úsměvným situacím, když např. přišlo politické nařízení 

z SSSR o dodávkách skla a nikdo ze zaměstnanců neuměl rusky. Jako absolutní perlička 

pak působí vyprávění jednoho z pamětníků o tom, jak firma dostala zakázku na skleněné 

víko rakve pro Klementa Gottwalda. Víko bylo vyrobeno až na třetí pokus a za asistence 

StB, která podezírala skláře ze sabotáže. 



13 

 

 

 V roce 1965 byla firma přejmenována na „Sklo Union, o.p.Teplice“ a byla 

zakoupena licence Float ( plavení skla v cínové lázni ). V roce 1973 byla v Chudeřicích 

ukončena výroba plochého skla, které se od té doby vyrábí v Teplicích a firma se 

soustředila na výrobu skla tvrzeného, izolačního a pěnového. Výroba pěnového skla, které 

bylo vyráběno nepřetržitě od roku 1957 a které vyráběli, kromě Československa, už pouze 

v USA a SSSR, byla ukončena v roce 1990 s nástupem polystyrenu jako izolačního 

materiálu. Po revoluci, v roce 1991 se společnost změnila na akciovou společnost 

„Glavunion Teplice a.s.“ a došlo k rozdělení firmy na dvě části, „Glavostav“, který se i 

nadále zabývá výrobou plochého bezpečnostního skla a výrobou izolačních dvojskel a na 

„Thorax“, který se soustřeďoval na výrobu bezpečnostních autoskel. V roce 1996 se firma 

Thorax přejmenovala na „Splintex Czech a.s.“ dceřiná společnost firmy „Glaverbel Czech 

a.s. Teplice.“ 

Firma Splintex Czech a.s. je držitelem několika certifikátů ISO řady 9000 – Systém 

řízení kvality, ISO 14001 – Ochrana životního prostředí, OHSAS 18001 – BOZP, 

zákaznických norem ISO TS 16949 – souhrn norem VDA.6 – Německá norma, QS 9000 – 

Americká norma aj. 

5.2 Aspekty výroby automobilového skla 

Nyní se pokusím popsat jednotlivé uzly výroby, přes které musí projít základní 

surovina – ploché sklo, aby z něj na konci vyšel výsledný produkt – bezpečnostní, 

automobilové sklo. Mou snahou bude popsat v jednotlivých uzlech hlavně činnosti, které 

jsou důležité z pohledu dodržení norem a nařízení. Ať už se jedná o normy bezpečnostní 

nebo normy určující standarty chování vůči životnímu prostředí. Moje analýza se tedy 

bude skládat většinou ze třech pohledů. Na jedné straně bude popis výroby – jak se 

bezpečnostní, tvrzené sklo vyrobí a na druhé straně bude dopad výroby na ekonomickou 

situaci firmy – náklady, výnosy. Poslední pohled bude popis výroby versus dopady na 

životní prostředí a plnění zákonných norem a nařízení. [ zákon o odpadech č.185/2001 

sb.,vyhláška Ministerstva životního prostředí č.382/2001 sb.]. Výrobu autoskla lze 

jednoduše popsat podle diagramů, viz.příloha č.1 a 2 . Z diagramů je také patrné jaké jsou 

při výrobě skla vstupy a výstupy, které ovlivňují životní prostředí. 
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5.3 Pomocné materiály 

Jde o spotřebovávání přírodních zdrojů – spotřeba surovin pro výrobu. Proto je velmi 

nutná maximální šetrnost a maximální opětovné využití ( recyklace ). Z pohledu 

ekonomiky se jedná o velmi významný nákladový prvek. 

Pomocnými materiály pro výrobu jsou např. kovové či plastové přídavné díly, 

náhradní díly pro zařízení,  obalový materiál pro rozpracovanou výrobu či pro finální 

výrobek. 

5.4 Chemické látky 

Spotřeba chemických látek znamená opět čerpání přírodních zdrojů – surovin. Navíc, 

při manipulaci s těmito látkami může dojít při neopatrné manipulaci k havárii a k 

poškození životního prostředí. Chemické látky jsou také součástí mazacích náplní strojů 

nebo jsou v některých technologiích nanášeny přímo na sklo a jsou součástí autoskla, např. 

potiskovací barvy. 

5.5 Energie 

Pro výrobu autoskla je zapotřebí určitého množství elektrické energie. Spotřebované 

množství energie významně ovlivňuje životní prostředí a spotřebu přírodních zdrojů. Je 

také nemalou částí finančních nákladů. 

5.6 Dodavatelské firmy 

Vykonávají pro společnost různé služby a činnosti, které mohou mít vliv na životní 

prostředí. Jedná se povětšinou o různé údržbářské, stavební nebo úklidové práce. 

5.7 Odpady 

Ve firmě vznikají různé druhy odpadů. Největší podíl zaujímají střepy. Střepy jsou 

recyklovány. Dále ve firmě vznikají odpady v podobě znečištěných vod od broušení skla. 

Tento odpad je upravován ve speciálním zařízení. Firma také produkuje ostatní odpady, 

jako např. dřevo, papír, kovy, plasty, fólie.Tyto odpady jsou opět recyklovány. 
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Významnou položkou jsou stále ještě i  komunální odpady. Tyto odpady nemají s současné 

době využití, a proto jsou skládkovány. 

5.8 Emise do ovzduší 

Při výrobě odcházejí do ovzduší látky, které nepříznivě ovlivňují životní prostředí. 

Největší podíl v tomto případě mají potiskovací linky, kalící agregáty a jejich zplodiny . 

5.9 Odpadní vody 

Je třeba odlišit vodu dešťovou, vodu splaškovou a vodu odpadní, přestože všechny 

kanalizace končí v ČOV. Odpadní voda je voda z technologií ( myčky, chlazení ), ale také 

voda  z mytí podlah, sprch nebo WC. 

5.10  Havárie 

Je nestandartní stav, kdy něco, co může poškodit životní prostředí nebo i zdraví 

pracovníků, vnikne  do půdy, vody nebo ovzduší. Například dojde k vylití chemické látky 

a jejímu následnému vsáknutí do půdy, odpaření do ovzduší nebo vylití do vody. 

 

5.11  Autosklo 

I vyrobené sklo má dopady na životní prostředí : 

a) nepřímé – doprava , emise, spotřebované pohonné hmoty 

b) přímé – po ukončení životnosti – rozbití skla, výměna skla, ukončení 

životnosti vozidla ( je nutné autosklo zpětně zpracovat, jinak časem vytvoříme 

nové „geologické útvary – skleněné hory“ ) 
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6 Vstup skla do výrobního procesu 

Ploché sklo, jako hlavní výrobní surovina, je do firmy dodáváno dodavatelem 

v ocelových paletách. Tyto palety jsou vratné, a proto nevzniká odpad, který by firma 

musela řešit. Sklo je nařezáno na předem nasmlouvané formáty různé velikosti. Velikosti 

formátů se liší s výrobky, pro které jsou určeny. Palety se sklem jsou do skladu firmy 

dopravovány pravidelnou kamiónovou dopravou. Skladová zásoba skla zajišťuje pokrytí 

výroby v řádech dnů, maximálně jednoho týdne. Důvodem je snaha firmy o co nejnižší 

sumu vázaných prostředků v zásobách. Při přejímce skla z kamiónu je každé jednotlivé 

paletě se sklem přiřazen čárový kód s nezaměnitelným identifikačním číslem ( tzv. gálie ). 

V podstatě by se dalo říci, že od této chvíle vstupuje nakoupené a dodané sklo do nákladů 

firmy. 

Dodávané sklo musí splňovat standarty evropské normy [ ECE/324 ], zejména pak 

světelnou propustnost skla a maximální zakřivení skla. Neméně důležitou součástí kontroly 

je taktéž i samotné zabarvení ( odstín ) skla a kvalita skla jako taková. Kvalitou skla je 

myšleno, výskyt aspektových vad, tj. vad, které by mohly ohrozit spokojenost zákazníka. 

Protože dodávané sklo ještě stále nevstoupilo do výrobního procesu, zodpovídá za kvalitu 

dodávaného skla jako vstupní suroviny dodavatel. Na základě plánování výroby je tedy 

zjištěn požadavek na určitý typ barvy, tloušťku, množství a rozměr přířezu. Požadavek je 

odeslán dodavateli, který dodá požadované. K samotnému vyrobení výrobku je pak 

zapotřebí určitá dokumentace. V našem případě se jedná o základní typ výrobní 

dokumentace, viz přílohy č. 3 a 4 : 

• Technický list – je to v podstatě základní výkres jednoho, jednotlivého typu  skla. V  

Technickém listu jsou uvedeny všechny údaje potřebné k vyrobení určitého typu 

automobilového skla. 

• Kontrolní list – je to dokument, který nám říká, jaké vady skla jsou povolené, či 

nepovolené. Případně kolik a jaké vady jsou povolené a v které části skla. 

• Kontrolní plán – je to dokument, který mapuje systém kontrol a měření v celém toku 

výroby. V tomto dokumentu jsou uvedena všechna povinná měření a kontroly, které 

jsou systémově nastaveny k dosažení maximální spokojenosti zákazníka. Jsou zde 
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vyznačeny i  měření a kontroly, které mají přímý dopad na bezpečnost výrobku nebo 

na spokojenost zákazníka.( obr.č.3 ) Výsledky měření se zapisují do nadefinovaných 

formulářů. ( Požadavek zákaznických norem ISO - TS 16949 ) 

 

Obrázek 3:  Znaky bezpečnosti a spokojenosti zákazníka podle VDA.6  

 

 

 

 

V následujících částech se postupně seznámíme ještě s další podpůrnou dokumentací 

jako např. Technologickou návodkou, Technickým balícím listem a s postupem výroby 

znázorněným v příloze č.5. 

 

<     > 

Značka označující kritický 

parametr, tj. parametr, který má 

přímý dopad na spokojenost 

zákazníka 

Značka označující bezpečnostní 

parametr, tj. parametr, který 

má přímý dopad na bezpečnost 

výrobku 
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6.1 Přistavení skla k lince 

Přistavení palety k lince se provádí na základě plánování výroby. Plánování zadá 

požadavek na výrobu určitého typu skla, v našem případě se bude jednat o zadní 

automobilové sklo. Jak bylo uvedeno v kapitole 6, každý typ výrobku má svůj jedinečný a 

nezaměnitelný kód a k němu i příslušný Technický list. V Technickém listu nalezneme 

informaci o kódu a velikosti přířezu. Příslušný přířez se vysokozdvižným vozíkem naveze 

ze skladu přířezů. 

6.2 Kontrola přistavené palety 

Kontrola přistavené palety se provádí vizuálním pohledem. V praxi to znamená, že 

se paleta po navezení ze skladu prohlédne s ohledem zejména na  úplnost palety, tj. jestli je 

na paletě deklarovaný počet kusů, na čistotu skla, na kvalitu naložení skla na paletě, tj. 

jestli sklo není na paletě naskládáno křivě nebo jiným nestandartním způsobem. Poté se 

porovná kód tzv. gálie s kódem v Technickém listu příslušného výrobku. Namátkově se 

také zkontroluje kvalita skla, zda vyhovuje požadavku Kontrolního listu. Pokud je vše v 

pořádku, může dojít k naložení palety na linku.  

Pokud některý kontrolní parametr nevyhovuje, paleta se nesmí na linku naložit, musí 

dojít k nápravnému opatření. Nápravných opatření je celá řada. Od opravy balení, 

přeložení či v případě rozbití skla v paletě, odebrání prasklých skel, až po odstavení palety 

z výroby. V případě odstavení palety je na paletu vypsán pozastavující lístek, paleta je 

odstavena do izolačního prostoru a je informován dodavatel. 

6.3 Naložení palety na linku + nakládání 

Naložení palety na linku se provádí vysokozdvižným vozíkem. Samotné položení 

jednotlivého přířezu skla se provádí automaticky, pomocí nakladače, který je součástí 

samotné CNC linky. Zde se sklo v podstatě začíná spotřebovávat a začínají se  zde 

objevovat první odpady z výroby a spotřeba energií. Samozřejmě, dalo by se říci, že 

energie se spotřebovává již přepravou skla do firmy a ze skladu k lince. (viz.příloha č.2  

Vliv činností na životní prostředí  ), ale to zde neberu v potaz. Další a nemalou spotřebou 

je spotřeba el. energie na pohon CNC linek, osvětlení atd. 
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Po naložení palety na linku musí dojít k rozbalení palety. Paleta je zajištěna 

ocelovými páskami proti pohybu skel a fólií proti prachu. Oba tyto odpady lze třídit a 

následně recyklovat. Ve firmě je vypracován systém třídění odpadů, kde každý odpad, 

který lze druhotně využít, má svoji značku, místo a kontejner pro likvidaci. [ zákon o 

odpadech č.185/2001 sb,vyhláška Ministerstva životního prostředí č.382/2001 sb.,norma 

ISO 14001]. Jako poslední krok operátor načte tzv.gálii do speciálního skladového 

systému. Dochází ke spotřebě dodaného skla, sklo vstupuje do nákladů firmy.  

         

6.4 Polohování a diagonální řez 

Z ekonomického pohledu je nejvýhodnější vyrobit z jednoho formátu maximální 

počet polotovarů. Firma objedná takový formát přířezu, aby jej posléze mohla rozřezat na 

dva, tři, čtyři a více dílů. Šetří tím náklady na dopravu skla do skladu i náklady na 

vnitropodnikovou dopravu. Dalším přínosem je menší zatížení životního prostředí, méně 

spáleného paliva, méně odpadů z balení a přepravy => nižší náklady. K tomuto účelu 

slouží na CNC lince diagonální řez. 

Polohování přířezu před diagonálním řezem je důležité z hlediska schopnosti nařezat 

z jednoho přířezu stále stejné, ale menší formáty. Přířez v diagonálním řezu bude tedy 

rozříznut minimálně na dvě stejné části. ( Údaj o tom, na kolik částí má být přířez  

rozdělen, obsahuje Technický list viz. příloha č.3. ). Polohování je proto velmi důležité 

z hlediska opakovatelnosti. Pokud by nebyla dodržena opakovatelnost, hrozilo by, že 

jednotlivá nařezaná skla by nebyla stejně velká => zbytečná zmetkovitost a růst nákladů na 

vyrobení jednoho kusu by směřovaly směrem vzhůru. 

Samotný diagonální řez se provádí řezákem, což je v podstatě kolečko z technického 

diamantu . Diamantové kolečko má definovaný rádius zaoblení břitu. ( V současnosti se již 

spíše používá řezací kolečko z tvrdokovu. ). Zaoblení se liší podle síly skla, která má být 

nařezána. Samotné řezací kolečko musí být přimazáváno speciálním řezacím olejem. 

Důvodem je kvalita řezu. Pokud by byl řez nekvalitní, sklo by nešlo rozlomit nebo 

s velkými ztrátami. Řezací olej je chemická látka, a proto musí mít vypracován tzv.  

“ Bezpečnostní list“ V tomto dokumentu jsou uvedeny všechny skutečnosti, které mají vliv 

na bezpečnost – manipulace, skladování, první pomoc a na ochranu životního prostředí. 
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Souhrnně se nazývají S-věty a R-věty, viz. příloha č.6 . Olej se likviduje podle pravidel 

nakládání s nebezpečnými odpady. 

6.5 Rozlamování a otáčení 

V tomto uzlu se nařezané sklo z diagonálního řezu rozlomí a připraví pro následující 

operaci. Z hlediska ekologie zde může docházek k tvorbě odpadu – střepů. Střepy, jako 

důležitá surovina pro výrobu skla jako takového ( skleněné střepy se zpětně přidávají do 

sklářského kmene ) se třídí a zpětně odprodávají dodavateli přířezů nebo i jiným 

zpracovatelům. 

6.6 Polohování + řezání ( tvarové )  

V tomto bodě získává výrobek svoji první přidanou hodnotu. Připravený přířez se 

napolohuje tak, aby z něj bylo možno vyříznout požadovaný tvar skla. Tvar skla je 

znázorněn v Technickém listu. Požadovaný tvar je dosažen tak, že řezací ústrojí CNC linky 

vyřízne tvar skla podle šablony. U modernějších strojů se již nekopíruje šablona, ale řezací 

hlava je předem naprogramována. Diamantový řezák ( obr. č.4 ) je také, stejně jako 

v případě diagonálního řezu ( viz. odst. 6.4. ), přimazáván speciálním řezacím olejem. Olej 

je zachytáván do speciálních záchytných van a likvidován jako nebezpečný odpad. 

 

Obrázek 4:  Detail řezacího kolečka  
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6.7 Předehřev a vylamování 

Po vyříznutí požadovaného tvaru, putuje sklo na své cestě do předehřevu a následně 

do vylamování. Předehřev podstatě zajišťuje správné rozlomení skla, tj. oddělení 

požadovaného tvaru od zbytku skla. Princip spočívá v tom, že proud horkého vzduchu 

působí na řez a způsobí to, že sklo v řezu tzv. pukne. 

Ve vylamování se definitivně oddělí požadovaný tvar skla od přebytečných zbyků – 

okrajů přířezu. Od této chvíle se začíná sklo podobat finálnímu výsledku. Střepy, které 

vznikly oddělením okrajů, se zachytávají do speciálních kontejnerů, třídí se podle barvy 

skla a recyklují se. Třídění střepů podle barvy je velmi důležité, protože pokud by byly 

střepy různých barev smíchány dohromady, nemohla by je firma zpětně odprodat a střepy 

by musely být skládkovány. Vytříděné střepy se stejně jako v bodě 6.5. odprodávají zpětně 

dodavatelům skla pro opětovné využití. 

6.8 Polohování před bruskami, broušení skla 

Poté, co je sklo rozlomeno ve vylamování, putuje do fixace před bruskami. Zde se 

sklo zafixuje ve dvou osách. Důvodem je správná poloha skla při broušení. 

Samotné broušení se provádí diamantovými kotouči. Broušením získává sklo 

požadovanou velikost a tvar zaoblení hrany. Definice zaoblení hrany je obsahem 

doporučení normy [ SAE 673 ], které je závazné pro všechny výrobce automobilových 

skel. Důvodem závaznosti je možnost substituce, tj. nahrazení určitého typu skla od 

jednoho výrobce sklem stejného typu od jiného výrobce. ( obr. č. 5. ). Údaje o typu hrany a 

velikosti – rozměru skla jsou součástí Technického listu. Diamantové kotouče a sklo 

samotné jsou chlazeny vodou. Voda pro chlazení cirkuluje v uzavřeném okruhu, protože 

odpad, který vzniká obroušením skla, je hodnocen jako odpad nebezpečný. Jde vlastně o 

kombinaci skelného prachu, vznikajícího ubroušením skla, zbytků řezacího oleje a vody. 

Voda protéká přes odkalovací jímky, kde se zachytávají zbytky nečistot. Z ekonomického 

pohledu sklo již má přidanou hodnotu, již došlo k prvnímu zhodnocení nákladů na vstupu 

tím, že sklo bylo vyříznuto a obroušeno. 
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Obrázek 5:  Definice tvaru hrany skla dle SAE 673  

 

 

 
 

6.9 Vrtání 

Po obroušení přijede sklo po dopravníku do vrtacího uzlu. Zde CNC stroj 

diamantovým vrtákem  vyvrtá, v požadovaných osách, otvor požadovaného průměru. 

Údaje o průměru otvoru a pozice otvoru  jsou uvedeny v Technickém listu. ( Otvor se vrtá 

pouze v případě požadavku TL. V ostatních případech slouží vrtací uzel jako dopravník. ) 

Diamantový vrták je taktéž chlazen vodou, která je odváděna do odkalovací jímky. Jímka 

je společná s broušením. Po vyvrtání požadovaného počtu otvorů putuje sklo do myčky, 

kde se sklo umyje v systému kartáčů trvale zavlažovaných demineralizovanou vodou. Po 

umytí se sklo usuší proudem teplého vzduchu v sušičce. 

HRANA ČÍSLO 1 - KLENBOVÁ HRANA 

(CROWN EDGE) 

S ÚPRAVOU POVRCHU SATÉNOVÁNÍM 

(SATIN FINISH) 

PRO VŠECHNY EXPONOVANÉ HRANY 

 

HRANA ČÍSLO 2 - KLENBOVÁ HRANA 

(CROWN EDGE) 

S ÚPRAVOU POVRCHU ČÁSTEČNÝM 

SATÉNOVÁNÍM (SEMI-SATIN FINISH) 

PRO NEEXPONOVANÉ HRANY POHYBUJÍCÍ 

SE V DRÁŽKÁCH 

MINIMÁLNÍ RÁDIUS = 1/2 TLOUŠŤKY SKLA. 

MAXIMÁLNÍ RÁDIUS = 6.73 MM (0.225 PALCE). 
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6.10  Kontrola skla 

Na pozici kontroly se kontrolují jak technické parametry, tj. rozměr skla, počet a 

umístění otvorů, tak i kvalitativní parametry, které musí každý výrobek splňovat. Dle 

Kontrolního plánu musí operátor nejdříve pomocí různých měřidel ( etalon, spároměrky, 

úchylkoměry ) zkontrolovat, jestli daný výrobek, v našem případě našablonované sklo, 

odpovídá parametrům uvedených v Technickém listu. A poté provede kvalitativní 

kontrolu, zda výrobek odpovídá specifikacím uvedených v Kontrolním listu, viz. příloha 

č.4. Výsledek kontroly a měření zapisuje do stanoveného formuláře, který se po skončení 

výroby archivuje. Pokud při kontrole zjistí operátor, že naměřené hodnoty se blíží k hranici 

tolerance povolené technickou specifikací, provede zásah do procesu tak, aby naměřené 

hodnoty byly, pokud možno, ve středu povolených tolerancí. Pokud výrobek neodpovídá 

předepsaným specifikacím, musí být vyřazen z procesu a zlikvidován střepováním.V 

případě, že lze ještě výrobek opravit tak, aby odpovídal specifikaci, je výrobek opraven a 

poté jsou znovu zkontrolovány všechny parametry předepsané Kontrolním plánem. Pokud 

po kontrole výrobek odpovídá všem předepsaným parametrům, je odložen na mezioperační 

paletu. 

6.11  Odvoz skla do meziskladu 

Poté co automatický nakladač odloží skla na přistavenou mezioperační paletu ve 

stanoveném počtu, je tato paleta vizuálně operátorem zkontrolována. Paleta nesmí 

obsahovat např. prasklá skla , nebroušená skla aj. Před samotným zajištěním skla proti 

pádu zkontroluje operátor naposledy vizuálně poslední sklo v paletě. Po zajištění skla, 

vytiskne operátor tzv. gálii na počet kusů v paletě. Gálie v sobě nese informaci o kódu 

výrobku, jedinečném identifikačním čísle a počtu kusů. Tím tedy dojde v systému 

k načtení kusů  polotovaru do skladu a tím i do ekonomických ukazatelů firmy. Poté je 

paleta vysokozdvižným vozíkem odvezena do meziskladu. Zde čeká na další operaci, 

kterou může být potištění skla barvou nebo již finální tvarování skla. 
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7 Potisk 

Potištění skla je další operací, kde se zvyšuje přidaná hodnota skla. Při potisku skla 

se pracuje s barvami i jinými surovinami, které jsou potencionálně velmi nebezpečné pro 

zdraví obsluhy i  pro životní prostředí. Je proto velmi důležité dodržovat velmi důsledně 

zásady bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Při této operaci vznikají tzv. 

nebezpečné odpady. Třídění a likvidace těchto odpadů probíhá v souladu se zákony 

 [ zákon o odpadech č.185/2001 sb ,vyhláška Ministerstva životního prostředí č.382/2001 

sb. ]. Pro každou chemickou látku, která vstupuje do výrobního procesu musí být 

vypracován tzv. Bezpečnostní list.( viz. Příloha č. 6 ) Při samotném potisku se kromě 

obvodového potisku ( estetický prvek ) nebo topných linek ( funkční prvek ) na sklo tiskne 

i homologační značka, viz ( obr.č.6  ) Postup potištění skla znázorňuje diagram v příloze 

č.7. 

 

Obrázek 6:  Příklad homologace dle normy ECE 343 
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7.1 Navezení skla z meziskladu 

Na základě výrobního plánu, naveze vozič vysokozdvižným vozíkem požadovaný 

typ skla, které bylo navezeno do meziskladu z předchozí výrobní operace. Sklo se 

z meziskladu odebírá v souladu s tzv. systémem FIFO ( first in first out ), tj. zpracovává se 

nejdříve nejstarší požadovaný typ skla až po nejnovější ( Volný překlad FIFO – první do 

skladu, první ze skladu ). 

7.2 Přistavení skla k lince 

Paleta s připraveným našablonovaným sklem je vysokozdvižným vozíkem přivezena 

na stanovené místo u potiskovací linky. Obsluha vizuálně zkontroluje stav palety, tj. jestli 

nejsou na paletě např. prasklá skla, jestli jsou skla správně naložena, jestli souhlasí počet 

skel deklarovaných na tzv. gálii, čistotu skla a v neposlední řadě také jestli souhlasí 

navezený typ skla s požadavkem plánování a Technickým listem. 

7.3 Kontrola vad 

Kontrola vad se provádí při samotném pokládání skla na linku. Pracovník pokládá 

přistavené sklo na linku stanoveným způsobem. Způsob pokládání je popsán v pracovní 

instrukci pro dané zařízení. Samotná kontrola vad se provádí vizuálně, pohledem. Ke 

kontrole se využívají tzv. Kontrolní listy, kde jsou popsány nejčastější typy vad, které se na 

skle mohou vyskytovat. Pracovník při kontrole posuzuje, jestli se na skle vyskytuje vada 

nebo ne. V případě, že najde vadu, sklo vyřadí na připravenou mezioperační paletu 

ZASTAVENO. V případě, že se na stojanu vyskytuje více skel, která mají různou vadu, 

která neodpovídá specifikaci povolenou Kontrolním listem, pracovník paletu odstaví. V 

praxi to znamená, že pracovník odmítne odebírat sklo z připravené palety a paleta je 

vrácena k přetřídění. Po přetřídění odstavené palety jsou neshodná skla s technickou 

dokumentací sestřepována, shodná skla se vracejí na pokládání a přistaví se zpět k lince. 

Pracovník také po naložení všech skel z mezioperační palety načte tzv. gálii do systému. 
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7.4 Vstup skla do potisku 

Poté, co jsou skla zkontrolována na vady a položena na linku, prochází skla myčkou, 

která je zbaví nečistot. Sklo se myje demineralizovanou vodou, Důvodem je snížení 

elektrického náboje. Při této operaci vznikají odpady – voda a kal. Znečištěná voda z 

myčky odchází odvodňovacím kanálkem do čistírny odpadních vod. Kal, který vzniká v 

demistanici, která demineralizuje vodu, se skládkuje. Po umytí se sklo osuší proudem 

teplého vzduchu. 

7.5 Potisk 

Po umytí a osušení skla, sklo vstupuje do tiskové kabiny. V samotné tiskové kabině 

je přetlak, který zabraňuje zanesení nečistot z okolního prostředí. Potisk skla je totiž velmi 

náchylný na čistotu prostředí i na klimatické výkyvy okolí. V tiskové kabině se musí 

dodržovat stanovená teplota a vlhkost okolí. V tiskové kabině se sklo vycentruje různými 

dorazy pod sítotiskovou matrici. Samotné nanášení barvy na sklo se provádí strojově. 

Tloušťka nánosu barvy je jen několik mikronů. Operátor potisku měří tloušťku nánosu 

speciálním měřidlem a výsledek měření zaznamenává v pravidelných, Kontrolním plánem,  

stanovených intervalech, do příslušného formuláře, který se po skončení výroby archivuje. 

Pro základní potisk skel se používají tzv. IR barvy nebo UV barvy. IR barva je barva, která 

se před samotným vypálením  suší infračerveným zářením. Naproti tomu u použití UV 

barev se sušení provádí zářením ultrafialovým. Pro natištění topných linek na zadní sklo se 

používá tzv. stříbrná pasta. Tyto pasty dodavatelé dodávají v různých procentech 

koncentrace stříbra. Samotná koncentrace stříbra, spolu s jinými aspekty, má přímý vliv na 

výsledný odpor topných linek a tím na schopnost skla odstranit v zimě námrazu. Samotné 

používání těchto barev je pro životní prostředí i pro lidské zdraví velmi nebezpečné. Také 

cena těchto barev není zanedbatelná. Tím zároveň dochází k výraznému navýšení přidané 

hodnoty skla. Manipulace s těmito barvami tedy podléhá velmi přísným pravidlům. Jsou 

stanovena  pravidla pro použití barev,  pro jejich jejich případnou likvidaci, včetně obalů a 

jiných barvou znečištěných materiálů, hadrů, rukavic atp. Při této operaci jsou také zvláštní 

požadavky na ochranu zdraví zaměstnanců. Zaměstnanci musí používat při styku s 

barvami chemicky odolné rukavice, filtrační masky , ochranné oděvy.  
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7.6 Sušení barvy 

Jak je zmíněno v odstavci 7.5 je potřeba nanesenou barvu vysušit. Vlastní vysušení 

barvy se provádí tak, že sklo po opuštění tiskové kabiny prochází IR nebo UV suškou v 

závislosti na tom, jaký typ  barvy je použit. Vlastní vysušení se provádí v sušičce. Na sklo 

v sušičce září  v závislosti na typu použití barvy infračervené nebo ultrafialové lampy. 

Záření těchto lamp způsobí, že se sklo mírně ohřeje a dojde k odpařování různých 

specifických složek barvy a tím k vysušení barvy. Odpařováním složek barvy vznikají 

splodiny, které předtím než jsou vypuštěny do ovzduší, prochází filtrem. Po projetí 

úsekem, ve kterém působí UV nebo IR lampy, se sklo v chladičce ochladí zpět na  

pokojovou teplotu. 

7.7 Kontrola potisku 

Po vysušení barvy se provádí další mezioperační kontrola. Při této kontrole se 

kontroluje stav vysušení barvy a samotná kvalita potisku. Pokud kvalita vysušení nebo 

kvalita potisku nevyhovuje stanoveným požadavkům, sklo je vyřazeno z procesu a buď je  

znovu vysušeno nebo odloženo na  paletu ZASTAVENO a následně sestřepováno. 

7.8 Uložení skel na paletu 

Pokud je po kontrole potisku shledáno sklo jako shodné s technickou dokumentací, 

může být pracovníky uloženo na mezioperační paletu. Mezioperační paleta musí být 

opatřena gálií s kódem výrobku a s počtem kusů na paletě. Sklo je na paletě chráněno před 

vlivy okolí ( např. před prachem ) igelitovou fólií. 

7.9 Odvoz skla do meziskladu 

Plná mezioperační paleta je poté odvezena vysokozdvižným vozíkem do 

mezioperačního skladu, kde čeká na další operaci, tvarování. Na vstupu do potisku byly 

načteny do skladového systému gálie spotřebovaných skel a na výstupu z potisku byly 

vytištěny nové gálie, které nesou informace o potištění skla. Tím systém identifikuje další 

navýšení přidané hodnoty , zatím stále polotovaru, automobilového skla. 
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8 Tvarování 

Tvarování je z technologického pohledu jednou z posledních operací v životním 

cyklu automobilového skla, viz. příloha č.8. Při této operaci dostává polotovar svůj 

definitivní tvar a podobu. Tato operace má také rozhodující vliv na bezpečnost výrobku. 

Po skončení cyklu tvarování musí finální výrobek splňovat všechny zákonné normy a 

nařízení. Pro automobilové sklo je nejdůležitější norma [ ECE/343 ]. Tato norma určuje 

jaké bezpečnostní testy musí být na autoskle provedeny, aby mohlo autosklo být uvedeno 

na trh. Součástí každého autoskla je po skončení cyklu tvarování homologační značka ( 

obr. č. 7 ), podle které si zákazníci mohou ověřit, že výrobek je bezpečný. Tvarování je 

také, z technologického pohledu, poslední operací, kde autosklo získává přidanou hodnotu. 

Po ukončení tohoto cyklu je tedy autosklo kompletní, lze  stanovit výslednou prodejní cenu 

na trhu. Nezapočítávám zde marže obchodníků či dopravců. 

 

Obrázek 7:  Homologační značka pro kalené  autosklo 
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8.1 Navezení skla z meziskladu 

Navezení skla z meziskladu se provádí na základě požadavku plánování výroby. 

Připravené mezioperační palety se z meziskladu navážejí vysokozdvižným vozíkem dle 

systému FIFO ( první do skladu, první ze skladu ). 

8.2 Kontrola přistavené palety 

Obsluha na pozici pokládání vizuálně zkontroluje stav připravené palety.Zaměřuje se 

zejména na čistotu připravené palety, jestli na paletě nejsou např. rozbitá skla, špatně 

naložená nebo jinak sesunutá skla, jestli má stojan gálii. Namátkově také obsluha 

kontroluje, jestli stojan obsahuje tolik kusů, kolik deklaruje gálie. Pokud obsluha nenajde 

žádné viditelné vady, dá souhlas k odebírání skla z mezioperační palety. Pokud z 

jakéhokoliv důvodu nesouhlasí sklo na přivezené mezioperační paletě s technickou 

dokumentací, nedá obsluha souhlas ke spotřebě skla a připravená mezioperační paleta je 

odvezena vysokozdvižným vozíkem do izolačního prostoru. Zde je poté sklo opětovně 

překontrolováno, shodná skla se vracejí do mezioperačního skladu, neshodná skla se 

vystřepují do předepsaných kontejnerů. 

8.3 Vizuální kontrola 

Pokud je kontrola přistavené palety  v pořádku, může být paleta přistavena k lince a 

může dojít samostatnému pokládání skla na linku. Ovšem předtím, než obsluha položí skla 

na linku, musí sklo opětovně zkontrolovat. Kontrola se provádí tak, že obsluha  ověří, jestli 

se typ skla shoduje s Technickým listem, tj. porovná kód gálie s kódem výrobku 

uvedeného v Technickém listu. Poté porovná případné nalezené vady na skle s technickou 

dokumentací  Kontrolní listy. Záznam o kontrole zapíše do předepsaného formuláře, který 

se po skončení výroby archivuje. Četnost kontrol určuje obsluze Kontrolní plán. Pokud je 

vše v pořádku, začne obsluha pokládat sklo na linku stanoveným způsobem. Pokud 

obsluha najde neshodná skla, musí tato skla vyřadit z procesu na paletu ZASTAVENO. 

Tato paleta je po skončení výrobní dávky sestřepována. 
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8.4 Pozicování skla 

Před vstupem skla do samotného tvarovacího agregátu, musí být sklo vycentrováno 

tak, aby byla dosažena stejná poloha skel v tvarovacím agregátu. Pozicování se provádí 

pomocí různých dorazů, které zajišťují požadovanou pozici. 

8.5 Tvarování skla 

Tvarování skla je jedna z nejdůležitějších operací v životním cyklu výrobku. V této 

fázi dostává výrobek svoji konečnou podobu a vlastnosti. Ať fyzikální nebo bezpečnostní. 

Tvarovací agregát je v podstatě pec, kde se sklo musí ohřát na vysokou teplotu, poté 

vytvarovat na žádaný tvar a následně prudce zchladit, aby bylo dosaženo bezpečného 

výrobku. Pec je rozdělena na několik regulovatelných částí. Tím je dosaženo postupného 

ohřevu skla. Vzhledem k potřebě přesné regulace teploty  využívají se zde PID regulátory, 

které zajišťují potřebnou stabilitu. Sklo tedy putuje po keramické, válečkové dráze pecí a 

je postupně ohřáto až na teplotu, kdy je možno tvarovat sklo. Teplota skla při tvarování se  

pohybuje v rozmezí od 600 °C do 750 °C. Protože analyzuji životní cyklus potištěného 

skla, dochází u potištěného skla v této fázi k tzv.vypálení barvy. Prakticky to znamená, že 

vlivem tepla se spojí molekuly barvy a molekuly skla a vytvoří spolu neoddělitelnou vrstvu 

– barvu, kterou už nelze nedestruktivním způsobem ze skla oddělit. Poté, co je sklo ohřáto 

na požadovanou teplotu, dojde k tvarování. Tvarovat sklo lze obecně dvojím způsobem :  

 1) Lisováním – sklo, které je ohřáté na požadovanou teplotu je vylisováno lisovacím   

     zařízením do požadovaného tvaru dle šablony. 

 2) Propadem - sklo, které je ohřáté na požadovanou teplotu se vlastní vahou a  

    působením gravitace samo vytvaruje podle šablony. 

Poté, co je sklo vytvarováno, je prudce zchlazeno proudem studeného vzduchu. 

Dojde k tzv. vykalení skla. Kalení je velmi důležitý bezpečnostní aspekt. Pojem “ 

bezpečnostní sklo,, v automobilovém průmyslu znamená, že při destrukci skla se sklo 

rozpadne na spoustu malých částí – fragmentů. Počet , maximálně přípustnou velikost a 

tvar fragmentů určuje závazná norma pro automobilový průmysl [ ECE/324 ]. Před 

každým nájezdem sortimentu, při změně sortimentu, po poruše zařízení musí operátor 

provést uvolňující sadu testů, které ověří shodu s normou [ ECE/343 ] a se zákaznickými 

normami [ ISO TS 16949 ]. K tomu využívá Kontrolní plán, kde jsou popsány všechny 
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testy a podmínky, které musí být splněny, aby mohla být uvolněna výroba. Výsledky 

měření operator zapisuje do stanoveného formuláře, který se archivuje. 

8.6 Přídavné díly 

Poté,co se sklo vytvaruje, vykalí a následně zpět ochladí, dojde k připojení 

přídavných dílů ke sklu. V našem případě se ke sklu napájí konektory pro připojení 

topných linek k elektrické soustavě automobilů. Než mohou být ke sklu připájeny 

konektory, musí se elektricky vodivá sběrna skla očistit. Samotné očištění se provádí 

strojově, drátěným kotoučem. Po očištění sběrny se změří elektrický odpor v topné 

soustavě skla a také se kontroluje počet topných linek, případně jestli není některá z 

topných linek přerušená. Údaje o počtu linek a povoleném rozmezí elektrického odporu 

jsou uvedeny v Technickém listu. Pokud je tato kontrola vyhovující, může dojít k napájení 

konektoru. V případě, kdy je některá z hodnot mimo povolenou toleranci, je sklo 

hodnoceno jako neshodné a je vyřazeno. Konektor s připojeným cínem se pájí pájkou o 

teplotě cca. 300°C. K pájení se používá také tavidlo, které napomáhá pevnému spojení 

konektoru tím, že spoj nejprve odmastí. Tavidlo je chemická látka, a proto podléhá 

pravidlům o likvidaci nebezpečných odpadů. 

 

8.7 Výstupní kontrola 

Výstupní kontrola je poslední kontrolou ve výrobním toku. Zde se kontrolují všechny 

aspekty, které by mohly ohrozit bezpečnost výrobku nebo spokojenost zákazníka. 

Provádějí se zde kontroly nařízené normou [ ECE 343 ] – fragmentace, světelná 

propustnost, optická deformace. Dále pak kvalitativní aspekty výrobku – ohyb, aspektové 

vady. Ohyb skla ( tvar ) se kontroluje 100% kontrolou na tzv. maketě. Maketa je v podstatě 

etalon odsouhlasený zákazníkem. Maketa je osazena sondami, které odměřují, po vložení 

skla, ohyb skla = odchylku ohybu skla od nominálu, makety. Měřící software zároveň 

spočítá variabilitu ohybu = zjednodušeně řečeno zvlnění hrany skla. Data z měření se 

automaticky archivují. Neshodná skla jsou automaticky vyřazována z procesu a 

sestřepována. Jakmile je sklo ohybově změřeno, prochází poslední kontrolou na aspektové 

vady. Zde je pracovníky naposledy posuzováno podle tzv. Kontrolních listů. Shodná skla 
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pokračují dále na operaci balení, neshodná skla se vyřazují z procesu a následně, pokud 

lze, se opravují nebo střepují. 

8.8 Balení 

Po zkontrolování skla se sklo – finální výrobek, automaticky balí do expedičních 

obalů. Vlastní balení se provádí automaticky přes CNC balící automatický stroj. Každé 

jednotlivé sklo se automaticky proloží papírem a tím se vytváří předem určený balíček 

skel. Připravené balíčky skel odebírá obsluha z linky a ručně balí do připravených 

expedičních obalů. Obsluha se řídí tzv. “Technickým balícím listem”, viz. příloha č.9,  

který je zpracován pro každý výrobek. Tento dokument obsluze říká, jaký mají použít 

expediční obal, kolik má obal obsahovat kusů atd. Po naplnění expedičního obalu obsluha 

zajistí balíky skel vázací páskou proti sesunutí, posunutí . Po naplnění expedičního obalu 

označí obsluha obal gálií, která nese informaci o typu výrobku, datumu výroby a počtech 

kusů. 

8.9 Odvoz skla do meziskladu 

Po naplnění expedičního obalu je expediční obal vysokozdvižným vozíkem převezen 

do expedičního skladu. Odtud se poté nákladní automobilovou dopravou rozváží buď do 

externích meziskladů nebo jsou expedovány přímo ke konečným zákazníkům. V neposlední 

řadě mohou být expedovány k různým subkontraktorům, kteří na výrobky namontují další 

přídavné díly, zvyšující přidanou hodnotu skla. 
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9 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat životní cyklus automobilového skla. 

Postupně byl popsán pojem “Životní cyklus výrobku” jak z pohledu ekonomů, tak techniků 

a ekologů. V ekonomickém pohledu byl popsán životní cyklus pomocí tzv. S-křivky, která 

znázorňuje jednotlivé etapy z životního cyklu výrobku. Naproti tomu technici v pojmu 

“Životní cyklus výrobku” vidí kombinaci ekonomického pohledu, tj. ekonomické 

výhodnosti výroby a výrobku samotného a jeho bezpečnosti. Proto byly vypracovány 

jednotné standarty pro bezpečnost výrobků nebo skupin výrobků. Tyto standarty – normy 

určují, co musí určité výrobky splňovat, aby byly bezpečné a mohly být uvedeny na trh. 

Ekologové vidí v pojmu “Životní cyklus výrobku” cestu výrobku od jeho počátku až do 

jeho likvidace. Tato cesta zahrnuje jak vstupní suroviny pro výrobu, tak i suroviny v 

podobě energií, které se při výrobě spotřebovávají. Závěrečnou fází v tomto pohledu je, v 

lepším případě, recyklace nebo skládkování. 

V životním cyklu automobilového skla jsem postupně popisoval výrobu zadního skla 

od jeho počátku, kdy ploché sklo vstupuje do výrobního procesu, řeže se na předem 

definované formáty a tvary, brousí, tiskne, ohýbá a balí se pro finální zákazníky. V 

jednotlivých kapitolách jsem popsal kroky, které musí být učiněny, aby výrobek splňoval 

požadavky bezpečnosti, ekonomické výhodnosti a v neposlední řadě i požadavky 

samotných zákazníků.Tyto požadavky jsou popsány v jednotlivých normách, podle kterých 

se musí výrobci automobilových skel řídit, aby mohli dodávat na trh svoje produkty. 
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Seznam použitých zkratek  

PC       Personal Computer, osobní, stolní počítač 

ČOV   Čistírna odpadních vod 

CNC   (Computer Numeric Control) počítačem řízené obráběcí stroje 

TL      Technický list 

FIFO   (first in, first out) Skladový/účetní system nařizující odebírání nejstarších   

            výrobků/polotovarů ze skladu 

PID    Proporcionálně, integračně, derivační regulátor 
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