INVESTICE A MODERNIZACE V ROCE 2018 - 2019
1) Osobní automobil Škoda
431 tis. Kč
2) Palety pro otáčení svitků
101 tis. Kč
3) Výměna oken administrativní budově
425 tis. Kč
4) Modernizace brusky BU 16
555 tis. Kč
5) VZV
1.250 tis. Kč
6) Podávací linka
3.240 tis. Kč
7) SW komunikaci v EDI
350 tis. Kč
8) GO lisu 630
877 tis. Kč
9) Bezpečnostní vrata na lisy
800 tis. Kč
10) Vytápění skladové haly
1.100 tis. Kč
11) Oprava lisu A 400
200 tis. Kč
12) Hlavní rozvodna
200 tis. Kč
13) Úpravy lisů GTX
660 tis. Kč
14) Opravy strojů a zařízení, revize 9.000 tis. Kč
15) Náklady na provoz SW
1.200 tis. Kč

Na opravách strojů a zařízení se největší měrou
podíly náklady na opravy lisů, zejména lisu
PELS 630.
A co dalšího nás v oblasti investic a nákladů na
opravy čeká v letošním roce?
V minulém roce jsme získali dotaci z EU na
pořízení výrobních a nevýrobních zařízení a
SW. Aktuálně máme v provozu dopravník a
podávací linku pro lis GTX na lisovně a moderní
kompresor, který zajišťuje bezproblémový
rozvod vzduchu do všech strojů. Velkou
investici 5-osého frézovacího stroje s paletizací
vyhrála firma Hermle. Aktuálně nám běží
výběrové řízení na dvě drátovky s paletizací.
V lisovně uvolníme prostory pro nové skladové
regály. V době celozávodní dovolené bude
probíhat jejich montáž spolu s přípravou
betonových patek pod plánované úložné
plošiny, které plánujeme instalovat do konce
září. V celozávodní dovolenou budeme také
stěhovat stroje Tajmac do nových prostor a
připravovat elektroerozivní pracoviště pro
instalaci nových strojů. Uvědomujeme si, že je
zapotřebí posunout se v IT oblasti zejména ve
výrobě. Probíhá VŘ pro odvádění výroby, kde
počítáme se změnou zejména v hromadné
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výrobě – zde je hlavním cílem odbourat ruční
odvody o množství vyrobených kusů a čas
výroby do firemního systému informaci. Vše
zajistí SW napojený na stroj. Chceme také
zabránit chybě lidského faktoru při nabourání
nástroje v lisu – i zde nám majetek ohlídá
specifický SW spolu s magnetickým upínáním
na třech lisech. Veškeré investice musí být a
budou vybaveny SW pro zpětnou komunikaci.
Do letošního byla zařazena rekonstrukce
sociálek v 1. podlaží administrativní budovy –
tyto prostory budou sloužit pro zaměstnance
lisovny. Stávající šatny v přístavbě lisovny
budou využity techniky lisovny. Dále letos
ještě plánujeme zmodernizovat sociální
zařízení ve 3 a 4. podlaží výrobní budovy a v 1.
a 2. podlaží vyměníme opotřebené zařizovací
předměty. Také zmodernizujeme skříně na
oděvy na šatnách. Termín těchto stavebních
prací závisí na volné kapacitě ze strany
stavebních firem.

V uplynulých
letech
jsme
postupně
modernizovali také kanceláře v administrativní
budově – na jaře letošního roku jsme dokončili
revitalizaci posledních kanceláří, které byly
v původním stavu z doby výstavby budovy.
VIZUALIZACE INFORMACÍ
Každý z vás už jistě zaregistroval na výrobních
halách obrazovky, které kromě času o době
přestávky, postupně ukazují informace o

sociálním programu, informace z oblasti BOZP
a běžícím času. Jedná se nyní o zkušební
provoz. Určitě nezůstaneme jen u těchto
informací. Našim cílem bude sdělovat Vám
prostřednictvím obrazovek nové informace, o
kterých si myslíme, že jsou pro Vás zajímavé.
Nebo, a to především, vám pomohou
k uvědomění
si
vaší
zodpovědnosti
k profesionálnímu a bezpečnému přístupu
k práci.

ZABEZPEČENÍ AREÁLU A MAJETKU FIRMY
Vzhledem k nemalým investicím do majetku
firmy a její otevřenosti, bude areál firmy včetně
plochy pro parkování soukromých aut
zabezpečen kamerovým systémem.
Hlavním důvodem, proč si pořídit kamerový
systém, je odradit případnou trestnou činnost.
Je dokázáno, že přítomnost kamerového
systému v objektu, ale i kolem něj, odrazuje
potenciálního účastníka od jeho nekalého činu.
Pokud
bude
naše
firma
střežena
bezpečnostním kamerovým systémem, nebude
tak snadno dostupná pro zloděje a jiné
nežádané osoby.
Kamerový systém může i v některých
případech současně plnit funkci zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Kamerový systém chrání hodnoty firmy i
zaměstnance.

„Ti, kteří nedokáží změnit svoje myšlení,
nedokáží změnit nic.“George Bernard Shaw

ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ
V měsíci lednu jsme pro Vás připravili
dotazníkové šetření. Měli jste tak možnost
vyjádřit se ke kvalitě a nabídce současného
dodavatele závodního stravování. Účast na
dotazníkovém šetření byla nízká, ze 111
zaměstnanců vyslovilo svůj názor pouhých
40%. Závodního stravování využívá, v různé
míře, 88 – 93 zaměstnanců. Počet zaměstnanců,
kteří se zúčastnili dotazníkového šetření a
alespoň 1x měsíčně využívají závodního
stravování, je 43 – což není ani 50%. Vzhledem
k nízké účasti nevnímáme potřebu změny
dodavatele. Vaše náměty na zlepšení a Vaše
stížnosti jsme předali dodavateli.

Chránit svůj majetek vychází ze zákona a
nařízení vlády.
Systém je nainstalován, k jeho oživení dojde v
průběhu letních prázdnin. O přesném
rozmístění a způsobu nastavení budete
informováni.
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INSTALACE SKŘÍNĚK
V loňském roce společnost pořídila skříňky na
cennosti. V současné době jsou nainstalovány
v prostoru výrobní budovy, v administrativní
budově a na lisovně. Postupně každému z Vás
bude předán klíč. Skříňky Vám budou sloužit na
uložení soukromých cenných věcí – hotovosti,
soukromého mobilu apod. Vaše cennosti pak
budete mít pod dohledem kamer.

•

Na pozici Mistr montáže nastoupil
v březnu Ing. Vladimír Laník.

•

V květnu nastoupila na pozici Asistentka
– recepční sl. Michaela Běhalová.

VZDĚLÁVÁNÍ NAPŘÍČ SPOLEČNOSTÍ ROSTRA

Dnešní svět se vyvíjí a mění rychlým tempem;
na trh přicházejí nové a nové technologie.
Firma, která chce udržet krok a být
konkurenceschopná, musí vzdělávat své
zaměstnance. Bez kvalitních lidí by žádná firma
nemohla
dlouhodobě
fungovat,
být
perspektivní a prosperující.
Neustálý rozvoj zaměstnanců je proto jedním z
nezbytných předpokladů pro každodenní
úspěšné zvládání pracovních úkolů. Kromě
zvyšování odborné kvalifikace je potřeba se
zabývat rozvojem „měkkých dovedností“. Jejich
rozvíjení je významným předpokladem pro
rozvoj týmové spolupráce a firemní kultury.

Současně budou zrušeny osobní skříňky, které
jsou umístěny na lisovně a v prvním podlaží
administrativní budovy. Všechny provozy jsou
navíc vybaveny ledničkami pro uložení jídla.

PERSONÁLNÍ OKÉNKO
•

V měsíci lednu přešla na pozici
dispečerky
výroby
paní
Kamila
Švehláková.

•

Po mateřské dovolené se nám v únoru
vrátila paní Irena Petrů zpět na pozici
asistentka hospodářské správy.

•

Mirka Mozgvová bude mít mimo jiné
nově
na
starosti OOPP,
výdej
kancelářských a čisticích prostředků,
správu služebních aut.
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Věříme, že vzdělávání zaměstnanců je
důležitou součástí podnikové strategie v oblasti
rozvoje lidí v naší firmě a je také významným
faktorem dlouhodobé prosperity společnosti.
Na konci loňského roku jsme proto nastartovali
vzdělávací program, kterým v různé míře
projdou všichni zaměstnanci. Program byl
zahájen úvodními workshopy, kde jste všichni
dostali prostor vyjádřit se k tomu, co se Vám ve
firmě líbí a co naopak nevnímáte pozitivně.
Nejen na základě těchto Vašich poznatků jsme
vytvořili psanou „Firemní kulturu“ naší
společnosti, kterou chceme otevřené říkat, jaké
máme hodnoty a jak se chováme. Protože jsme
vycházeli i z Vašich osobních hodnot a priorit,
jsme přesvědčeni, že definované zásady
nebudou pro Vás jen prázdnými frázemi.
Ing. Lenka Kneslová

KRÁTKÉ POOHLÉDNUTÍ ZA FENOMÉNEM 4.0.
Rád bych Vás informoval, že jsme se účastnili
konference Fenoménu 4.0 na UTB ve Zlíně
(www.firma40.cz). Presentace firem Škoda,
Continental, Toyota, Viva , Zbrojovky, ABB, UB
dalších firem, které dělají robotizaci,
automatizaci, byly velmi zajímavé. V sále
probíhaly informační presentace dodavatelů
těchto technologií, kde se popisoval postup od
sběru a vyhodnocení dat až po vlastní realizaci
celých linek, kde se nahrazovala lidská práce
tzv. koboty nebo roboty.

Všechny presentace se nesly nejen v duchu
samých pozitiv, ale také neúspěchů a problémů,
které tyto změny provází. Všichni přednášející
vystupovali velmi profesionálně a zároveň
nezapomněli publikum pobavit komediálním
příběhem z pracovního prostředí. Velmi
zajímavé byly informace o přístupu jejich
zaměstnanců k těmto změnám.

Rady pro implementaci:
a) nedělejte moc změn najednou
b) co nejvíc změny zjednodušte a hlavně je
jednoduše vysvětlete
c) nebavte se o tom, zda změnu někdo chce, ale
jak ji společně provedete
d) změnu dotáhněte dle časového
harmonogramu vždy dokonce
e) změnu vždy definujte, jako zlepšení a
zlepšení presentujte
f) minimálně každý měsíc se všemi mluvte a
informujte je o všem pro ně důležitém

g) zjednodušte hodnocení na max. dvě kritéria a
to je výkon a chování
h) na týdenních schůzkách s vašimi
podřízenými, hodnoťte vždy výkon a chování
týmu
ch) vše co děláte stejně a dlouhodobě,
zdigitalizujte a to napříč celou firmou
i) efektivní řešení problémů nemusí být vždy
nákladná a určitě stojí za to je udělat
k) pracujte chytře

V jedné z aul byla témata zaměřené na změny,
které se týkají přímo zaměstnanců. Diskutovali
se jejich přístupy k novým technologiím. Také
nové pohledy a přístupy k mladé generaci
zaměstnanců. Změny v jejich firemních
postojích, potřebách. Také skloubení generační
rozdílů s cílem zajistit dobrou týmovou
spolupráci. Firemní psycholog vysvětlil, že stále
platí stejná firemní pravidla, se kterými se
mladá
generace
s postupujícím
věkem
postupně ztotožní. Trvá to bohužel delší dobu,
než to bylo u generace předešlé.
Ve firmě se ale musí přistupovat k lidem více
otevřeně, pravdivě. Ve firmě je nejlépe jasné a
jednoduché informace sdělovat osobně.
V minulosti se až takový důraz na informace
nekladl, i když všichni víme, že je to jedna
z nejdůležitějších věcí ve firemním životě.
ROSTRA patří mezi firmy, které řeší a budou
řešit stejné problémy, o kterých se hovořilo.
Vždy je dobré si poslechnout zkušenosti od
profesionálních manažerů, kteří řídí racionálně
firmy a přitom zůstávají lidmi, kteří respektují i
jiné názory. Je dobré se s Fenoménu 4.0. poučit
a následovat již cestu, která vede rychleji k cíli.
Obecně stále platí, že se lidé musejí cítit v práci
potřební, spokojeni, být doceněni a také musejí
být přesvědčeni, že pracují pro správnou
společnost.
Ing. Petr Mikulčík, ředitel
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CESTA DO CENTRA PROGRESÍVNÍHO OBRÁBĚNÍ
HERMLE - BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO
Udržení konkurenceschopnosti naší výroby
vytváří neustálý tlak na zvyšování produktivity
práce.
Tato situace nás vede k další modernizaci
našeho strojního parku v oblasti obrábění.
Nezvratným trendem do budoucna je
automatizace výroby. V oblasti obrábění se
nabízí tzv. paletizace, která umožňuje upínání
obrobků na paletu mimo obráběcí stroj. Tyto
palety jsou ukládány do paletizéru, ze kterého
pak manipulátor zakládá již upnuté obrobky do
obráběcího
centra.
Tím
dosáhneme
maximálního vytížení stroje a zkrácení doby
výrobního cyklu.
Abychom se dověděli více o možnostech
obráběcích strojů vybavených paletizací,
využili jsme pozvání obchodního zástupce pana
Skukálka a navštívili firmu Hermle, která
dodává CNC frézovací centra.

Spolu s technology Mirkem Golou a Vlasťou
Hrabinou a frézařem Martinem Šašinkou jsme
dne 15.1.2019 vyjeli do centra německého
průmyslu Bádenska-Württemberska. Cesta
českými a německými dálnicemi proběhla nad
očekávání hladce a naštěstí se nesplnily
předpovědi o sněhových kalamitách. K večeru
jsme dorazili do městečka Rottweil, kde jsme se
ubytovali v hotelu Sailer.
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Druhého dne nás probudilo krásné slunečné
zimní počasí. Plni očekávání jsme vyrazili do
městečka Gosheim, kde sídlí firma Hermle.

Cestou jsme obdivovali typické upravené
německé vesnice, kde je skloubena tradiční
agrární architektura s novými výrobními
halami malých firmiček i velkých podniků.
Cesta se začala zvedat do kopcovité krajiny
připomínající naše „valašské kotáry“.
Po dvaceti minutách jízdy jsme vjeli do
malebného městečka Gosheim s typickým
úzkými uličkami.
Ihned nás napadlo, zda stejnou cestou proudí
do firmy Hermle i kamiony a zaměstnanci ve
svých autech ze širokého okolí. To už jsme ale
zaparkovali před administrativní budovou
Hermle na okraji města.
Zde nás přivítali zástupci firmy Fillipo Modica a
Marc Marquart. Pan Modica nás na úvod
seznámil s historií a současností firmy. Firma
Hermle má bohatou tradici sahající do roku
1938a rozvíjela se po celou svoji historii ve
stejné lokalitě z malé dílny až po dnešní
moderní podnik. Firma tak musela při své
rozpínavosti řešit prostorové uspořádání. Dnes
jsou patrové výrobní haly postaveny
kaskádovitě v poměrně svažitém terénu,
zaklíněné do civilní zástavby. Všechny haly jsou
vzájemně propojeny výtahy, nájezdy a

schodišti. Celý areál působí jako složité, ale
dobře organizované bludiště.
Dnes má Hermle cca 900 zaměstnanců
pracujících ve dvou směnách.

Po náročné celodenní exkurzi jsme se vrátili do
místa našeho ubytování. Večer jsme si prohlédli
krásy města Rottweil a následujícího dne
vyrazili zpět směrem na Vizovice.

Po zajímavém úvodu jsme vyrazili na prohlídku
firmy. Hermle má pro své zákazníky
vybudováno školící centrum, které se skládá
z velké
předváděcí
místnosti
vybavené
desítkami strojů. Zde si mohou zákazníci
prohlédnout frézovací centra a vidět praktické
ukázky frézování. Hermle zde organizuje
školení svých zaměstnanců a nabízí školení pro
své zákazníky. Pro tyto účely má vybudováno
široké technické, odpočinkové a stravovací
zázemí.

Tato cesta byla pro nás velkým přínosem
k pochopení filozofie firmy Hermle a ukázala
nám další možnosti a trendy v oblasti
progresívního obrábění.

Zleva: Marc Marquart, Martin Šašinka, Miroslav Gola,
Vlastislav Hrabina, Martin Skukálek, Fillipo Modica.

Firma Hermle si zakládá na tom, že si drtivou
většinu komponentů do svých strojů vyrábí
sama a na svých vlastních obráběcích centrech.
Ve výrobě jsme mohli vidět obrábění odlitků,
svařenců a jednotlivých částí strojů. Převážná
většina obráběcích strojů Hermle je vybavena
paletizačním systémem. Finální montáž
obráběcího centra od základového rámu až po
vybavení elektronikou probíhá na jednom
stanovišti.
Celkové rozměry frézovacích center navrhuje
Hermle tak, aby se celý smontovaný stroj mohl
bez problémů přepravovat po silnicích.
V expedici pak vysokozdvižný vozík naloží
kompletně zabalené frézovací centrum na
kamion.

Ing. Josef Šňupík
Bádensko-Württembersko

Rottweil je velké okresní město, nejstarší
město v jihozápadním Německu, ve spolkové
zemi Bádensko-Württembersko. Žije zde okolo
25 000 obyvatel. Město bylo založeno Římany,
stopy sahají až 2 000 let zpátky. Do roku 1803
to bylo svobodné císařské město. Z názvu
města pochází jméno pro psí rasu – rottweiler.
Zdroj – wikipedia
Rotvajler (anglicky: rottweiler)
je velká a střední (podle
pohlaví), robustní psí rasa.
Zmíněn je už v dobách
římské říše. Jméno nese
po
německém
městě
Rottweil.
Vyšlechtěno nejdříve jako
lovec škodné, později pro
tahání vozíků s nákladem.
Rotvajlerům se říkalo a stále říká "řezničtí psi",
právě kvůli tomu, že v Německu je většinou
vlastnili řezníci. Rotvajleři jim pomáhali hnát
dobytek na trh a rozváželi maso.
Zdroj – wikipedia
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METODA 5S A RYCHLÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ.
Nejprve několik informací k systému 5S.
Je to již pár měsíců, co jsme ve firmě ROSTRA
zavedli 5S systém. Nejprve probíhala školení,
během kterých jste se dozvěděli, o co jde a proč
je potřebné zavést tento systém.
Nechci se zde znovu rozepisovat, vysvětlovat
jednotlivé kroky této metody a opakovat již
řečené. Vždyť přece většina z nás již patří do
generace, která má v domácnosti počítač a umí
„surfovat po internetu“ a tak není problém
zadat do vyhledávače např. Co je to 5S?, K čemu
slouží 5S?, Proč zavádět systém 5Satd.a
dozvědět se další informace o této metodě.
Důležité je to, že firma ROSTRA nyní patří mezi
50% firem, které vyrábějí pro automotive a
mají již systém 5S zaveden. Není však důležité
novou metodu pouze zavést, ale důležitější a
těžší je, aby i dlouhodobě fungovala. My všichni
v ROSTŘE jsme Ti, kteří významným způsobem
ovlivňují celý systém a jeho funkčnost.

5S zlepšuje pořádek na pracovišti, zvyšuje
bezpečnost práce, umožňuje lépe využít
pracovní plochu a v neposlední řadě snižuje
plýtvání časem. Tomu všemu napomáhá
vizualizace venkovních i vnitřních výrobních
prostorů. Nápisy a značení informují, kam a co
patří, který prostor naopak musí zůstat volný,
tak aby mohla být pracovní činnost prováděna
co nejlépe.

Předtím

Každé pracoviště je vybaveno 5S hodnotící
tabulí, na které je pravidelně zaznamenáván
stav pořádku dle jednotlivých hodnotících
kritérií. Systém 5S je funkční.

RYCHLÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ

Potom
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Cílem této metody je zkracovat neproduktivní
dobu, během které je prováděna vlastní
výměna lisovacího nástroje. Po tuto dobu lis
nevyrábí a vlastně nevykonává činnost, pro
kterou je určen. Jak lze tuto dobu zkrátit? Není
to složité, stačí začít dodržovat logické kroky
této metody. Metoda je jednoduchá, složité je
však dostat jednotlivé kroky „pod kůži“ a začít
je uplatňovat. To je hlavně úkol pro seřizovače,

lisaře-seřizovače, manipulanty a v neposlední řadě i pro lisaře. Ti všichni rychlou výměnu nástroje
svou činností ovlivňují. A oč tedy jde? Jde o to, aby nebyl lis odstaven dříve, než jsou provedeny tyto
základní činnosti:
•

Jeřáb (vysokozdvižný vozík) je v daném čase k dispozici.

•

Nástroj, který se bude „nahazovat“ je dopraven k lisu ještě před jeho zastavením.

•

Skluzy jsou připraveny k lisu rovněž před jeho zastavením.

•

Nový svitek je dodán k lisu nebo je jeho dodání zajištěno.

Formulář výměny

Připravený nástroj na výměnu

Zdůraznil jsem pouze hlavní činnosti, které
nejvíce ovlivňují čas výměny nástroje. Teprve,
když máme tyto kroky splněny, zastavíme
lisování původního výrobku a začneme výměnu
lisovacího nástroje. Je důležité, aby výměna
lisovacích nástrojů v naší firmě probíhala tímto
způsobem.

efektivnější a tím pro zákazníka zajímavější.
Podstatou této změny není, že veškeré činnosti
jsou prováděny„v poklusu“,ale že výměna je
lépe zorganizována a díky tomu i rychleji
proběhne. Hlavně v organizaci výměny a
v dodržování jednotlivých postupů nás čeká
ještě hodně práce.

A co říci na závěr? Snad jen zopakovat, co již
bylo řečeno, ale možná trochu jinými slovy.
Metoda 5S není zavedena proto, aby nám
ubližovala, bourala naše léty vybudované
stereotypy, ale je tu proto, aby se nám lépe a
bezpečněji pracovalo. Rovněž tak „Rychlá
výměna nástrojů“ není zaváděna pouze proto,
abychom mohli říkat: „Máme rychlou výměnu
lisovacích nástrojů.“ Je zaváděna proto, aby
výměna proběhla opravdu rychleji než
v současné době, abychom byli pružnější,

Obě dvě metody, o kterých jsem v tomto článku
hovořil, jsou součástí tzv. „Štíhlé výroby“.
Doplňování a modernizace strojního parku ve
spolupráci s prvky štíhlé výroby zvyšují
konkurenceschopnost naší firmy a napomáhají
k jejímu dalšímu rozvoji.

Ing. Jaromír Prekop
Průmyslový inženýr
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CESTA KE SPOKOJENÉMU ZÁKAZNÍKOVI
Základem úspěchu nejen v automotive je vždy
kvalitní produkt. V uplynulých dvou letech
jsme byli svědky rostoucího tlaku na rychlost,
kvalitu a efektivitu ze strany všech našich
zákazníků. Někdy to u nás vypadalo jako ve
zrychleném filmu se skloňovaným slovem
„honem, honem“. Rok 2017 byl pro nás rokem
přelomovým.
Abychom
neztratili
naše
zákazníky, museli jsme na tyto trendy rychle
reagovat a posunout náš systém kvality na další
vývojový stupeň. Prvním krokem bylo
vytvoření akčního plánu zlepšování kvality, kde
jsme si vytýčili úkoly, jak zlepšit kvalitu výroby
a zamezit výskytu nekvality u zákazníků i u nás.
Jako příklad můžeme uvést projekt vizualizace,
který byl jedním z prvních kroků zlepšování
kvality na lisovně. Projekt vizualizace je
představován tabulí, která slouží současně pro
prezentaci reklamací od zákazníků a pro
prezentaci veškerých interních vad, které jsme
zachytili ve výrobě.

Nyní mohou všichni zaměstnanci sledovat, jak
si každý měsíc vedeme v oblasti kvality a
pozorovat progres ve zlepšování. Mezi další
projekty zlepšování kvality patří červené štítky
pro neshodné díly, systém kritických dílů a
systém separačních bedýnek na lisovně.
Všechny tyto projekty jsme během roku 2017
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úspěšně implementovali. Ruku v ruce s těmito
projekty šel projekt zlepšování stavu a údržby
nástrojů, který byl podpořen týmovým řešením
vzniklých nehod ve výrobě na pravidelných
poradách techniků ve složení zástupců
konstrukce, nástrojárny, technologie a kvality.

Nejtěžší úkol nás čekal v uplynulém roce 2018,
a sice všechny nově zavedené projekty
udržovat, dodržovat jejich pravidla a nadále je
rozvíjet. Všechny námi zavedené prvky sloužící
ke zvýšení kvality považujeme za funkční a
úspěšné. Důkazem je tabule kvality, na které se
v průběhu uplynulého roku objevovalo čím dál
více zelených dnů (den bez neshody) v měsíci.
Našeho zlepšování si všiml i zákazník a
z hodnocení „B“ jsme se v roce 2018 dostali
na hodnocení „A“.

Velmi důležitým krokem pro celou naši firmu
byl rovněž recertifikační audit našeho systému

kvality dle nově revidované normy ČSN EN ISO
9001:2016. Jak jistě víte, donedávna jsme byli
certifikováni dle normy ISO 9001:2008 pro
kusovou výrobu a dle normy ISO/TS
16949:2009 pro hromadnou výrobu.
Od tohoto konceptu jsme se však rozhodli
ustoupit. Naše firma je tak nově certifikována
dle výše zmíněné normy ČSN EN ISO
9001:2016 a nové požadavky normy pro
automotive IATF 16949:2016 jsme se rozhodli
pouze implementovat do našeho systému
kvality. Re-certifikačním auditem a následnou
kontrolou v listopadu 2018 jsme úspěšně prošli
a potvrdili tak úspěšnost našeho projektu
zlepšování kvality.

V uplynulém roce byl u nás proveden
zákaznický audit ze Škody Auto. Progres naší
firmy byl auditorem velmi kladně hodnocen
a celkové hodnocení firmy bylo rovněž
pozitivní. To ale neznamená, že nyní můžeme
v našem snažení polevit. Naopak! V roce 2019
nás čeká implementace nových projektů pro
zlepšování kvality, jako je např. metodika „5x

proč“ při hledání kořenové příčiny problému,
zefektivnění
kontroly
výlisků
pomocí
automatického skenovacího zařízení nebo
monitoring průběhu lisování.
Na závěr bych Vám rád všem poděkoval za Vaši
spolupráci v uplynulém roce 2018.
Ing. Miroslav Smuda
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SPOLUPRÁCE S VIZOVICKÝMI TENISTY
Podpořit dětský sport není pro úspěšnou firmu
vždy samozřejmostí. Rostra se rozhodla udělat
další dobrý skutek a propojila své aktivity
s vizovickým tenisem. Pro tenisty je tato
podpora velice důležitá, protože tenis je
finančně náročný a mnohé šikovné děti, resp.
jejich rodiče toto odradí.

Mimo tyto zaměstnanecké výhody jsou v plánu
bezplatné tréninky během letních prázdnin.
Tyto tréninky budou zdarma pro všechny
vizovické děti, včetně dětí našich zaměstnanců.
Kontakt na Davida Pechala, který bude tréninky
organizovat, najdete na stránkách vizovického
tenisu www.tenis-vizovice.cz.

Nejen, že z této spolupráce vzešlo 13
maximálně spokojených dětí na aktivním
soustředění ve sportovním areálu ve
Spytihněvi, ale zároveň bychom chtěli
zaměstnancům Rostry nabídnout možnost,
zahrát si zdarma každou neděli na vizovických
kurtech. Hrát můžete sami, po domluvě i s
profesionálním trenérem Davidem Pechalem,
který vás naučí základy, nebo s ním vyladíte to,
co jste se naučili dřív.

Společnost Rostra prosperuje nejen díky dobře
mířeným investicím, ale hlavně díky dobré
práci zaměstnanců a je ráda, že vám to může
různými způsoby vracet.
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Těším se, až se s vámi a hlavně vašimi dětmi,
potkám na kurtu.
Ing. David Pechal
Předseda Tenisového klubu Vizovice

FIREMNÍ KULTURA ROSTRA s.r.o.
VIZE
DLOUHODOBÁ STABILITA, PROSPERITA, EKONOMICKÁ NEZÁVISLOST, RŮST, SPOKOJENÝ
ZÁKAZNÍK A ZAMĚSTNANEC.

VÝKON

PRAVIDLA

VÝKON VEDE K RŮSTU A DLOUHODOBÉ
STABILITĚ FIRMY, A TÍM I NÁS VŠECH.
• plníme nastavené cíle v požadované
kvalitě a termínech
• hledáme efektivní řešení problémů
(profesionalita)
• aktivně přicházíme s novými nápady

DODRŽOVÁNÍ NASTAVENÝCH PRAVIDEL VEDE
K EFEKTIVNÍ PRÁCI A DOBRÉ SPOLUPRÁCI.
• dodržuji nastavená pravidla

DÍKY TOMU SI ZAJISTÍME:
• jistotu a stabilitu zaměstnání
•

MEZILIDSKÉ VZTAHY
VZÁJEMNÁ ÚCTA, RESPEKT A TÝMOVÁ
SPOLUPRÁCE VEDE K PROSPERITĚ.
• jsme k sobě slušní a vážíme si práce
kolegů a kolegyň
•

vzájemně si nasloucháme
otevření jiným názorům

•

spolupracujeme napříč odděleními

•

konflikty řešíme věcně a konstruktivně

•

respektujeme týmová řešení

•

dobrý kolektiv

(BOZP a PO) a tím chráním sebe i ostatní

•

dodržuji procesy, směrnice, instrukce a
pracovní postupy

•

dodržuji etický kodex

DÍKY TOMU SI:
• chráním své zdraví

moderní stroje a čisté prostředí

DÍKY TOMU SI ZAJISTÍME:
• příjemné pracovní vztahy

•

a

jsme

•

ulehčuji život lidem ve firmě

•

usnadňuji plnění pracovních úkolů

KVALITA A SPOLEHLIVOST
VYSOKÁ KVALITA A SPOLEHLIVOST JE CESTA
K DLOUHODOBÉ PROSPERITĚ FIRMY
• dodržuji dohody a termíny
•

jsem plně zodpovědný za kvalitu své
práce

•

kvalitou své práce ovlivňuji spokojenost
zákazníka

DÍKY TOMU SI ZAJISTÍME:
• úsporu času a práce pro sebe i ostatní
•

dobré ohodnocení, prestiž a příležitost
k růstu
vedení společnosti
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POBAVTE SE
PŘEMÝŠLÍME S HUMOREM

NEPLEŤTE SE DO JINÝCH OBORŮ

Inženýr, fyzik a matematik dostanou za úkol
postavit s co nejmenším množstvím plotu ohradu,
která oplotí co nejvíce prostoru.
Inženýr prohlásí, že je to jasné, a postaví
mnohoúhelník co nejpodobnější kruhu.
Fyzik zvolí speciální případ, postaví ohradu kolem
rovníku a oplotí půl zeměkoule.
Matematik postaví kolem sebe tři metrové kusy
plotu a prohlásí: "jsem venku."

Přiběhne Novák za vedoucím: "Na směně mi říkají,
že jsem šílenej vůl!"
- "S tím já nic neudělám - nejsem veterinář!"

VŠECHNO MÁ SVÉ ŘEŠENÍ…
Matematik, fyzik a inženýr se jdou na noc ubytovat
do hotelu. V noci je ale probudí kouř a zjistí, že v
pokoji hoří. Co udělají?
•
•

•

Inženýr vezme kyblík, natočí do něj vodu,
uhasí oheň a jde spát.
Fyzik vezme tužku a papír, aby spočetl,
kolik je potřeba vody na uhašení ohně,
vyjde mu 4,3 litru, vezme kyblík, natočí do
něj přesně 4,3 litru, uhasí oheň a jde spát.
A matematik? Tak ten dojde ke kohoutku,
pustí vodu, zase ji zavře a jde spát, protože
zjistil, že řešení existuje.

JEDNO ŘEŠENÍ NA VŠECHNO
Jedou obchodník, inženýr a programátor
autem. Najednou uprostřed pustiny auto
zastaví. Co budou dělat?
• Obchodník: "Půjdeme do nejbližší vesnice,
zavoláme si taxíka a pojedeme dál."
• Inženýr: "Žádný takový. Půjdeme do
nejbližší vesnice, zavoláme opraváře a
potom pojedeme dál."
• Programátor na to: "Ne, žádný takový.
Vystoupit a nastoupit!"
NEVĚDOMOST NEBO NEZÁJEM
Nadřízený se ptá zaměstnance:
"Co myslíte, že je základní problém v naší firmě:
nevědomost nebo nezájem?"
"Nevím. A ani mě to nezajímá."

POZITIVNÍ NÁHLED NA VĚC
Optimista je člověk, který v pondělí ráno při
nástupu do práce zvolá: "A pozítří už máme
středu!"
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BUDE LÍP
Čech, Američan a Němec se sejdou v nebi a povídají
si, kdo z nich umřel horší smrtí.
Američan: "Jo, to náš táta koupil tryskáč a jak s ním
neuměl pořádně lítat, tak ho otočil proti zemi a byli
jsme na kaši."
Němec: "To můj táta koupil porsche a nějak to
nezvládl a tak jsme vlítli do skály a byli jsme taky
hned mrtví."
Čech: "To náš táta koupil kolo a pak jsme pomřeli
hlady."

IT VS. MARKETING
Chlápek letí v balonu a najednou zjistí, že začíná
klesat, nejde to zastavit a neví, kde je. Tak se
rozhlíží kolem a pod sebou uvidí nějakého turistu.
Zavolá na něj: "Halo, pane, nevíte, kde jsem?"
Turista se podiva na chlápka v balonu a odpoví: "V
balonu!" Chlápek trochu naštvaně odpovídá: "To
vím, ale tak mne napadá - vy musíte být technik z
IT!". "Jak jste na to přišel?", zvědavě se ptá turista.
"To je jednoduché", říká chlápek. "Vaše odpověď je
zcela přesná a je mi úplně na nic." "Jak vás tak
poslouchám, vy musíte být z marketingu!" říká
turista. "A jak jste na to přišel vy?", ptá se chlápek v
balonu. "To je taky úplně jednoduchý", říká turista,
"vy jste v prdeli a můžu za to já."

CHLEBA
Přijde chlap do obchodu a ptá se: "Dobrý den, máte
dost chleba? Já si totiž musím ještě domů skočit pro
peníze."
Prodavač: "Milej pane, chleba tady máme tři
prdele."
Chlap si tedy odejde domů pro peníze, a když se
vrátí do obchodu, říká: "Uff… jsem tady. Vzal bych si
jeden chleba."
Prodavač: "Hmmm, už nemáme."
"Jakto? Říkal jste, že chleba máte ještě tři prdele"
"Milej pane, tři prdele, to je šest půlek a to máte
prodaný za pár minut"

