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Carsten Schulz, generální ředitelJürgen Schlote, generální ředitel

Rok se chýlí ke konci a my využíváme této příležitosti, 
abychom se ohlédli.

V obchodním roce 2011, v klimatu hospodářského 
zotavení, formovaly náš podnik a naši práci rozhodující 
věci. Také v uplynulém roce jsme mohli na všech 
úrovních naší firmy získat hodně nových zaměstnanců.  
 
Skoro ve všech závodech jsme rozběhli mnoho nových 
výrob. Podařilo se nám získat od našich zákazníků 
četné nové zakázky, které naše podniková skupina 
uskuteční v příštích letech. Všichni mohou sledovat 
pokračující úpravu firemního areálu v Harsumu. 
 
Další a jedinečná událost ještě není tak dlouho za námi. 
Založením Schlote Saar GmbH jsme tak mohli 1. listo-
padu 2011 přivítat v naší podnikové skupině přes 140 
nových zaměstnanců.

Je naším cílem, společně s Vámi, našimi zaměstnanci, 
jako dodavatel automobilového průmyslu rozvíjet a 
etablovat závody Schlote skupiny v moderní, kompe-
tentní a produktivní výrobní střediska.

Na tomto místě bychom chtěli všem zaměstnancům 
poděkovat za jejich neobyčejnou loajalitu k podniku a 
nadprůměrnou angažovanost. 

Loajalita a angažovanost jsou předpokladem pro Váš 
další osobní rozvoj, pro rozvoj našich závodů a tím celé 
skupiny Schlote. 

EDITORIAL

I v tomto roce byly věci, které neproběhly dobře, nebo 
cíle, kterých jsme nedosáhli. Nyní je důležité analyzovat 
naše chyby a vyvodit z nich správná rozhodnutí. Jsme 
si jisti, že díky tomu zvládne tento tým budoucnost 
úspěšně. 

Pohled do budoucna nám nepřináší zcela jasný obraz. 
Nechceme se připojit k těm, kteří doslova přivolávají 
další krizi. Avšak není možné přehlédnout, že aktuální  
celohospodářská situace je těžká a že stojíme s velkou 
pravděpodobností před fází recese. 

V principu zůstává v platnosti, že trh, který žádá naše 
služby, bude nadále růst. Abychom mohli být na tomto 
trhu úspěšní, je důležité být v procesu neustálého 
zlepšování. Jen pak budeme naší vizi „The Best of Class“ 
(nejlepší ze třídy) o kousek blíž. Potřebný rámec 
na  této cestě nám má dát realizace naší představy 
vedení.  Je na nás vytvořit pevné základy, které nám 
i v budoucnu usnadní překonat fáze vzestupu a poklesu. 

V tomto smyslu se dnes již těšíme na r. 2012 a 
na další spolupráci s Vámi všemi v našem týmu, 
„SKUPINĚ SCHLOTE“.

Milé spolupracovnice, milí spolupracovníci, přejeme 
Vám a Vašim rodinám veselé a požehnané Vánoční 
svátky, vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti 
do nového roku.

Srdečně

Milé spolupracovnice, milí spolupracovníci!
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SKŘÍTCI, SLUNEČNÍ SVIT A VÁNOČNÍ 
POKR – MEZINÁRODNÍ VÁNOČNÍ SVÁTKY   
Vánoce jsou nejznámějšími svátky na světě, které slaví 
více než dvě miliardy křesťanů. V Německu patří 
k vánočním zvykům  návštěva kostela, vánoční stromek, 
jídlo s pečenou husou a mnoho dárků. Ale jak se slaví 
v jiných zemích, na jiných kontinentech?

U některých našich evropských sousedů neurčuje Vá-
noční muž nebo Ježíšek dění kolem svátků. Tak přináší 
dárky v Itálii ošklivá, ale dobrá čarodějnice – avšak 
teprve 6. ledna. Také na Islandu hraje velkou roli čaro- 
dějnice. Zde řádí spolu s 13 troly, dělají skopičiny a 
„štípnou“ lidem jídlo. Naproti tomu Australané slaví 
Vánoce – díky jinému ročnímu období – často při 
grilování na pláži, podkreslené umělým sněhem a umělým 
vánočním stromkem.

Že se můžou ve vánoční čas slavit i zcela mimořádné 
zvyklosti, ukazují Italové a Japonci. Mnoho mladých 
osamělých Japonců se dopouští „Noci amorálních 
nabídek“ a domlouvají si rande. A pokud má někdo 
problém s financováním dárků, měl by se vydat do 
Sicílie. Neboť tam pořádá spousta rodin jednou týdně 
vánoční pokr.

Vánoce jdou tedy také jinak!
Jedno jakými zvyky Vy, milé spolupracovnice a milí 
spolupracovníci, Vánoce slavíte:  Přejeme Vám poklidné, 
uvolněné a především veselé Vánoční svátky 2011.
             Vaše redakce 
 

360° SOUTĚŽ V HLEDÁNÍ – SRDEČNĚ BLA-
HOPŘEJEME, ALEXANDŘE GÖHLERE!  
Vítězem soutěže v hledání z minulého vydání Schlote 
360° je náš kolega z oddělení přípravy výroby v Harsumu. 
Tajenka zněla „automobil“. Alexander Göhler se může 
radovat z LED – svítilny. 
 
Také v tomto vydání jsme opět pro Vás skryli několik 
písmen, která je potřeba správně poskládat dohromady. 
Pro vítěze je přichystán originální hliníkový SCHLOTE - 
přívěšek na klíče.

Vaši tajenku zašlete e-mailem do 17. února 2012 
na adresu redaktion@schlote.com.  Hodně úspěchů!
                           Vaše redakce
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Ve skupině Schlote mají muži i ženy rovnoprávné postavení. 
Přesto v některých článcích zaměstnaneckého časopisu 
upouštíme z důvodu lepší čitelnosti od podrobného způsobu 
psaní „zaměstnanci a zaměstnankyně“, jak vyplývá ze 
zákona o rovnoprávnosti. Pokud se Vás toto osobně dotýká,
prosíme Vás, abyste nás na to upozornili. Při přípravě 
příštího vydání to budeme respektovat. Mnohokrát díky
za pochopení.
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Předání insolvenčního správce Zajištěná pracovní místa: pan Muller, TMF nové Schlote Saar GmbH

Po téměř třech letech insolventnosti se můžou pracovníci 
firmy IWESA Präzisionstechnik GmbH od 1. listopadu 
dívat do budoucna optimisticky. Od tohoto dne jsou 
zaměstnanci SCHLOTE SKUPINY, přesněji řečeno, Schlote 
Saar GmbH. Jako zatím sedmý podnik budou kolegové 
v závodě v Saarbrückenu v budoucnosti pracovat 
na tom, aby se tento podnik rozvinul do moderního a 
produktivního poskytovatele služeb v Sársku.

ODHODLANOST SE VYPLÁCÍ –  
ZÁKAZNÍCI ZŮSTÁVAJÍ PODNIKU VĚRNI
Že můžou s jejich angažovaností, flexibilitu a týmovým 
duchem hodně dosáhnout, dokázali kolegové 
ze Sárska již během dlouhé fáze insolventnosti. Dokázali, 
že se v těžké době hlavní zákazníci neotočili k podniku 
zády, nýbrž dále důvěřovali schopnostem zaměstnanců 
a dále zadávali zakázky. Kromě toho ovlivnil situaci 
v podniku vývoj světového hospodářství v roce 2010. 
V této době nejdříve přešli někteří zaměstnanci k jiným 
velkým sárským firmám, avšak ty nejlepší pracovníky se 
podařilo nadále ve firmě udržet. Kromě toho se projevil 
na situaci IWESY zvyšující se hospodářský růst: byly získány 
různé nové projekty a výrobní kapacity mohly být 
opět plně využity. To není pro podnik, který se nachází 
již dlouhou dobu v insolventnosti, zcela běžné a tím 
pádem je to skvělý výkon. 
 
S KNOW-HOW A KVALITOU DO BUDOUCNOSTI
Schlote Saar GmbH se s jejím spektrem služeb a 

Vydechnutí v Saarbrückenu  
Schlote Saar GmbH startuje do budoucnosti 

SCHLOTE SKUPINA DÁLE ROSTE 

kmenem zákazníků optimálně včlení do celé SCHLOTE 
SKUPINY. Podnik na stanovišti v ulici Lebacher Str.  
v Saarbrückenu disponuje výrobní plochou kolem 7800 
čtverečních metrů, jakož i skladovými možnostmi 
zhruba 2000 čtverečních metrů. Přes 140 zaměstnanců 
obrábí na vysoce moderních strojních zařízeních skříně 
na převodovky a měniče, naftové vstřikovací pumpy a 
nejrůznější vysoustružené díly převodovek. Používají se 
zde např. CNC obráběcí a soustružnická centra v plně 
automatizovaných výrobních linkách a měřící stroje, 
stejně tak i mnohé odjehlovací buňky s plně automa-
tickými roboty.

Nejen tento dobře vybavený strojový park, ale přede-
vším vysoká míra kompetentnosti zaměstnanců, kvalita 
výrobků a spolehlivé dodávky umožňují mnohým 
velkým zákazníkům z automobilového průmyslu se 
na výrobky Schlote Saar GmbH spolehnout. K zákazníkům 
se počítají vedle firmy ZF podniky jako Bosch, Continental, 
Continental Teves, GF Georg Fischer, HYDAC, 
SchmiedeTechnik Plettenberg, WABCO a Doesburg. 
Podnik přesvědčil v uplynulých letech nejen svými 
výkony a flexibilitou, ale i kvalitou produktů a jejich 
výrobou. To dokládají početné certifikáty z oblasti 
řízení kvality, životního prostředí a managementu práce.

Odvážíme-li se podívat do budoucna, zjistíme, že nový 
závod v Saarbrückenu může jít svou cestou dobře vybaven. 
Přejeme Schlote Saar GmbH při tom hodně štěstí!  

          Michael Berger/Fi

Přečtěte si více k historii a zaměstnancům tohoto podniku v příštím vydání!

SCHLOTE SAAR GMBH

Demontáž starého firemního štítu IWESA
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Jmenuji se Andreas Ortlieb a absolvuji v současné době 
ve SKUPINĚ SCHLOTE studium na obchodníka informatiky, 
které ukončím v červnu 2012. Studium na obchodníka 
informatiky trvá tři roky. Na konci studia se skládá písemná 
a ústní zkouška. Ústní zkouška se zakládá na projektové 
práci, která se vyhotovuje předem a poté se prezentuje 
na zkoušce. Ve svém volném čase se zabývám hud-
bou. Hraji na bicí v pozounové skupině Eime a také 
ve vlastní rockové kapele.

Obchodníci informatiky pracují v podnicích téměř 
ve všech hospodářských oblastech, především v IT. Jsou 
činní také pro podniky, ve kterých jsou využívány infor- 
mační a komunikační systémy k vyřízení obchodních 
procesů. 
 
Aktuálně jsem byl, případně jsem, zapojen do různých 
IT projektů uvnitř SKUPINY SCHLOTE:

Optimalizovaná internetová spojení 
Výměnou poskytovatele internetu Vodafone za  Telekom, 
kterou jsme právě uskutečnili , dosáhneme nyní 
ve všech závodech výrazně vyšší šířky frekvenčního pásma 
internetového spojení. Nová vedení jsou nyní stabilnější, 
cenově výhodnější a můžeme je spravovat. Napojení 

Napínavými projekty skrze studium 
Studijní obor obchodník informatiky se představuje

počítačového centra Schlote v Harsumu obnáší 
100Mbit. S touto šířkou pásma je možné zaručit 
pro každý závod potřebné připojení.

Přechod od Exchange 2003 k 2010 a blížící se zapojení 
nové telefonní ústředny firmy Swxy propojí jednotlivé 
dílčí oblasti a přinesou nový druh komunikace. 

Prostředí serverů SKUPINY SCHLOTE 
dostane novou podobu 
V září přišlo šest nových serverů, které mají nahradit 
největší část současných starých serverů. Každý je 
vybaven 96 gigabitovou operační pamětí, dvěmi 
procesory, pokaždé se šesti jádry a přípojkou pro 
optická vlákna. 

Pro srovnání: běžně máme u sebe doma počítač, který 
má jeden procesor se dvěmi jádry a operační paměť 
2 až 4 gigabytů. Těchto šest serverů je rozděleno do dvou 
skříní, které jsou uspořádány duplicitně a zrcadlově. 

Nyní, když jsem podal zprávu o několika pro mě pou- 
tavých projektech, zbývá mi jen říci: Nechejte se 
překvapit, kolik bude pozitivních a práci usnadňujících 
novinek! Já osobně se na to už velmi těším.

ODBORNÉ VZDĚLÁNÍ

Nechejte se překvapit, 
kolik bude pozitivních a práci 
usnadňujících novinek! 
 
Já osobně se na to už velmi těším. 
 
 
 
 
Andreas Ortlieb 
Student oboru obchodník informatiky ve 3. ročníku
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Co se událo od 1990 do 1999?
1990 Uzavření kooperační smlouvy s oddělením výroby nástrojů VEB-Reißverschluss v Rathenow,  
 o rok později z toho vzniká Schlote GmbH Rathenow 
1992 Nová výstavba firmy v Harsumu na pozemku o 28.500 m2 
1993 rozšíření spektra výkonů převzetím firmy Annahütte z Hildesheimu a 1995 
 založení firmy Schlote FormTec GmbH
1996 založení  Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH  

STRATEGICKÝ DALŠÍ VÝVOJ SE VYPLÁCÍ

Vyobrazení vlevo 
2003 – novostavba 
závodu Schlote-
Automotive Czech 
s.r.o. 
 
Vyobrazení vpravo 
2006 – novostavba 
závodu Schlote 
Brandenburg 
GmbH & Co. KG

Jestliže se v 90. letech z pohledu podniku Schlote rozho-
dovalo o dvou dalších založených firmách, je posledních 
10 let v dějinách firmy ovlivněno především silným 
nárůstem ve všech oblastech. 

Po založení  Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode 
GmbH a Schlote FormTec GmbH v 90. letech a 
po uvedení do provozu nové výrobní a logistické haly 
v Harsumu se skupina podniků dále rozvíjela rychlými 
kroky. Již v roce 2003 byl založený první podnik v zahra- 
ničí -  Schlote-Automotive Czech s.r.o.  Rok poté mohla 
být zahájena výroba v nově pronajaté hale, za další 
čtyři roky bylo nutné z důvodů stoupajícího počtu 
zakázek větší výrobní místo. 

Také v Německu přibylo v těchto letech další pracovi- 
ště. Založením Schlote Brandenburg  GmbH & Co KG 
v roce  2006 dnes disponuje skupina  SCHLOTE  nejmo-
dernějšími a nejinovativnějšími výrobními prostorami 
pro k zabudování připravené komponenty Gehäuse.  

Tento strategický rozvoj skupiny podniků, jejichž spo- 

Vývoj skupiny Schlote od 2000 do dneška

lečníci ještě dnes aktivně spolupracují na různých 
pozicích v podniku, je dodnes základním kamenem 
pro úspěšnost podniku. Nárůst se rozprostřel do všech 
oblastí:  díky tomu mohl výrazně vzrůst počet zakázek a 
jejich objem.  

Kráčejíc touto cestou jsme mohli také soustavně získávat 
nové spolupracovníky. Pohybujeme se mezitím na čísle 
kolem 1000 pracovních míst. Kromě toho jsme si udrželi 
velké zákazníky a získali nové zákazníky.  

Dnes lze s ohlédnutím tvrdit, že skupina Schlote v tomto 
desetiletí  vybudovala a upevnila svou pozici na trhu 
v oblastech  Turbolader-, Getriebe- a Kupplungsgehäuse 
stejně jako  Kurbelwellenlagerdeckel. Právě také pře-
vzetím insolventní firmy IWESA Präzisionstechnik GmbH 
a založením Schlote Saar GmbH v tomto roce podnikla 
firma další důležitý strategický krok.  (Přečtěte si víc 
k historii a pracovníkům tohoto podniku v příštím vydání!) 
Kromě toho dosáhneme v následujícím desetiletí různými 
stavebními záměry na některých pracovištích další 
úspěšné budoucnosti podniku.                  Jürgen Schlote/Fi
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Fascinace „turbokompresorem“ 
Malý pomocník ve věci ochrany životního prostředí
Turbokompresor se už nedá z dnešního automobilového, 
leteckého a lodního průmyslu odmyslet. Když švýcarský 
inženýr a podnikatel Michael May vybavil turbokom-
presory nejprve od r. 1966 Ford 20M a později také jiné 
modely osobních automobilů, začaly se v Německu 
sériově vyrábět osobní automobily nabité turbem v r. 
1973 BMW 2002 turbo a v r. 1975 Porsche 911 turbo. 
(Zdroj: Wikipedia) 
 
Turbokompresor, také turbokompresor výfukových plynů 
nebo lidově turbo, slouží ke zvýšení výkonu u pístových 
motorů. Jako zdroj energie mohou využít  buď tlak 
(náboj ze vzdutí) nebo pohybovou energii výfukových 
plynů (rázový náboj).  

Už v r. 1905 vynalezl Švýcar  Alfred Büchi (* 11. července 
1879 ; † 27. října 1959) turbokompresor výfukových plynů. 
V tomto patentu je popsané, jak lze dosáhnout 
v pístovém motoru díky energii výfukových plynů motoru 
zvýšení průtoku směsi pohonných hmot a vzduchu a 
tím výkonu. 

Urychleno ropnou krizí v r. 1973 se prosadilo komerční 
využití turbokompresorů na naftových motorech. Po-
čáteční investiční náklady do turbem nabitých motorů 

se mohly amortizovat úsporou pohonných hmot. Když 
byl koncem 80. let zpřísněn zákon o škodlivých látkách, 
pokračoval tento trend. Dnes je téměř každý motor 
užitkového vozidla „nadupaný“. Po „fascinaci turbem“ 
v prvních letech se mění turbokompresor ze svalovce 
na malého pomocníka, kterému jsme dnes vděčni, že 
se snižuje produkce oxidu uhličitého (CO2) a šetří se 
životní prostředí. V posledních letech se dostaly na trh 
ve zvýšené míře opět také Ottovy motory s turbem 
výfukových plynů v sérii. Hlavní důvod pro použití turba 
výfukových plynů je dnes snížení spotřeby a škodlivých 
emisí. 

Kromě nového projektu, představeného v minulém vydání 
tohoto časopisu, „Turboladergehäuse pro generaci 
motorů MQB pro Volkswagen“ vyrábějí podniky skupiny 
Schlote v současnosti ročně kolem 1 milionu turbokom-
presorů pro Ottovy a naftové motory. Tyto se používají 
v různých modelech automobilů velkých automobilek.  

Chcete se dozvědět více technického pozadí? Těšte 
se na příští vydání zaměstnaneckého časopisu. Zde 
Vám chceme přiblížit fyzikálně-technické detaily a 
vysvětlit funkčnost turbokompresoru.   

  Michael Kern

Vyobrazení 

Motory nabité turbem mohou být konstruo-
vány a vyráběny menší a tím lehčí než výko-
nově stejné sací motory. Díky této váhové 
úspoře klesá spotřeba pohonných hmot.

NOVINKY Z VÝVOJE A ODBYTU 
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Srdečný dík a všechno nejlepší!
Blahopřejeme k Vašemu
10-ti letému firemnímu jubileu:
Schlote GmbH & Co. KG 
Frank Baumgarten Datum nástupu: 01.01.2002   MB

PERSONÁL/INTERNÍ

Blahopřejeme k Vašemu 20ti letému firemnímu výročí:
Schlote GmbH Rathenow 
Joachim Gerloff Datum nástupu: 06.01.1992   TKC 
Harry Hofmann Datum nástupu: 06.01.1992    TKC
Dirk Koschstein Datum nástupu: 06.01.1992    TMF 
Heiko Marganus Datum nástupu: 06.01.1992    TMA
Thomas Puhlmann Datum nástupu: 17.02.1992    TMF

Personální rozvoj je již mnoho let centrálním úkolem 
naší personální politiky a důležitou součástí celkové 
firemní politiky. Cílený personální rozvoj má mimo jiné 
přispívat k tomu, aby se intenzivně zvyšovala konkuren-
ceschopnost skupiny Schlote.

Nepřetržitý růst našeho podniku vede ke stále novým 
požadavkům, ke kterým se musí zaměstnanci řádně 
postavit. Proto je důležité, že díky strategickému rozvoji 
personálu cíleně a podle potřeby dále rozvíjíme know 
how našich zaměstnanců. Jedná se zde nejen o při- 
způsobení zaměstnanců na potřebnou odbornost 
pracovního místa, ale například i o dlouhodobé spojení 
dobře vyškoleného zaměstnance s naším podnikem 
nebo o jejich motivaci. 

Personální rozvoj skupiny SCHLOTE je velmi všestranný a 
zahrnuje nejrůznější oblasti. K tomu se počítá vzdělávání 
mladých učňů, další vzdělávání našich zaměstnanců 
dle potřeby, plánování nástupců odborných a vedou-
cích pracovníků a spolupráce s  vysokými školami a 
univerzitami.

Strategicky investovat do budoucna  
Personální rozvoj SKUPINY SCHLOTE

Význam personálního rozvoje uvnitř podnikové skupiny 
je zřetelný i z množství opatření provedených v roce 
2011: Tak bylo poprvé realizováno přes 1.000 vzděláva-
cích aktivit s rozpočtem na další vzdělávání za celkem 
asi 200.000 euro. K tomu se počítají všechna opatření, 
která byla uskutečněna formou interních a externích 
školení v nebo mimo naše závody. Na rok 2012 probíhá 
v současné době plánování potřebných vzdělávacích 
aktivit podnikové skupiny. Naši zaměstnanci jsou vyzýváni 
k tomu, aby se na tom aktivně a zodpovědně sami za 
sebe spolupodíleli, aby v konečném důsledku posunuli 
celý podnik kupředu.  
 
Využijte tuto možnost! 
Pro jednotlivé závody jsou to provedená opatření 
na další vzdělávání v hodnotě (2011):
SCH Harsum      cca. 90.000 euro
GAW Wernigerode     cca. 70.000 euro
SAC Tschechien        cca. 24.000 euro
SBB Brandenburg     cca. 8.500 euro
RAW Rathenow     cca. 11.000 euro
SFT Formtec      cca. 4.000 euro    
     Kai Aurin/Fi
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Zleva doprava
 
Stephan Bielicke, 
Frank Radons, 
Michaela Giese 
a Julia Matzat

Přes 30 let byly zelené plochy kolem závodu Harsum 
jeho revírem. Nyní se loučí náš zahradník, téměř 80letý 
Karl Deichmann, a odchází na zasloužený odpočinek. 
 
Po celou tu dlouhou dobu se staral s velkou angažo-
vaností a oddaností o všechnu zeleň. Kdyby se konala 
soutěž o nejhezčí firemní předzahrádku Německa, urči-

tě bychom díky Karlu Deichmannovi získali tento titul. 

Na tomto místě bychom mu chtěli ještě jednou co nej-
srdečněji poděkovat za to, že po tuto dlouhou dobu 
vkládal do své práce tolik lásky a radosti a přejeme mu 
ještě hodně poklidných a šťastných let na jeho zaslou-
ženém odpočinku.

Tento citát popisuje reakce na všední konfliktní situace, 
které jsme již jednou zažili. I když některé mohou vést 
k úsměvu, neměla by se podceňovat vážnost na pozadí, 
neboť i ze zanedbatelných konfliktů všedního dne se 
můžou rozvinout závažné problémy. 
 
Tyto situace mohou vést k enormnímu tlaku, stresu 
a psychickému nebo sociálnímu onemocnění, která 
mohou za určitých okolností vyústit v šikanu na praco- 
višti. Neboť nejen konflikty jsou problémem, ale také 
zacházení s nimi. Již jednoduché napětí může masivně 
narušit pracovní průběh a škodí stejnou měrou pracov-
níkům i podniku.  
 
My jako podniková rada tomu chceme zavčasu 
zabránit, neboť takové zdánlivě bezvýznamné konflikty 
se nemusí proměnit v šikanu, než se konečně reaguje.   

Pokud si tedy v konfliktní situaci nevíte rady nebo se 
cítíte pravidelně vyčleněni, jsme připraveni jako podni-
ková rada v prvním kroku pomoci. 
 
Při akutních problémech Vám  stojí připraveny poradit 
a pomoci  Monika Koch a Swenja Rudolph. Prostě se 
na nás obraťte. Jsme k zastižení osobně, prostřednictvím 
BR-poštovní schránky nebo pod klapkou 111. 
 
Toto platí i pro všechny nepřímo zasažené pracovníky. 
Neodvracejte se, přihlaste se! Samozřejmě se každé 
upozornění bude řešit anonymně. 

Přejeme všem kolegyním a kolegům požehnané 
Vánoční svátky a úspěšný rok 2012. 
   Vaše podniková rada z Harsumu/Ru

„Zelený palec“ ze Schlote říká na shledanou  
Zahradník Karl Deichmann odchází do důchodu

Konfliktní situace na pracovišti 
„Stovka malých vpichů jehlou baví tisíckrát víc než jeden velký.“               Shirley Mac Laine

PERSONÁL/INTERNÍ
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„Orientace na kvalitu“ vytváří spokojené zákazníky. 
Zajišťuje budoucnost našeho podniku skvělou kvalitou produktů a procesů, 
jakož i kompetentností našich zaměstnanců. 
 

 Staráme se o stálost našich výsledků a vytváříme účinné procesy. 

 Žijeme v nepřetržitém procesu zlepšování (KVP). Přijímáme nápady zaměstnanců a aktuálně je hodnotíme.

  Jsme zainteresováni na naší vlastní další kvalifikaci, právě tak jako na další kvalifikaci našich zaměstnanců.  
    Provádíme kvalifikaci aktivně a systematicky.

  Vedeme s cíly, abychom posílili zaměstnance v jeho oblasti odpovědnosti.

Pozorujeme-li nejrůznější trhy, na kterých se podniky 
pohybují, tak zjistíme, že konkurence neustále roste.  
 
Zákazníci si můžou vybírat mezi stále více nabízejícími 
a význam potřeb našich zákazníků průběžně narůstá. 
Z tohoto důvodu se snažíme jako firma zvyšovat prospěch 
pro naše zákazníky, abychom tímto způsobem vynikli 
nad konkurenty, zákazníky si připoutali a v konečném 
důsledku se prosadili na trhu. 

Důležitou součástí v tomto procesu je orientace 
na kvalitu. Často mají právě nehmotné výkony, které jsou 

NAŠE PŘEDSTAVA VEDENÍ

Kvalita určuje obchod –  
se spokojenými zákazníky k úspěchu firmy

vynášeny ve spojení s prodejem našich výrobků, velký 
podíl na úspěchu našeho podniku. K těmto výkonům 
se počítají, vedle neustálé optimalizace našich procesů, 
také rozsáhlá poradenství zákazníkům, aktivní způso- 
bilost zaměstnanců, servisní služby a soustavný zlepšovací 
proces. Na tomto místě se po nás jako podniku požaduje, 
abychom rozpoznali potřeby a nároky našich zákazníků, 
ty zohlednili v našich procesech a nabídli našim zákaz- 
níkům ve spolupráci s námi následný užitek. S aktivním 
prosazením takové orientace na kvalitu dokážeme 
nakonec vystupovat úspěšně u našich zákazníků i na trhu. 
             Vedení společnosti/Fi
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FMEA
Co se již na počátku 

udělá dobře, nemůže 
být později příčinou 

chyby

Dějiny a význam analýzy 
chyb-možností-vlivů (FMEA) 

Z ASTRONAUTIKY DO AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU 

Analýza chyb-možností-vlivů – zkráceně FMEA – má svůj 
původ v USA. Poté co byla vyvinuta po konci druhé 
světové války US-armádou jako armádní pracovní postup 
k zobrazení systémových chyb a chyb ve vybavení, 
proběhl její další vývoj v 60. letech nejprve v oblasti 
astronautiky. Zde byla nasazena především v rámci 
projektu Apollo.   

Po jejím osvědčení v této oblasti našla FMEA využití i 
v jiných oborech, například také v automobilovém 
průmyslu.  Rozvinutá ve  Fordu v 70. letech přichází 
tato speciální forma analýzy dnes plošně k nasazení 
a je často důležitým požadavkem výrobců automobilů 
na své dodavatele. 

Co se však přesně skrývá za FMEA? Analýza chyb- 
možností-vlivů je instrument preventivního zabezpečení 
kvality (zamezení chyb). S ní mají být co nejdřív iden- 
tifikovány, vyhodnoceny a prostřednictvím vhodných 
opatření omezeny možné závady v procesech. 
FMEA je v ideálním případě prováděna týmem expertů 

z oblasti vývoje, marketingu a obchodu, plánování 
kontroly, výroby a je  posílena zaměstnanci dodavatelů, 
poskytovatelů služeb a zákazníků.

Cílem je redukovat rizika a náklady procesů, tím zajistit 
spokojenost zákazníků a v rámci analýzy využít získané 
nové vědomosti pro stejné a/nebo podobné procesy. 
Čím dříve je FMEA nasazena v procesu, tím menší jsou 
náklady za možné změny a tím větší je připravenost 
pracovníků odstranit příčiny vyskytnutých chyb. Analýza 
je ovšem o to přesnější, čím dříve je provedena 
na realizaci výrobku.  Zde se požaduje od týmu určit 
optimální čas pro provedení FMEA, aby bylo dosa- 
ženo nejvyššího užitku pro podnik. 

Poté, co FMEA během let našla využití v mnoha oborech, 
byla poprvé v r. 1980 normována v DIN-předpisu, který 
byl rozlišen v r.  2006. Navíc zveřejnila Německá společ- 
nost  pro kvalitu v r. 2001 svůj svazek DGQ 13-11, 
ve kterém je podrobně popsáno použití FMEA v mno-
hých oblastech nasazení.            Fi
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Stejně jako v Německu musí i české firmy zaměstnávat 
určitý podíl pracovně znevýhodněných zaměstnanců. 
Závod Schlote-Automotive Czech s.r.o. má tuto povinnost 
na zřeteli, ale současně zohledňuje i sociální zázemí 
těchto lidí. Z tohoto důvodu má vedení firmy zájem 
poskytnout zaměstnání s perspektivou právě i postiže-
ným lidem.

Po prvních pokusech už v roce 2008 jsme teprve 
ve 2010 zaměstnali prvního neslyšícího pracovníka na pozici 
obsluhy stroje. Vysoce motivovaný, přátelský člověk 
z oboru, kterého na první rozhovor do firmy doprovodil 
tchán coby tlumočník. „Ještě si vzpomínám, jak jsme 
nejdůležitější informace tehdy zapisovali na papír, aby-
chom se ujistili, že si obě strany dobře rozumějí,“ vzpomíná 
personální referentka Věra Křivová na některé z prvních 
vstupních pohovorů s neslyšícími. Dnes jsme ve firmě 
tak daleko, že u takových rozhovorů nepotřebujeme 

NOVINKY ZE ZÁVODŮ

Poslouchej...
Neslyšící pracovníci ve  
Schlote-Automotive Czech

hekticky ani psát, ani si nenecháváme tlumočit. 
 
V současnosti  u nás pracuje pět neslyšících jako 
obsluha stroje. Skupina kolegů začala navštěvovat 
i kurz pro neslyšící, aby se naučili znakové řeči. 

„Schází se nás tak dvakrát v týdnu sedm a učíme se  
gestikulací a doslova celým tělem komunikovat. Moc 
nás to baví,” říká vedoucí výroby, Karel Telíšek. Kurz 
navštěvují všichni, kteří s neslyšícími přijdou nejčastěji 
do kontaktu: mistři, personalistka a šéf výroby.

Odezva na naše snažení je vcelku pozitivní, nejen 
na straně neslyšících. I oni sami se cítí v takovém pro- 
středí lépe. „Jsem rád, že tu už nejsem sám. Mám tu 
přátele,“ říká jeden. Druhý dodává: „Cítím se tu dobře, 
práce mě baví.“  
         Věra Křivová/Fi

SAC

Karel Telíšek - vedoucí výroby Martin Dočkal, Miroslav Maňák, Miroslav KolajaVěra Křivová - personální referentka Miroslava Tylová 

Martin Dočkal, Miroslav Maňák, Miroslav Kolaja - vedoucí směnyMiroslava Tylová - učitelka znakové řeči
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NOVINKY ZE ZÁVODŮSAC 

Na okamžik zpět do léta  
Letní slavnost v Schlote-Automotive Czech 
Koncem srpna se zastavily všechny stroje v podniku 
Schlote v Uherském Hradišti. Důvod pro to nebyl 
výpadek proudu, ale naše letní slavnost. Tato byla 
ve srovnání s jinými slavnostmi značně netradiční, 
jelikož jsme pro nás v tomto roce získali nového a  
zajímavého partnera: Sbor dobrovolných hasičů 
z blízkého Jarošova. Tento se postaral o kompletní 
občerstvení a kulturní vložku v podobě hasičského 
zásahu a hasičské techniky.

Také děti našich spolupracovníků si přišly na své: 
V průběhu slavnosti byly pomalovány a postupně 
se proměňovaly v motýly, víly, příšery a divokou zvěř. 
Velký úspěch měla také trampolína. O hudbu se 

v letošním roce postaral DJ Grebeníček.

Mezi hosty byla skupinka dětí, které ale nebyly dětmi 
našich zaměstnanců. Děti byly pozvány z Dětského 
domova v Uherském Hradišti vedením naší firmy. Tento 
dětský domov se mohl těšit z výtěžku tomboly, jejíž 
velký úspěch by bez podpory našich obchodních part-
nerů nebyl možný. 

Z mého pohledu můžu říci, že letošní slavnost se stala 
v konečném výsledku velmi kreativní. Když může člověk 
spojit příjemné s užitečným dává to věci zcela jiný 
,,vyšší” význam. 
    Martina Burešová/Fi

S velkým smutkem a otřesením se účastníme náhlé smrti našeho kolegy Martina Kozůbka. Pan Kozůbek byl 
zaměstnaný od roku 2010 ve Schlote-Automotive Czech jako obsluha stroje. Ztrácíme v něm nejen angažovaného 
spolupracovníka, ale také člověka, kterého měli všichni kolegové a nadřízení rádi a vážili si jej. 

Jsme hluboce dotčeni a nebudeme pana Kozůbka jen postrádat, nýbrž si jej také udržíme ve svých 
vzpomínkách jako přátelského člověka. Vyslovujeme upřímnou soustrast jeho rodině.  
 

Michael Hagenbruch    Věra Křivová 
Jednatel, Schlote-Automotive Czech s.r.o.    Personální referentka

Oznámení
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Nepotřebné poznatky Užitečné poznatky

Od poloviny 90. let minulého století prodávají stánky 
s občerstvením v Austrálii a ve Skotsku fritované tyčinky 
Mars. Čokoládové tyčinky Mars jsou přitom obaleny 
v pivním těstíčku a nakonec krátce podrženy ve fritovacím 
tuku. Tyto sladké tyčinky se těší velké oblibě právě 
u Skotů a jsou vítaným zákuskem. 

Tyto skotské delikatesy nemáme sice na jídelním lístku, 
zato však najdete v nové kantýně v závodě Harsum 
hodně rozmanitých pokrmů. Vše se připravuje v místě 
z neustále čerstvých, většinou z regionu pocházejících 
přísad. Vedle střídajících se denních a týdenních pokr- 
mů jsou mimoto nabízeny čerstvé obložené chlebíčky. 
Denně se vydá kolem 50 jídel a to dokazuje, že novou 
kantýnu s její nabídkou již krátce po otevření dne 17. 
října kolegové v místě dobře přijali.   Tr

NOVINKY ZE ZÁVODŮ

Schlote FormTec 
slaví Oktoberfest 
Dne 16. září  2011 jsme oslavili náš první  Oktoberfest. 
Znamenalo to v 19 hodin zapět v Adlumu „Bei Rolli“ 
„O´ zapft is“. Při játrovce a klobáse s kysaným zelím, 
párky a preclíky začal příjemný večer.  
 
Pozváni byli všichni pracovníci Formtecu se svými rodi-
nami nebo partnery, takže nakonec bylo přítomno 
téměř 60 osob. Po dobrém jídle se při pivu a sektu hodně 
smálo a vyprávělo. Kromě toho všichni pracovníci 
dostali  tričko s výšivkou Formtec a malým vtipem 
na zadní straně. Večer uběhl velmi rychle, možná 
i díky narychlo ohlášenému turnaji ve stolním fotbale. 
V konečném součtu je nutné říci: Byl to velmi vydařený 
večer, na který budeme ještě dlouho vzpomínat. 
             Martin Schulz/Fi

SFT | SCH

Jeden za všechny – všichni za jednoho 
Schlote podporuje juniorský fotbal
Fotbal je celosvětově nejvýznamnější masový sport. Mnoho dětí a mladistvých je nadchnuto tímto druhem 
sportu – mezi nimi také 18 dětí  juniorských mužstev U9- a U11- FC Concordia Hildesheim. Abychom podpořili toto 
nadšení pro pohyb, taktiku a týmového ducha, darovala Schlote GmbH & Co. KG v Harsumu juniorskému oddílu 
tradičního hildesheimského spolku 20 fotbalových míčů. Tímto způsobem bychom chtěli nejen podpořit tradiční 
klub, založený roku 1910, ale také přispět k rozvoji sportovních aktivit dětí a mladistvých.   Tr/Fi
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NOVINKY ZE ZÁVODŮ

Výrobce odlitků chce rozšířit spolupráci   
Skupina KSM Castings nový strategický 
zákazník Schlote GmbH Rathenow 
Schlote GmbH Rathenow se může radovat z nového 
strategického zákazníka: Skupina KSM Castings má 
v úmyslu rozšířit spolupráci s naším závodem v Rathenow 
i na oba své závody v Česku a v Hildesheimu. 

Poté co byl v roce 2010 dodán firmě KSM prototyp 
formy na tlakové lití pro díl VW-Dichtflansch a v roce 
2011 úspěšně dokončena výroba první sériové formy, 
začalo se se sériovou výrobou tohoto produktu. Toto 
probíhá mimořádně bez problémů, takže se KSM 
v Česku nyní rozhodlo dále rozšířit spolupráci se Schlote 
GmbH Rathenow. 

Na základě této dobré realizace projektu Dichtflansch 
udělila firma KSM právě další zakázku. Jedná se 
o výrobu sériové formy dílu Kupplungsflansch pro mateřský 
závod zákazníka v Hildesheimu.  
 
Protože kolegové v Rathenow také zde přesvědčili 
vysokou kvalitou a krátkým dodacím termínem, vidí 
projektový vedoucí z KSM Jörg Gieseke strategickou 
spolupráci se Schlote GmbH Rathenow nadějně.  
            Na/Fi

RAW/SAC

Neobvyklý koníček se představuje 
Uvolnění s „Barabanem“ 
Jmenuji se Martin Kresse. Je mi 21 let a studuji 4. ročník 
učebního oboru mechatronik ve SCHLOTE SKUPINĚ. 

Abych se během mé přípravy na závěrečnou zkoušku 
trochu odreagoval, hraji v profesionální samba skupině. 
 
Je to skupina 32 bubeníků z Wernigerode. Jmenujeme 
se „Baraban“, což rusky znamená „buben“. 

Náš přece jen neobvyklý koníček představujeme i 
publiku. Vystupujeme tak pravidelně v letním období 
na městských a radničních slavnostech, soukromých 
akcích a taky na jiných oslavách kolem Wernigerode.  
 
Tento rok jsme mohli nadchnout publikum na Dni 
spolkové země Sasko-Anhaltsko a kromě toho jsme 
zahájili Brahmsův festival ve Wernigerode, který se 
koná každé dva roky.
        Martin Kresse

Úspěšný audit koncernu 
Uznání Volkswagenu AG
Po Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH obdržel druhý podnik ze SKUPINY SCHLOTE – Schlote-Auto-
motive Czech s.r.o. ocenění za uskutečněný audit koncernu podle VDA 6.3 od Volkswagen AG. Srdečně k tomu 
našim kolegům v Česku gratulujeme!                 Fi
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