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Nová organizace se stává realitou • Ze starého skla nové  
Standardizace povlaků

Zelené budovy 
s certifikátem
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Umění reagovat

V současné době je nová organizace již plně 
funkční nejen v Evropě, ale i na celosvětové úrovni 
(viz str. 8). Kromě přínosů v oblasti efektivity a 
flexibility, které jsou s novou organizací spojeny, jde 
také o důkaz naší schopnosti reagovat na trendy a 
změny neustále probíhající v okolním prostředí. 

V současném krizovém období jde o přístup, 
který v celé naší Skupině očekáváme jak ze strany 
jednotlivých složek, tak i od všech zaměstnanců. 
Předpokládá to, že budeme na všech úrovních 
organizace využívat inteligentní kritický přístup 
a budeme mít odvahu klást si otázky týkající se 
našeho způsobu práce, našich strategických záměrů 
a projektů v souvislosti s omezeními a tendencemi, 
které nás obklopují.

Opravdu vždy správně chápeme strategii 
naší podnikatelské činnosti, ztotožňujeme 
se s očekáváním podniku, vývojem 
jeho činnosti a celé naší profese? 
Klaďte si, prosím, tyto otázky 
pravidelně a aktivně na ně  
hledejte odpovědi.

Jean-François Heris  
President & CEO 
AGC Glass Europe 

Gigant mezi telekomunikačními  
firmami s jasným výhledem

InvEstor PPF Real Estate Russia 

BudovA   Com City Office Park (Rusko) 

ArChItEkt   Cigler Marani Architects (CMA), Česká republika 

PoužIté sklo AGC   Stopray Vision-60T, Stopray Vision-50T,  
Stratobel Top 1.0 on Clearvision 

výroBA Stopray Vision-60T, Stopray Vision-50T (Lodelinsart),  
Stratobel (Athus), Top 1.0 (Tiel), Clearvision (Boussois)

První fáze výstavby prestižního Com City Office Parku v Moskvě 
se blíží k závěru. Kancelářský komplex - největší svého druhu 
v Rusku - s podzemním nákupním centrem se stane domovem 
Rostelecomu, jedničce mezi ruskými telekomunikačními firmami. 
Budova bude zalita paprsky denního světla. A skutečně - architekt 

pro plochu 80.500 m² vnějšího zasklení zvolil Stratobel Clearvision, 
a to zejména díky jeho nesrovnatelné světelné prostupnosti (92% 
oproti 81% u běžného skla) a dobré zvukové izolaci, jakož i skla 
Stopray Vision-50T a 60T, která zaručují velmi vysokou protisluneční 
ochranu a tepelnou izolaci.

Úvodník
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Jedna z nejvýznamnějších mezinárodních tiskových agentur Thomson 
Reuters zařadila AGC ve svém ročním hodnocení „Top 100 Global 
Innovators“ mezi stovku předních inovátorů roku 2013. Jedná se o 

program, který se zabývá výběrem a odměňováním organizací, které 
jsou nejvýznamnějšími inovátory a používá při tom většího počtu kritérií 
souvisejících s jejich přihlašovanými patenty. Obzvlášť vysoké hodnocení 
získala AGC díky globálnímu dosahu a celosvětovému vlivu svých 
patentů. Executive Vice-President AGC Yoshiaki Tamura, který je dnes 
předsedou správní rady Glass Company(1), převzal cenu na slavnosti, která 
se konala v listopadu 2013 v Tokiu.

A GC přemění svůj výrobní závod na fotovoltaické sklo v 
Suzhou (Su-čou) v Číně (AFS) na závod vyrábějící autoskla 
(vrstvená a kalená). Zahájení výroby je naplánováno na 

začátek roku 2015 a mělo by umožnit osazení skel do zhruba 1,2 
miliónů vozů. AFS bude třetím závodem AGC na automobilová skla v 
Číně. Bude zásobovat průmyslový segment, ve kterém se předpokládá 
v roce 2013 výroba více než 20 miliónů vozů a plánuje se její další 
navýšení díky ročnímu nárůstu o celých 5 %. AGC se rozhodlo 
ukončit výrobu fotovoltaického skla v AFS z důvodu pokračujícího 
poklesu prodejních cen a rentability ve světovém měřítku. 

Třetí závod AGC na 
výrobu autoskel v Číně

věděli jste to?

Rekonstrukce přinesou oživení trhu
S cílem snížit spotřebu energie a 

uhlíkovou stopu v Evropě spustilo 
EuroACE (Evropské sdružení 

podniků pro energetickou účinnost 
budov) kampaň pobízející orgány napříč 
celou Evropou k výraznému zvýšení 
procenta rekonstrukcí budov. Pod heslem 
„Renovate Europe“ se zasazuje o provádění 
hloubkových rekonstrukcí, které by přinesly 

prospěch všem stranám, napomohly by 
oživení hospodářské činnosti, vytvořily 
až dva miliony nových pracovních míst a 
ušetřily miliardy barelů ropy, které jsou 
každoročně dováženy. Tato iniciativa je v 
současné době rozvíjena ve všech členských 
státech Evropské unie. AGC si samozřejmě 
přeje se do těchto projektů rekonstrukce 
zapojit, obzvláště v případech, kdy může 

její účast znamenat určitý přínos, jako 
například při rekonstrukci školních budov, 
kdy AGC může nabídnout řešení ze svého 
oboru, znamenající úsporu energie, lepší 
osvětlení, bezpečnost a ochranu zdraví. 

Více informací naleznete na  
www.renovate-europe.eu 

AGC získala uznání 
jakožto inovátor 
celosvětového 
významu

Více informací na http://www.af-info.or.jp/en/blueplanet/
introduction.html

106 kandidátů, 
2 laureáti 
Po pečlivém přezkoumání všech nominovaných kandidátů 

udělila jako každoročně nadace Asahi Glass během 
slavnostní ceremonie 30. října v Tokiu v pořadí již 

22. cenu Blue Planet dvěma vědcům. Předseda nadace Tetsuji 
Tanaka předal tuto cenu dr. Tarohu Matsunovi, hlavnímu 
výzkumnému pracovníkovi Research Institute for Global 
Change (Japonsko) za jeho práce týkající se oteplování planety 
a klimatických změn a dr. Danielu Sperlingovi, profesorovi na 
University of California v Davisu (USA), který zasvětil svou 
kariéru zkoumání přechodu na čistší a účinnější druhy dopravy a 
energie. Nadace Asahi Glass založila cenu Blue Planet proto, aby 
vyzdvihla pozoruhodné vědecké počiny, které umožňují přinášet 
řešení environmentálních problémů na planetární úrovni.

Cena Blue Planet

(1) Při udělování cen byl ve funkci generálního manažera Technology General Division.

Ishimura, President & CEO AGC,  
blahopřeje Dr. Danielu Sperlingovi (vlevo) a Dr. Tarohu Matsunovi (vpravo).
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Yoshiaki Tamura, Executive Vice-President AGC (vlevo), přebírá trofej z rukou 
Toshiyuki Tomiho z Thomson Reuters (vpravo).



Vůz Porsche Spyder 918, který byl představen na 
frankfurtském salónu v září 2013, je vybaven nenápadným 
zadním okénkem pocházejícím z AGC. Okénko je 

vyrobeno z vrstveného skla charakteristického svou tenkostí  
(2 x 0,6 mm). Floatové sklo pochází ze závodů v Molu (BE) a Seneffe 
(BE) a je vyrobeno pomocí procesu chemického tvrzení(1), které je pro 
tenká skla vhodnější než tvrzení tepelné. Kompletace vrstvených 
skel byla posléze realizována v závodě Chudeřice (CZ). 

Tento závodní vůz potěší pouze několik vyvolených, jelikož 
jej bude vyrobeno pouhých 918 kusů. Základní cena pak 
přesáhne částku 20 milińů korun!

Výrobky AGC budou zastoupeny na velkém počtu staveb 
vybudovaných v ruském Soči, počínaje nejvýznamnější z nich, 
kterou je centrální stadion. Jeho okenní výplně jsou tvořeny 

6 000 m² skla Planibel Azur a Stopsol Phoenix a střechu i fasádu kryje navíc 
78 000 m² termoplastické fólie Fluon® EFTE (dodávka AGC Chemicals 
Europe). Více než 12 000 m² především skel Planibel Grey/Clear a Stopsol 
Phoenix bylo použito na dalších sportovních zařízeních jako je curlingová 
hala, sáňkařská a bobová dráha nebo středisko pro skoky na lyžích. A to 
nepočítáme novou impozantní ubytovací infrastrukturu (60 000 m² skla 
AGC), železniční nádraží a letiště (23 000 m²).

V ruském Soči 
nepůjde AGC 
přehlédnout!

Porsche 918 Spyder:  
s lehkým dotykem AGC!

Lacobel halí 
od nynějška 
Japonsko do 
barev
A GC reagovalo na rostoucí poptávku 

designérů a architektů po čistých a 
živých barvách, a proto zahájilo ve 

svém závodě v Kashimě výrobu Lacobelu.
Tím uvedlo na japonský trh jedničku v 
lakovaných sklech AGEU... Šestnáctibarevná 
škála byla na trh uvedena v říjnu 2013, a 
umožnila tak designérům hrát si s novými 
barvami a odstíny. V Evropě, kde je trh 
lakovaných skel patrně třicetkrát větší než 
v Japonsku, je tento elegantní materiál 
široce využíván v obchodech, kancelářích 
i obytných budovách. Lacobel tedy od 
nynějška přináší do Japonska barvy. Taková 
Honda si například zvolila sklo Lacobel 
White Soft pro stěny svého showroomu v 
Ósace (Japonsko). 

Pozornosti vnímavého čtenáře neunikne, že 
ve stávajícím 20. čísle Glass Focusu dochází 
k určitým změnám. Oblíbený formát 

našeho časopisu zůstává sice zachován, redakce 
však přistoupila ke snížení počtu stran a zásadním 
změnám některých rubrik, rozhodla se používat 
lehčí papír, a pokud jde o belgické čtenáře, došlo 

ke zrušení stránek věnovaných lokální 
problematice a ukončení doručování 
do místa bydliště. To jsou změny, které 
společně se snížením počtu čísel (ze 4 na 
3 čísla ročně) a omezením tiráže, odpovídají 
rozpočtovým úpravám, k nimž nás nutí 
stávající ekonomická situace. 

Skromnější Glass Focus 
 Čtvrtletník pro zaměstnance AGC Glass Europe • květen 2013 • č. 18

Bezpečnost na prvním 
místě

JCDecaux: nesporná světová jednička na trhu venkovní reklamy  •  Rusko: sklo přímo ke spotřebiteli

Rozhovor s J.F.Herisem: Spolehněme se na naši schopnost změny
11AGC3017_GF18_CZ02.indd   1

22/04/13   16:19

 Čtvrtletník pro zaměstnance aGc Glass europe • září 2013 • č. 19

Toyota Auris: 
profi l programu, 

který byl po zásluze 

odměněn
Toyota počítá v Evropě s ambiciózními projekty  •  Společný cíl: vybudovat AGC Vidros do Brasil  

  Rozhovor s J-F.Herisem: je nezbytné zvýšit konkurenceschopnost naší organizace

©
 T

oy
ot

a

12AGC4156_GF19_CZ.indd   1

26/08/13   15:30(1) Operace spočívající v ponoření skla do lázně s rozpuštěnými solemi, čímž je dosaženo až 
pětinásobného zvýšení pevnosti, než je tomu u běžného skla.
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Vyšší efektivita a větší odpovědnost

Nová organizace  
se stává realitou
Tváří v tvář přetrvávající krizi se AGC rozhodla pro reorganizaci svých aktivit v oblasti výroby skla 
způsobem, který lépe kopíruje situaci na trzích. Jednotlivé divize v Evropě i v ostatních regionech 
ukazují cestu, po níž je třeba se vydat. Podívejme se na tuto transformaci ještě jednou.

Celosvětová iniciativa
V létě 2013 oznámila AGC globální reorganizaci své Glass 
Company. Ta byla až do té doby členěna podle územního 
principu do tří regionů (Evropa, Amerika a Japonsko/Asie), které 
se pak z provozního hlediska dělily na jednotlivé divize. Nová 

organizace se již neopírá o regionální strukturu, ale vychází ze 
zaměření provozních aktivit a člení se celosvětově na tři divize: 
Building & Industrial(1), Automotive a Technology Division. 
A jaký je cíl těchto změn? Podpořit vnitropodnikové synergie, 
zejména pokud jde o osvědčené postupy, vývoj nových produktů 
a strategický tržní přístup.

Transformace AGC Glass Europe
Jde o radikální změnu, říká Jean-François Heris, President & 
CEO AGC Glass Europe: „Nyní již nebude AGC Glass Europe 
podřízena AGC, ale naše provozní jednotky budou začleněny 
do jednotlivých divizí AGC s celosvětovým dosahem. Dojde 
k nárůstu efektivity i odpovědnosti a nová perspektiva se na 
evropské úrovni odrazí i ve vzniku tří subjektů: dvou provozních 
divizí (jedna divize Building & Industrial, do níž bude patřit 
bývalá Primary Operations Division(2), a Automotive Division) a 
Evropského střediska služeb (Europe Service Centre - ESC), jež 
bude divizím poskytovat sdílené služby. Útvar IT bude zajišťovat 
služby pro celou evropskou skupinu a bude odpovědný řídícímu 
výboru, jehož členy se stanou manažeři tří výše uvedených 
subjektů (obou divizí a ESC). Obdobně bude funkce Technology 
& Innovation (V&V a inženýring) odpovídat řídícímu výboru 
složenému z manažerů obou provozních divizí.

A jaký bude osud vedení AGC Glass Europe poté, co 
rozhodovací pravomoc ve velké míře přechází na provozní 
úroveň? „AGC Glass Europe je nyní řízena Regional Governance 
Council, jehož členy jsou ředitelé obou divizí a ECS - 
Philippe Bastien (Building & Industrial), Jean-Marc Meunier 
(Automotive) a Michel Charles (ESC) - a já sám,” vysvětluje 
Jean-François Heris. „Tento orgán bude mít především za úkol 
zabývat se problematikou specifickou pro evropský region (AGC 
Glass Europe) a ne provozem; aby nalézal potřebná kompromisní 

Europe service 
Centre

A jaký je cíl těchto 
změn? Podpořit 
vnitropodnikové 
synergie

Building & Industrial 
Division

Automotive  
Division

výroba(2)

Prodej/distribuce

zpracování 

Průmyslové sklo

strategický marketing

zásobovací řetězec 

Finanční kontrola/Provozní It

nákup

lidské zdroje

výroba a výrobní excelence

Prodej

ArG

skla pro dopravní prostředky

kontrola kvality

zásobovací řetězec 

Finanční kontrola/Provozní It

nákup

lidské zdroje

Procesní řízení 

Všechny podpůrné funkce,  
které nepatří do  

jednotlivých divizí 

T & I

I T 

Governance Council Board
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Racionalizační 
úsilí se dotklo celé 

naší společnosti, 
včetně vedení.

řešení mezi složkami AGC Glass Europe a 
zajistil koherentní přístup k řízení určitých úkolů 
nebo politik, zejména v oblasti rizik a některých 
aspektů lidských zdrojů.”

Orientace na efektivitu
Za touto rychlou organizační přeměnou stála 
jednoduchá logika: do jednotlivých divizí skupiny 
budou patřit provozní činnosti, které souvisejí s 
přesně definovanými odbytišti. V případě divize 
Building & Industrial se jedná o výrobu, prodej 
a distribuci velkoformátových tabulí skla, jejich 
transformaci do finálních výrobků pro použití ve 
stavebnictví, v interiérových dekoracích, solárním 

A jak zní odpověď? „Marketing, zásobovací 
řetězec, BOZP a částečně také nákup, finance 
a kontrolní činnosti a provozní politika 
lidských zdrojů.” U některých podpůrných 
funkcí, které jsou společné pro obě divize, je 
naopak smysluplnější, aby byly vykonávány 
na úrovni celé skupiny. Jedná se o funkce 
zajišťované Evropským střediskem služeb, k 
nimž patří ochrana životního prostředí, vztahy 
a komunikace s veřejným sektorem, řízení 
rizik, J-Sox(4), daňová agenda, pokladní služby, 
problematika konsolidace, právní služby a 
částečně i lidské zdroje. Paralelně s těmito úkoly 
bude do Evropského střediska služeb patřit také 

Jean-Marc Meunier  
(Automotive)

Co je naším úkolem?  
Zajistit si při pozitivních výsledcích vyšší 
ziskovost našich operací, abychom dosáhli 
peněžních toků umožňujících další rozvoj a 
zachování našeho postavení předního dodavatele 
pro automobilový průmysl.

V čem spočívá naše dlouhodobá strategie?
Zachování pozice jednoho ze dvou vedoucích 
dodavatelů skel, pokud jde o podíl na trhu, 
posílení naší pozice neopomenutelného partnera 
výrobní sféry. Tím si vytvoříme příležitosti pro 
uplatnění našich inovací a naší přidané hodnoty, 
abychom byli méně závislí na tom, že jedinou 
konkurenční výhodou je naše cena. 

Michel Charles  
(Europe Service Centre)

Co je naším úkolem?   
Zřízení flexibilního a profesionálního střediska 
služeb, které bude vytvářet určité hodnoty a 
jehož činnost bude jak na kolektivní úrovni, tak 
i z hlediska jednotlivců motivována opravdovou 
snahou o zajištění služeb pro naše zákazníky na 
vnitropodnikové úrovni.  

V čem spočívá naše dlouhodobá strategie?  
Usilovat o kritický dialog s našimi zákazníky, 
abychom se mohli dále zlepšovat a nabízet privátní 
služby, které budou mít lepší poměr kvalita-cena, 

než je tomu u externích poskytovatelů, stát se 
líhní schopností a dovedností přispívajících 
k vnitřní mobilitě a udržet se na špičce 
dostupných technologií v jednotlivých 

oborech a oblastech, které patří do naší sféry 
působnosti.     

sektoru a průmyslu (tenká skla pro high-tech 
aplikace). V případě divize Automotive se jedná 
o výrobu/prodej všech druhů autoskel určených 
jak pro primární, tak i sekundární trh, jakož i o 
skla pro další dopravní prostředky (železniční a 
námořní doprava). Pokud jde o průřezové funkce 
(pro corporate), které byly dříve určeny pro celou 
skupinu(3), i zde se těžiště posouvá směrem k 
jednotlivým divizím. „V našich úvahách jsme se 
řídili zásadou efektivity, nejprve jsme si položili 
jednoduchou otázku: které podpůrné funkce 
musí být s ohledem na maximální efektivitu 
začleněny do jednotlivých divizí?” vysvětluje  
Ph. Bastien.  

Shared Service Centre [Centrum sdílených 
služeb - pozn. překl.], které bude mít na starosti 
agendu saldokonta, všeobecnou účtárnu, DPH, 
bankovní platby a mzdovou účtárnu,“ dodává  
M. Charles.

Nový začátek
Tato cesta k nové organizaci se však neobešla 
bez určitých bolestivých etap. Přechod k nové 
organizaci totiž probíhal ve stejném období 
jako náš celoevropský plán snižování fixních 
nákladů, který vedl ke zrušení některých funkcí 
a snižování počtu pracovních sil,” vysvětluje 
Jean-Marc Meunier. „Toto racionalizační úsilí o 

vytvoření pružnější a efektivnější organizace se 
dotklo celé naší společnosti, včetně vedení. Je to 
cena, kterou jsme museli zaplatit za zachování 
nezbytné úrovně konkurenceschopnosti.“
Nové základy celé skupiny byly položeny a 
nyní nám pomohou překonat přetrvávající 
hospodářsky nepříznivé období. 

Philippe Bastien (Building & Industrial)

Co je naším úkolem?  
Snížit ztráty na trhu s výrazným nadbytkem kapacit: 
poptávka po skle pro stavebnictví klesla za 5 let přibližně o  
30 %, zatímco kapacity se za stejné období snížily jen o 
několik málo procentních bodů. To znamená, že musíme 
dostat pod kontrolu výrobní a organizační náklady a musíme 
být také schopni zachovat úroveň našeho odbytu, komerčně 
využívat naše specifické přednosti, zvyšovat rentabilitu a 
dále rozvíjet naše doprovodné činnosti v oblasti zpracování a 
distribuce, abychom lépe odolávali nestabilitě trhu.

V čem spočívá naše dlouhodobá strategie?   
Rozvoj našich aktivit v odvětví stavebnictví ve snaze o 
rozšíření našich příjmových zdrojů, navázání nových 
forem partnerství ve východní Evropě, zvyšování naší 

přidané hodnoty na nových trzích v okrajových 
oblastech evropského kontinentu prostřednictvím 
dohod s místními subjekty.

v krátkostI...

11

(1) Jean-François Heris zastává funkci General Managera.
(2) Primary Operations Division.
(3) Finance & IT, HR & Com, Technology & Innovation, Supply Chain, 

CSR & Legal, Public Affairs & Risk Management, Strategy Office.
(4) Vnitřní kontrola spolehlivosti finančních informací a dodržování stano-

vených pravidel pro tuto oblast.

10 11

zooM



Philippe Vos
Závod teplice (Česká republika)  |  Funkce účetní   |  Záliby hudba, sport, cestování

ÚTErý, 4. ÚNOrA PONDělí, 10. ÚNOrAGabriela je součástí týmu, který 
se ve Středisku sdílených služeb 
(Shared Service Centre) zabývá 

závazky z obchodního styku. Zpracovává 
především přijaté faktury dodavatelů ze 
sídla AGC Glass Europe v Louvain-la-
Neuve (Belgie). Ve 14:45 hod zpracovává 
faktury, zajišťuje souhlas s platbami, 
zabývá se aktuálními případy, kontroluje 
zamítnuté faktury, nebo posílá upomínky 
dodavatelům. „Cílem Střediska sdílených 
služeb je dosažení vyšší efektivity a 
uplatňování standardizovaných postupů,“ 
vysvětluje Gabriela, „ale chceme být také 
ústředním a efektivním kontaktním 
místem pro dodavatele.“

Gabrielina funkce vyžaduje člověka, 
který se snadno a rychle učí – aby stihl 

sledovat právní, technické a administrativní 
změny – a má dobré komunikační 
schopnosti. „I když je u AGC oficiálním 
jazykem angličtina, je znalost dalších 
jazyků vždycky výhodou,“ svěřuje se 
Gabriela, která hovoří česky, anglicky, 
německy a učí se francouzsky. Gabriela 
čísluje všechny přijaté faktury, zavádí je 
do programu pro integrované řízení SAP 
a používá Webcycle k získání souhlasu 
od osob pracujících v dalších evropských 
zemích. „Tým zabývající se přijatými 
fakturami má 30 pracovníků, ale mám 
dojem, že jsou nás stovky, bez spolupráce 
na evropské úrovni bych nemohla své úkoly 
úspěšně zvládat. To, že při práci pro AGC 
neexistují hranice, je jeden z aspektů, které 
mě na mé práci baví.“

Philippe Vos pracuje jako 
technik u AGC již 23 let.  
Do oddělení protipožární 

ochrany nastoupil před více než  
15 lety! Ve 14:45 hod obvykle bývá 
na poradě se svými kolegy, kde 
si vyměňují názory na poslední 
zkoušky.

Pro Philippa je provádění 
laboratorních zkoušek rutinní 
záležitostí, ale přesto každá z 
nich přináší novou zkušenost. 
„Protipožární odolnosti určitého 
typu skla zkoušíme v peci, kde 
lze teplotu zvýšit až na 1 200°C. 
Simulujeme tak vlastně požár.“ 
Tabule skla se umísťuje přímo do 
pece. Délka expozice závisí na 

normách daného typu testovaného 
skla. „Taková zkouška v peci může 
trvat 15 až 120 minut.“ A čím dalším 
se Philippe rád zabývá? Aktivně 
se účastní schůzek „kreativního 
výzkumu“, kde se může seznámit 
s originálními nápady na vývoj 
stále výkonnějších protipožárních 
produktů a případně je obohatit o 
další funkce. 

Líbí se mu multifunkčnost jeho 
profese a „profesní spojenectví“ 
s výzkumnými pracovníky, kteří 
odpovídají za vývoj protipožárních 
skel, skutečných high-tech produktů. 
„Účast v rozšiřování škály skel 
Pyrobel je pro mě každý den novou 
motivací.“ 

I po 23 letech ve 
firmě jsem stále 
pro svoji práci 
zapálený! 

Mám dojem,  
že mám stovky 
kolegů po celé 
Evropě 

Závod technovation Centre, Gosselies (Belgie)  |  Funkce Požární technik   |  Záliby Malířství, sochařství s využitím recyklovaných materiálů
Gabriela Žůrková

12 13
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Cemil Yildiz   
Chairman of the Board

Star Group míří vzhůru  
díky proskleným fasádám
Který evropský projekt může být prestižnější než nové sídlo NATO v 
Bruselu? Z celkové plochy 73 000 m² skla z AGC použitého na křídla 
této obrovské konstrukce bylo asi 30 000 m² zajištěno
(prostřednictvím firmy dodávající fasádu) společností Star Group, která 
je naším zákazníkem a specializuje se na prosklené fasády. Další skla 
dodaly AGC Kempenglas (BE) a AGC Oosterwolde (NL).

Společnost Star Group byla 
založena v roce 1980 a rychle se 
stala významným mezinárodním 

hráčem v oblasti prosklených fasád. 
Společnost uskutečnila řadu velkých 
projektů v Evropě, na Středním 
východě a v Africe a získala dobrou 
pověst díky technickým zkušenostem, 
kvalitě a včasným dodávkám. „Třicet 
let zkušeností ve spojení se znalostí 
podmínek v měnícím se světě nám 
umožňuje, abychom se snažili o 
získání celosvětového uznání jako 
progresivní společnost,“ říká předseda 
správní rady Star Group Cemil Yildiz.

Výkonnost společnosti je 
umocněna dokonalým softwarem pro 
plánování zdrojů ERP (Enterprise 
Resource Planning). Tento 
sofistikovaný program řídí marketing, 
prodej, plánování a výrobu, kvalitu i 
dopravu. „Od konkurence se lišíme 

technickými řešeními, rychlostí reakce 
a znalostí trhu,” zdůrazňuje C. Yildiz.

Prestižní projekt
Star Group instaluje ročně 
650 000 m² skel s povlaky, ale i 
přes uvedený objem je nové sídlo 
NATO opravdu velmi významným 
projektem. Tato vysoce kvalitní 
sofistikovaná budova s nejnovějšími 
bezpečnostními systémy, nacházející 
se na předměstí Bruselu, má tvar 
vzájemně propojených křídel s 
prosklenou fasádou. Instalaci 
30 000 m² skel dodaných firmě Star 
Group na budově zajistí turecký 
dodavatel fasádních konstrukcí 
Aygun. 

V dodávce AGC jsou dvojskla  
EnergyN a nízkoemisivní EnergyNT, 
dále Vision-50 a Vision-50,T která 
byla zvolena pro jejich neutrální 

a uklidňující vzhled, a extračiré 
vrstvené sklo. 

Široká škála produktů
Star Group nakupuje skla AGC s 
povlaky od firmy Abicor, zástupce 
AGC v Turecku a Maroku. Široká 
škála produktů, rychlá reaktivita a 
konkurenceschopné ceny mají pro 
obchodní aktivity Star Group zásadní 
význam. „Jednou ze silných stránek 
AGC je škála jejích produktů,“ říká 
C. Yildiz, „a se společností Abicor 
úzce spolupracujeme od samotného 
počátku.“

Před dvěma roky se Star 
Group zaměřila na další segment 
činnosti, kterým je interiérový 
design. Dokončila již dva významné 
mezinárodní projekty. Jak v designu 
interiérů, tak v zasklených fasádách 
míří Star Group s jistotou na samotný 
vrchol!

star Group As 
založena   1980 

Počet spolupracovníků   400 

hlavní kancelář   Istanbul (turecko)

druh používaného skla AGC   
Používá různé typy skel AGC s povlaky

Naší vizí vždy bylo stát se  
vůdčí globální společností.

slovo k  
zákAzníkovI

Pohled na exteriér i interiér příštího sídla NATO na jednom záběru. ©

©



Projekt Revalo (FR): recyklací již prošlo 40 000 oken

Ze starého  
skla nové 

UAGC projekt zahájil Charles Wavrin 
(vedoucí pracovník závodu Boussois 
odpovědný za kvalitu, bezpečnost a 

životní prostředí) společně s Nelly Philipponnatovou 
(Marketing and Communication manager) již 
v roce 2011, ale Revalo je stále ještě v začátcích. 
„Velkou novinkou uvedené aktivity je opětovné 
využívání okenních skel po ukončení životnosti při 
výrobě plochého skla za uplatnění zásad „Cradle 
to Cradle“ (viz článek na str. 20). Před zahájením 
projektu Revalo končila stará skla na skládce, nebo 
byla součástí drtě při výstavbě cest či jedním z 
komponentů při výrobě dutého skla, skelné vaty 
nebo pěnového skla,“ vysvětluje Michaël Dury, 
který koncem roku 2013 převzal operativní řízení 
projektu. V současné době jsme dosáhli recyklačního 
poměru 15 %. „Z 200 tun shromážděných 
skleněných výplní bylo 30 tun recyklováno a 50 tun 
na recyklaci čeká.“

Velké stavby
Revalo nachází uplatnění zejména v regionu Ile-de-
France, kde je největší koncentrace významných 
staveb, ale v jednotlivých případech jsou zapojovány i 
ostatní francouzské závody a projekt je nastaven tak, 
aby mohl být použit i v jiných zemích. Sběr oken-
ních skel na stavbách probíhá dvěma způsoby. „Sklo 
je buďto vyjímáno z rámů manuálně, což je drahé z 
důvodu náročnosti na pracovní sílu, anebo jsou okna 
odkládána do kontejneru, jehož obsah je následně 
automaticky zpracován ve specializovaném závodě. 
Druhý postup je méně nákladný, ale neumožňuje 
požadovanou kontrolu kvality skla určeného k 
recyklaci.“ Rozebírání oken přímo na stavbě však 
může být v některých případech přece jen finančně 
zajímavé, a to díky dotovaným pracovním místům(3). 

Nesmíme zapomenout na logistické náklady
Shromážděné sklo je dopravováno do recyklačního 
zařízení, kde je zbavováno nečistot, a poté je 
zasíláno na závod AGC, který se zabývá výrobou 
plaveného skla. Tento poslední krok je nutno 
dobře zvážit: „Pokud jsou totiž náklady na dopravu 
příliš vysoké, není využívání recyklovaného skla, 
kterému se říká „skelná drť“ nebo „střepy“, příliš 
rentabilní.“ Všechny naše závody na výrobu 
plaveného skla používají skelnou drť (jedná se o 
odpad z výroby, rozbité kusy skla) pocházející z 
jejich vlastní výroby nebo ze zpracovatelských 
závodů (výroba vrstveného a izolačního skla 
nebo skla pro automobily...), recyklované použité 
staré sklo využívá v současné době pouze závod 
v Boussois. Avšak dříve než se skleněný odpad 
dostane v AGC do pece na výrobu plochého 
skla, musí splňovat přesně stanovené podmínky 
technických specifikací.

Na tunu skla pouze 5 gramů nečistot  
K úkolům Michaëla Duryho patří také povinnost 
ověřit v zařízení zabývajícím se recyklací, zda sklo 
tyto technické podmínky splňuje. „Odeberu kbelík 
drceného skla na rozbor. Maximální tolerance je 
5 gramů drobných kamínků na tunu skla. To je 
jako kapka v moři!“ Zmíněné technické podmínky 
jsou zárukou toho, že z hlediska kvality nebude 
možné takto vyrobenému sklu nic vytknout. A 
pokud nebude drcené sklo odpovídat normám, 
bude nasměrováno jinam a využito při výrobě 
skelné vaty nebo lahvového skla. „Používáním 
drceného skla se šetří přírodní zdroje, citelně 
snižují výrobní náklady i naše emise CO2. Projekt 
Revalo je v odvětví recyklace skleněných výplní 
opravdovou revolucí,“ uzavírá Michaël Dury.

U tohoto projektu 
je velkou novinkou 
opětovné 
využívání 
okenních výplní 
pro výrobu 
plochého skla 

Michaël dury, 
Technický koordinátor  
pro drcené sklo,  
Moustier (Belgie) 

Projekt Revalo(1), finančně podporovaný 
agenturou ADEME(2), jehož nositeli jsou 
čtyři velcí hráči z oblasti stavebnictví 
(včetně AGC), představuje rozsáhlou 
iniciativu v oblasti recyklace s cílem 
opětovného využití 70 % skleněného 
odpadu ze stavebnictví. Jeden ze směrů 
projektu se týká recyklace starých oken 
pro použití při výrobě nových skel.  

První stupeň 
drcení
pro umožnění  
manipulace s 
produktem

ruční 
odstranění 
velkých nečistot

Drcení skla Odstraňování  
lehkých částic 
pomocí dmychadla 
kousky papíru, kartonu

Třídění na 
sítech  
podle frakcí

Odstraňování 
kovových  
částic za použití 
magnetu 

Odstraňování 
nemagnetických 
kovových částic  
(hliník, nerez) pomocí 
vířivých proudů 

Vizuální třídění: 
Odstraňování KSP 
(keramika, porcelán a 
kámen),  
a kovových částic
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InovACE

(1) Revalo: Snížení množství stavebního odpadu a jeho zhodnocení. (2) ADEME: Agentura pro životní prostředí a hospodaření s energií (Francie).  
(3) Pracovní místa, na něž podniky ve Francii dostávají příspěvek od státu (cílem je pomoci mladým lidem, kteří obtížně hledají práci).
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Evropa, Japonsko a Amerika na stejné vlnové délce 

Standardizace 
povlaků

Vyšší konkurenceschopnost, 
jednotná image Skupiny a zkrácení 
doby nutné pro vývoj nových 
povlaků: to jsou tři cíle, které stály 
za rozhodnutím standardizovat 
nabídku v rámci celé Skupiny. 
Díky svým zkušenostem v oblasti 
povlaků se řízení tohoto projektu 
ujala AGC Glass Europe. 

V předvečer vlny tsunami, která 
zasáhla Japonsko v roce 2011, byla 
do země dovážena skla s povlaky 

typu EnergyN and TopN z nabídky AGEU, 
aby mohly být urychleně uspokojeny 
požadavky místních zákazníků. V návaznosti 
na to požádal předseda správní rady Glass 
Company jednotlivé regiony, aby se začaly 
zabývat sjednocením jednotlivých typů 
povlaků. „Šlo o nevyhnutelné rozhodnutí, 
protože náš odbyt má stále častěji 
mezinárodní charakter: architekt je z jedné 
země, budova se staví v jiné zemi a fasáda se 
zajišťuje v některé další zemi. Naši zákazníci 
tudíž požadovali standardizovanou řadu, jež 
by byla k dispozici ve všech třech regionech,“ 
vysvětluje Hugues Wiame, který byl pověřen 
koordinací projektu.

Jediná konfigurace pro celou škálu...
V současné době je konfigurace povlaků 
naprosto stejná, bez ohledu na to, zda 
pocházejí z japonské Kašimy, Abingdonu  
v USA, belgického Lodelinsartu, ruského  
Klinu 2 nebo německého Plattlingu.  
„V zásadě jsou všechny naše povlaky 
vyráběny ze stejných základních materiálů, 
pouze dávkování jednotlivých složek se 
mění s ohledem na požadované vlastnosti 
finálního výrobku,“ vysvětluje Hugues 
Wiame.

Počáteční fáze spočívala v tom, 
že evropská škála skel Stopray a 
nízkoemisivních skel s povlakem byla 
poskytnuta dvěma zbývajícím regionům, 
kde nahradila jejich vlastní původní řadu. 
Výzkumní pracovníci ze Střediska pro vědu 
a výzkum v belgickém Jumet byli vysláni 
přímo na místo, aby pomohli místním 
pracovníkům (zaměstnancům ve výrobě, 
kvalitářům i odborníkům na tvrzené sklo 
atd.) provést potřebné technické úpravy. 

... pro lepší služby zákazníkům
„Standardizací skladby povlaků jsme zvýšili 
naši schopnost průmyslového rozvoje. 

Tím došlo ke snížení doby nutné před 
uvedením na trh, abychom mohli naše nové 
výrobky nabízet na trzích v celém světě,“ 
vysvětluje Hugues Wiame. „Pro zákazníka 
je standardizace opravdovým darem z nebes: 
v případě technických nebo kapacitních 
problémů na některé výrobní lince může 
vypomoci jiný region.

STEP znamená globalizaci 
marketingového přístupu
Cílem této druhé fáze projektu (STEP) je 
zavedení globální strategie v oblasti rozvoje 
a komerčního využívání povlaků. Při vývoji 
nových produktů je nyní složení stanoveno 
ve Středisku pro vědu a výzkum na základě 
specifikací poskytovaných všemi třemi 
regiony, jako tomu bylo u skla s trojitým 
stříbrným povlakem. Již od počátku se tedy 
počítá s případnými místními variantami. V 
Evropě je například oblíbené sklo  
s modravým nádechem a šedými odlesky, ale 
Japonci dávají přednost zelené,“ upřesňuje 
Hugues Wiame. Hromadná výroba je věcí 
jednotlivých regionů. „Obchodní týmy 
pak vyhledávají pro existující výrobky nová 
odbytiště: například sklo Stopray Smart 
bude v brzké budoucnosti nabízeno v 
Thajsku“ říká dále Hugues Wiame.

Kromě toho má AGC od uzavření 
strategického spojenectví s firmou Interpane  
v roce 2012 k dispozici další tým 
výzkumných pracovníků schopných vyvíjet 
nové povlaky, jeden z nich už funguje v 
Klinu. Díky novým nástrojům a novým 
řešením si skla s povlaky zajišťují další 
budoucnost. Hugues Wiame, který má na starosti koordinaci projektu standardizace povlaků.

 
doJMY...

Proškolit lokální týmy
„Po tříletém pobytu v Japonsku jsem nyní na 
tři roky v závodě v Abingdonu, kde mám za 
úkol vyškolit místní týmy. Pro AGC Glass 
North America byl tento transfer technologií 
velice významný, protože znamenal ukončení 
plateb za licenci týkající se používání 
technologie povlaků, které jsme hradili  
jednomu z našich 
konkurentů.“

Evropa je 
nejpokrokovější trh 
na světě  
„Evropa je trhem, který je v daném ohledu 
nejdále na světě a tyto globální výměny 
mezi všemi třemi regiony nám umožní další 
zvyšování výkonnosti: při vývoji nových 
výrobků to znamená úsporu času, úsporu 
peněz a menší úsilí při 
vývoji nových výrobků.“ 

Philippe roquiny,  
Senior Scientist,  

AGC Glass North America 

Yoshiba shigeki,  
Senior Manager,  

Strategy Marketing,  
Building & Industrial General 
Division, zajišťuje koordinaci 

projektu „STEP - sklo s povlaky“ 
na mezinárodní úrovni

Počítá se, že do  
hry vstoupí  
lokální varianty.    
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Vzhledem ke klimatickým podmínkám a energetickým požadavkům jsou 
šetrné neboli zelené budovy naprostou nutností. Budovy, které jsou z hlediska 
koncového užití energie nejvýznamnějšími emitenty CO2, budou muset v souladu 
s celoevropským závazkem tyto emise do roku 2050 snížit o celých 90%. Podle 
Claire Matteletové (Environment Engineer, Europe Service Centre) a Lorenza Pesce 
(Commercial Exterior Manager, Building & Industrial Division) je trh „zelených 
budov“ významnou příležitostí také pro AGC.

Jak lze definovat udržitelnou výstavbu?
Claire Matteletová: Kromě energetické 
účinnosti a úsporné spotřeby energií (vytápění, 
klimatizace, elektrická energie...) nebo vody, je 
při této výstavbě nutno využívat rovněž trvale 
udržitelné stavební materiály a dopravovat je 
na staveniště ekologicky šetrným způsobem. 
Dále hraje roli samozřejmě i hledisko 
recyklovatelnosti materiálů, stejně jako jejich 
vliv na zdraví uživatelů budovy. Do hry může 
vstupovat také ekomobilita okolí. 

O co v této oblasti usiluje AGC?
Lorenzo Pesce: Pro AGC spočívá výzva v 
tom, abychom v rámci snahy o udržitelnost 
dostali sklo a další naše výrobky do pozice 
komponentů klíčového významu. Naše 
stále inovativnější technologie optimalizují 
množství přirozeného světla v budovách, 
což snižuje nároky na umělé osvětlení, a 
tedy i faktury za elektřinu a emise CO2, 
a regulují teplotu uvnitř budov tím, že 
umožňují řízené využívání sluneční energie 
a zvyšují úroveň izolace. Při použití skel pro 
solární aplikace ve fotovoltaických článcích 

umožňují dokonce vyrábět energii přímo na 
místě. Naše technologie mají rovněž vliv na 
kvalitnější akustiku a pohodlí uživatelů budov. 
Veškeré tyto přednosti jsou zohledňovány 
i při vydávání mezinárodních osvědčení, 
která jsou velmi ceněna architekty a slouží k 
hodnocení a získávání certifikátů pro budovy. 
K nejznámějším certifikátům patří BREEAM 
(Spojené království), LEED (USA), DGNB 
(Německo) a HQE (Francie). Každý z nich 
klasifikuje budovy podle různých úrovní 
udržitelnosti. V roce 2012 byla některým 
našim sklům s povlaky rovněž přiznána 
úroveň „vynikající“ na základě hodnocení 
Singapore Green Building(1), což umožnilo 
AGC získat postavení přednostního dodavatele 
prosklených fasád pro architektonické 
kanceláře v Singapuru.

AGC navíc získala osvědčení Cradle to 
Cradle, jaká je přidaná hodnota tohoto 
certifikátu?
Claire Matteletová: Náročný certifikát „Cradle 
to cradle“ je osvědčením o udržitelnosti celé 
škály výrobků AGC, kam patří naše floatové 

sklo, měkké povlaky, vrstvená skla i naše 
hlavní interiérová dekorativní skla. Tyto 
certifikované produkty již dnes umožňují 
zlepšit při udělování dalších mezinárodních 
osvědčení, například LEED, hodnocení 
budov, na nichž jsou použity. V Evropě je 
AGC jediným sklářským podnikem, kterému 
byl udělen certifikát Cradle to Cradle, 
což potvrzuje naši vedoucí pozici v oblasti 
udržitelných výrobků. 

lze říci, že se jedná o rozhodující prvek 
na trhu udržitelné výstavby?
Lorenzo Pesce: Zcela určitě. Několikrát 
jsme získali zakázky právě proto, že naše 
produkty představovaly záruku vyjádřenou 
certifikátem „C2C“. Tento certifikát bere 
do úvahy analýzy jednotlivých komponentů 
produktu, spotřebu energie a vody při jeho 
výrobě, recyklovatelnost produktu, některé 
aspekty sociální odpovědnosti (CSR) týkající 
se AGC, samozřejmě kromě vynikajících 
technických charakteristik. A zejména z těchto 
důvodů získalo i naše nové sídlo v Louvain-
la-Neuve osvědčení BREEAM se stupněm 
„vynikající“(2).
Claire Matteletová: Musíme zdůraznit, že pro 
rok 2020 si skupina AGC klade za cíl, aby 
prodeje jejích „zelených“ výrobků, služeb a 
technologií dosáhly 30 % z celkového obratu. 

Sklo v roli důvěryhodného spojence

Zelené budovy - ano,  
ale pouze s certifikátem!

(1) Singapore Green Building Council (SGBC), založený v roce 2009, 
je jednou z organizací, která na celosvětové úrovni propaguje 
udržitelnost ve výstavbě a v průmyslu.

(2) Prozatímní certifikát, který byl udělen při zpracování studií 
budovy.

20 21

rozhovor



Evgeny kudrjashov
Funkce vedoucí inženýringu  
a údržby
Záliby Audio zesilovače

olga Gustova 
Funkce vedoucí finanční kontroly oEM
Záliby Malování a sjezdové lyžování

sergey Gradoboev 
Funkce vedoucí inženýringu
Záliby Cestování

dmitry Anokhin
Funkce Ředitel závodu
Záliby sport

Yelena Bykova
Funkce vedoucí 
uživatelských projektů
Záliby Fitness

Maxim Ezdakov 
Funkce vedoucí Avo rusko
Záliby Cestování s rodinou

vladimir Mirgorodsky
Funkce vedoucí nákupu
Záliby hokej

Tým vysoce kvalifikovaných pracovníků AGC 
Automotive Russia ukončil převzetí činností 
AVO(1), které až dosud zajišťoval výrobce 

automobilů AVTOVAZ-Renault-Nissan sídlící v ruském 
Togliatti. Rozsáhlá řada profesních dovedností – od 
činností v oblasti IT až po inženýring, zahrnující i logistiku 

a finance – umožnila uvedenému týmu za 8 měsíců úspěšně 
ukončit převedení nejen jednotlivých činností, ale i všech 
100 pracovníků a celého závodu o rozloze 4 000 m². Nový 
závod bude hlavnímu výrobci automobilů v Rusku dodávat 
cca 3 miliony dílů typu AVO ročně, čímž posílí vedoucí 
pozici AGC Automotive v dané zemi.

Úspěch týmu Avo v ruském togliatti

Komplementarita jako 
klíč k vyšší efektivitě 

(1) AVO (operace s přidanou hodnotou): všechny operace, kdy jsou k samotnému sklu přidávány další komponenty (upevňovací prvky, dešťové senzory, ochrana proti zamlžování atd.)
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AGEU se zabydluje  
ve svém novém sídle

více fotografií naleznete v online verzi Glass Focusu.

všichni zaměstnanci nového evropského sídla společnosti AGC v  
louvain-la-neuve jsou nadšeni záplavou světla a moderní koncepcí celé budovy. 
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„Je to skutečně výjimečná budova plná světla. Tím, že zde 
bude zastoupeno pět různých firem z rodiny AGC, se také 
významným způsobem zjednoduší komunikace mezi kolegy.”

Maarten VandenbeMpt 
Infrastructure & Enterprise solutions Project Manager

Všudypřítomné světlo společně s převládající bílou barvou 
zvýrazněnou jen občasnými barevnými doteky - to vše tvoří 
pracovní rámec, který přímo vybízí ke klidu a pohodě. 

brigitte Schröder 
Quotation Manager, Automotive division 
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