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ABSTRAKT 

Práce se zabývá metodikou průběhu zakázky při respektování 
požadavků na technologické procesy tepelného a chemicko-tepelného 
zpracování- žíhání, kalení, cementování. Na základě analýzy a dokumen-
tovaných postupů je řešen návrh na odstranění nedostatků v oblasti průchodu 
zakázky, zaznamenávání, fakturaci a  vyhodnocování. 
  
Klíčová slova 

Průběh zakázky firmou, operativní řízení, technologie, informační tok 
zakázky, kalení, žíhání, cementování, kalírna, Kalírna Frydrych s.r.o. 
 

ABSTRACT  
The thesis dwells about methodics of processing an order in the 

company: Hardening shop Frydrych s.r.o. while respecting all the demands on 
the technological process of thermal and thermo-chemical manipulation as 
annealing, tempering and cementing. On the bases of the analyse and 
documental procedures the thesis is unraveling a concept for elimination of 
absences in the sphere of processing the order also as booking, invoicing and 
evaluating. 
 
Key words  

processing an order in the company, operative managment, technology, 
documental procedures, information flow of the order, hardening, annealing, 
case hardening, hardening shop (room), commercial hardening shop (room), 
 Hardening shop Frydrych s.r.o. 
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Úvod 

„Studium firmy za číná analýzou výroby. Podstatou firmy je nakupovat 
vstupy, používat je k výrob ě výstup ů a poté výstupy prodávat“   

                                                                                      Paul A. Samuelson 

Mezi vývojem výrobků, technickou přípravou výroby a vlastní výrobou se 
vyskytuje široká oblast činností, které vlastní průběh výroby předem plánují, 
zabezpečují, řídí a kontrolují. Používá se pro ni označení „Operativní řízení 
výroby“ [5] 
     Smyslem těchto aktivit je optimálně přizpůsobit výkon pracovních 
prostředků a sil požadavkům odbytu a umožnit výrobní proces, který odpovídá 
sledovaným podnikovým cílům.[1] 
      V malých podnicích s jednoduchým výrobním programem se tento 
přizpůsobovací proces dosud často provádí empiricky a improvizačně. Jeho 
nositelem je buď mistr nebo vedoucí výroby či sám podnikatel, který je 
zároveň i managerem. Plánuje si jak postup výroby, tak i potřebný materiál, 
nasazení strojů a lidí, určuje termíny postupného zhotovení výrobků a provádí 
předběžné kalkulace.   

Diplomová práce se věnuje firmě Kalírna Frydrych s.r.o. Jedná se o malou až 
střední firmu zabývající se Tepelným zpracováním, která působí v Zlínském 
regionu a zaměstnává 19 pracovníků. Tato práce je „volným“ pokračováním mé 
práce bakalářské a vychází už i z poznatků praxe středoškolské. 

Práce je rozdělena do dvou základních částí. 

• V první části (prvních třech kapitolách)  se práce věnuje vytvoření 
detailního popisu firmy, na základě kterého, ve spolupráci s  Ondřejem 
Bartoněm, vznikají internetové stránky společnosti 
http://www.kalirnafrydrych.cz. Tento materiál bude také sloužit pro tvorbu 
firemních propagačních materiálů (např. katalogu). 

• V druhé částí je provedena analýza současného stavu „operativního 
řízení výroby“ a  managementu společnosti. Na daném základě, a po 
důkladné konzultaci s majitelem společnosti Jaroslavem Frydrychem, je 
navrženo řešení „nejpalčivějšího“ problému dané oblasti, návrh 
elektronického pr ůchodu zakázky.  

  
Na práci navazuje oblast realizace návrhu, která vzniká ve spolupráci 

s informatikem Mgr. Pavlem Holečkem. 
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1  PŘEDSTAVENÍ FIRMY KALÍRNA FRYDRYCH S.R.O  

Jedná se o malou až střední firmu působící na regionálním trhu východní 
Moravy, která se zabývá tepelným zpracováním součástí pro strojírenské firmy, 
nástrojárny a firmy působící v automobilovém průmyslu. 

Strategické záměry firmy Kalírna Frydrych s.r.o. směřují k dalšímu rozvíjení a 
zkvalitňování používaných technologií, s cílem uspokojovat požadavky i těch 
nejnáročnějších zákazníků.  

 

Obr. 1.0 Pohled na sídlo firmy, Kalírna Frydrych s.r.o. 
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1.1  Neúplný výpis z obchodního rejst říku. 

Datum zápisu  : 16.května 2007  
               
Obchodní firma  : Kalírna Frydrych s.r.o. 
 

Sídlo : Vsetín, Jesenice 2095 PSČ 744 01 
 

Předmět podnikání: 
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 
- Galvanizérství 
- Velkoobchod 
 
Základní kapitál  : 200 000,- kč 
 

1.2 Historie firmy 

Firma KALÍRNA FRYDRYCH s.r.o. působí na trhu tepelného zpracování od 
roku 2001, nejdříve  jako zakázková kalírna pod obchodním jménem Jaroslav 
Frydrych, později jako obchodní společnost. Je přímým pokračovatelem 
speciální výroby kalírny firmy Zbrojovka Vsetín.  

Její vznik byl vyvolán mezerou na trhu, kdy vznikala potřeba ze strany 
nástrojáren na velmi rychlé provedení malých specifických zakázek. 

Firma se od  počátku se zaměřuje na speciální a složitou kusovou výrobu dle 
individuálních požadavků zákazníka. 
 

• 2001 Pan Frydrych začal podnikat v areálu vizovické firmy Rostra 
s.r.o na ploše 100 m2 

 

• 2004 Z důvodů stále rostoucího objemu zakázek a nevyhovujícím 
prostorům došlo k zakoupení budovy v areálu bývalé vsetínské 
Zbrojovky a následnému přestěhování společnosti. 

 

• 2005 Firma zakoupila linku pro kalení v  řízené ochranné atmosféře 
dodávanou firmou IPSEN. Od tohoto data se firma začala 
specializovat i na kalení větších dávek sériové výroby. 

 

• 2007  Vznik obchodní společnosti.  
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• 2008  Získání certifikátu BS EN ISO 9001 : 2000 
 

 
Obr. 1.1 Certifikát BS EN ISO 9001 : 2000, Kalírna Frydrych s.r.o. 

 
 

1.3 Vize a poslání spole čnosti  

1.3.1 Základní vize spole čnosti 

„Vybudovat stabilní strojírenskou firmu a p řesáhnout hranici 
regionálního významu“ 
 
1.3.2 Krédo spole čnosti 

                          RYCHLE  => LEVNĚ  =>  KVALITNĚ  

                          SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK= NEJLE PŠÍ REKLAMA 

1.3.3 Základ úsp ěchu 

Nezbytným předpokladem našeho úspěchu je ziskovost a finanční stabilita, 
které dosahujeme zkvalitňováním služeb našim zákazníkům. 
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1.3.4 Zákazník - st řed našeho zájmu 

Přednostním cílem našeho podniku je na základě permanentního zjišťování  
a uspokojování potřeb našich zákazníků budovat obchodní vztahy založené na 
vzájemné důvěře. 

 
1.3.5 Vedoucí postavení v kvalit ě 

Vysoká kvalita našich produktů a služeb je nezbytná pro uspokojení potřeb 
našich zákazníků. 
 
1.3.6 Flexibilita 

Naší předností je rychlá reakce na požadavky zákazníků, na tržní 
příležitosti i rizika a neustálý proces inovace. 

 
1.3.7 Naši zaměstnanci - klí č k našemu úsp ěchu 

• Své zaměstnance považujeme za ústřední faktor našeho úspěchu  

• Zajišťujeme profesionální růst svých zaměstnanců  

• Respektujeme jejich individualitu  

• Uvědomujeme si nepostradatelnost týmové práce 

 

1.4 Vývoj po čtu pracovník ů 

 
Obr. 1.4 Graf vývoje počtu pracovníků za období 2001-2008, Kalírna Frydrych s.r.o. 
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Firma se během své historie dynamicky rozrůstala. Zajímavým ukazatelem  
je vývoj počtu výrobních a nevýrobních  pracovníků o kterém vypovídá graf 
obr.1.4. 

Z grafu je patrný nejenom narůstající vývoj počtu zaměstnanců, ale také 
postupná nutnost zaměstnávat i jiné než výrobní pracovníky, která je přímým 
důsledkem rozrůstání podniku. 

 

1.5 Vývoj maximální kapacity pecí v tunách  

Jde o maximální váhu všech obrobků, které mohou být v jeden daný okamžik 
v peci. Ukazatel je pouze teoretický, jelikož zanedbává tvarové omezení 
součástí i technologické požadavky na zpracovávání. 

Jeho význam bude ovšem narůstat po zavedení elektronizace zakázky, kdy 
vznikne možnost sledovat skutečné využití pecí  a porovnávat ho pak 
s teoretickým ukazatelem. Dostaneme tak možnost sledovat efektivnost 
využívání nejenom jednotlivých pecí, ale také jejich skupin. Což je důležité a 
užitečné zejména z hlediska plánování nákupu nových zařízení.  

 

 
Obr. 1.5 Graf vývoje max. kapacity pecí,  Kalírna Frydrych s.r.o. 
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1.6 Organiza ční struktura 

Statutárním orgánem firmy je majitel, kterému jsou podřízeni všichni 
pracovníci jak popisuje schéma (obr.1.6.A) 

 

Obr. 1.6.A Schéma organizačního uspořádání firmy Kalírna Frydrych s.r.o 
 
Majitel, ředitel -   Vykonává funkci statutárního zástupce. Rozhoduje o vývoji 
firmy, o nákupu budoucích technologií a  rozvoji společnosti. Jeho důležitým 
úkolem je převážně styk s dodavateli a odběrateli. Zajišťuje objednávky od 
odběratelů, jak krátkodobé tak převážně dlouhodobé, hledá nové zákazníky a 
možnosti uplatnění firmy. V současné době je také stále jediným člověkem ve 
firmě, který vypočítává cenu všech zakázek. 
 
Kontrolor-  Ručí za shodu požadované a provedené práce. Jeho hlavním 
úkolem je provádění výstupní  kontroly tepelného zpracování a vystavování 
atestů.  
 
Mistr - technolog -  Má na starosti efektivní řízení výrobních i lidských zdrojů, 
tvorbu plánů chystaných oprav, zajištění dodržování kvality a jakosti výrobku.    
 
Účetní personalista–  Je zodpovědný za administrativu ve firmě. Eviduje 
objednávky a dodávky zboží. Vypisuje a posílá faktury. Chystá a také částečně 
zpracovává daňové doklady pro externí účetní. Počítá mzdy, spravuje 
pokladnu, vyplácí mzdy a zálohy. 
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Mechanik údržbá ř-  Zajišťuje plynulý chod stávajícího strojního zařízení a 
instalaci, záběh nového. 
 

Tab1.6. Pracovní zařazení zaměstnanců a jejich počty. 

 
 

• Vizitka majitele spole čnosti 

 
Obr. 1.6.B Vizitka, Kalírna Frydrych s.r.o 
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2  TEPELNÉ A CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 

          V KALÍRNĚ FRYDRYCH s.r.o. 

 

2.1 Základní seznámení s  technologií tepelného a c hemicko-  
tepelného zpracování  

• Tepelné a chemicko-tepelné zpracování spočívá v úpravě mechanických 
vlastností materiálu. Jedná se zejména o tvrdost a obrobitelnost. 

• Mění se vnitřní a vnější struktura materiálu. 
• Základním úkolem zpracování je ohřev materiálu, výdrž na určité teplotě 

a jeho následné ochlazení. 
 
    Optimalizované tepelné zpracování a vhodný výb ěr ocelí vytvá ří 
předpoklad pro maximální životnost  součástí . 

 

2.2 Způsoby tepelného a chemicko-tepelného zpracování 

2.2.1 Stručný slovní ček základních pojm ů. 

Žíhání –Je proces vedoucí k termodynamické rovnováze, rovnovážným 
strukturám. 

Vlastnosti vyžíhané oceli závisí na třech okolnostech: na teplotě 
ohřevu, na době ohřevu a na rychlosti ochlazování. 

 V technické praxi se provád ějí hlavn ě tyto zp ůsoby žíhání : 
Žíhání bez překrystalizace 
M) na měkko  
V) ke snížení pnutí  
R) rekrystalizační 
Žíhání s překrystalizací 
N) normalizační  

Žíhání na m ěkko  - zpravidla snížení tvrdosti ocelí a tím zlepšení 
obrobitelnosti za studena. 

Žíhání ke snížení pnutí  - snížení zbytkových pnutí vzniklých při 
předchozích operacích. 

Žíhání rekrystaliza ční – účelem je obnovení tvárných vlastností po 
tváření za studena. 

Žíhání normaliza ční – účelem je především dosažení jemnozrnné a 
rovnoměrné struktury 
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Kalení - Technika úpravy kovů, kdy prudkou změnou teploty (z vysoké na 
nízkou) dochází k transformačním změnám, které mají za následek 
zlepšení mechanických vlastností. 

             - Rozlišuje se:  A) Kalení nepřetržité (bez přerušení) nebo přerušované.  
                                      B) Kalení povrchové a objemové. 

             -Kalení povrchové -Rychlé ohřátí kalené součástky pomocí výkonného 
zdroje tepla tak, aby se na „kalící teplotu“ zahřála pouze povrchová 
vrstva a její následné bezprostřední ochlazení. Změní se vlastnosti, 
dojde k martenzitické přeměně,  v povrchové vrstvě při zachování 
původních vlastností jádra.[7]  

 
Cementování - Je často používaný chemicko-tepelný proces, jímž se dosahuje 

velmi tvrdého povrchu při značné houževnatosti konstrukční 
části. Jeho podstatou je, že se povrch v místech, jež mají být 
tvrdá, nasytí uhlíkem, a pak se celý předmět zakalí. Z toho 
plyne, že použitá ocel musí mít tak málo uhlíku, aby po zakalení 
zůstalo jádro houževnaté, zpravidla od 0,06 až 0,25 %. Větší 
obsah není již vhodný. Druhy materiálu například ČSN 14 220, 
ČSN 12 020. 

 
Nitrocementace- Podstata nitrocementace spočívá v nasycování povrchu 

uhlíkem a dusíkem při teplotách nižších než teploty 
cementační. Nižší teplota nitrocementace přispívá ke snížení 
deformací. Dusík zvyšuje obsah zbytkového austenitu ve 
struktuře zakalených nitrocementačních vrstev. Zbytkový 
austenit mírně snižuje tvrdost, ale na druhou stranu zvyšuje 
únavovou pevnost. To nám dovoluje snížit tloušťku vrstvy, při 
zachování odolnosti proti kontaktní únavě.    

 
 
Zušlech ťování – Zušlechťování je označení pro tepelné zpracování sestávající  

se z kalení a vysokoteplotního popouštění. 
 
Popoušt ění-  Je  ohřev kaleného předmětu na určitou teplotu, výdrž na teplotě , 

a další ochlazení na teplotu okolí způsobem vhodným pro danou 
ocel.    
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2.2.2 Způsoby tepelného zpracování ve firm ě Kalírna Frydrych s.r.o. 

Firma je na přání zákazníka schopna realizovat všechny hlavní druhy 
tepelného a chemicky-tepelného zpracování.  

Pro názornost  jsou to technologie seřazené do tabulky (tab.2.2.2) 
 
Tab.2.2.2. Hlavní způsoby TZ a CHTZ  zpracování, [3] 
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3  TECHNICKÉ VYBAVENÍ KALÍRNY FRYDRYCH S.R.O 
          A POPIS JEHO FUNKCE. 

3.1 Pece 

1) Pece -Vakuové  
2) Pece s řízenou atmosférou (metanol dusík) 
3) Pece -Elektrické odporové. 
4) Pece - Nízkoteplotní - Žíhací 
5) Zařízení na vysokofrekvenční povrchové kalení 

 
Obr. 3.1. Kalící linka od firmy IPSEN, Kalírna Frydrych s.r.o 

 
3.1.1 Vakuové pece, vakuové kalení. 

Teoretická část (vakuového kalení)  
• Vakuové kalení je ohřev zpracovávaných dílů v plynotěsném zařízení, 

přičemž odsátím vzduchu dosáhneme vakua řádově 5-2 mbar. 

• Poté je vsázka postupně v několika krocích ohřívána až na kalící teplotu. 
Ohřev zajišťují grafitové tyče.Chlazení dílů probíhá vháněním plynného 
dusíku, u nových zařízení až o tlaku 25 bar. (výší tlak má pozitivní vliv na 
tento proces 

• Rovnoměrné ochlazení se zabezpečuje pomocí ventilátoru. 
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Obr. 3.1.1.A , Proces vakuového ohřevu [3] 

 
        Výhody vakuové kalení. 

• Při každém ohřevu reaguje kyslík s povrchem součásti (oxidace). Tato 
reakce je tím silnější, čím je teplota vyšší. Při adekvátně dlouhé prodlevě 
na vyšší teplotě dochází k tvorbě okují (od cca. 600°C) a k částečnému 
nebo úplnému oduhličení povrchu (od cca. 780°C). Takto vzniklá vrstva 
se dá odstranit pouze mechanicky - pískováním (viz.3.2.4). Z tohoto 
důvodu je při každém ohřevu od cca 400 °C je doporu čená ochranná 
atmosféra. Technologie využívaná v pecích s ochrannou atmosférou (viz. 
3.1.2). Další způsoby zamezení vzniku okují jsou např. nanesení 
speciálního ochranného nátěru např. Condursal 7712.[8] 

 

• Při vyšších teplotách, kalící teplota 850 °C – 1200 ° C, skýtá vakuum 
podstatně lepší ochranu před oduhličením, součásti po kalení jsou 
kovově lesklé. 

 
Vakuové kalení je nová progresivní technologie, jejímž výstupem je vysoce 

„jakostní kalení“. Mimo toho je vakuové kalení ekologické, čisté a díky 
moderním řídícím jednotkám také hospodárné. Toto zařízení je v souladu 
s enviromentálním přístupem. 

 
Praktická část (vakuového kalení)  

Firma Kalírna Frydrych má k dispozici dvě vakuové pece, na kterých provádí 
tři různé způsoby vakuového tepelného zpracování.  
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A) Vakuové kalení - ochlazování dusíkem 6 bar :        

IPSEN VTC 224-R  Max. rozměr:  610 x 450 x 350 mm  Max. hm. vsáz. 180 kg   
 

 
Obr. 3.1.1.B  Vakuová pec IPSEN VTC 224-R, Kalírna Frydrych s.r.o 

 

B) Vakuové kalení – do oleje, nebo ochlazování dusíkem 1 bar :                             
 

DEGUSSA VKQF gr  Max. rozměr:  500 x 500 x 300 mm Max. hm. vsáz. 50 kg  
  

 
Obr. 3.1.1.C  Vakuová pec DEGUSSA VKQF gr, Kalírna Frydrych s.r.o 
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C) Vakuové popouštění a žíhání   
 
IPSEN VDFC 214  Max. rozměr:  610 x 450 x 350 mm  Max. hm.vsáz. 180 kg      
 

• Pec IPSEN VDFC 214 se využívá pro technologii A i C. 
 
3.1.2 Pece s řízenou  atmosférou (metanol, dusík) 

Kalení, cementace a vysokoteplotní popouštění v řízené ochranné atmosféře 
se, v Kalírně Frydrych s.r.o.  provádí na těchto pecích.Povrch dílů je bez opalu, 
okují, nadstandardně dimenzované olejové lázně minimalizují deformace. 
V jednotlivých pecích užíváme vysoce kvalitní kalící oleje s různými 
ochlazujícími křivkami. Tvorbu ochranné atmosféry zabezpečuje metanol a 
dusík. 

Veškeré procesy jsou plně automatizovány. 
 
• IPSEN TQF-5     Max. rozměr : 900 x 500 x 500 mm   Max. hm.t vsázky 300 kg 

 

 
Obr. 3.1.2.A   pec IPSEN TQF-5, Kalírna Frydrych s.r.o 
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• IPSEN TQF-4      Max. rozměr : 900 x 500 x 400 mm  Max. hm.t vsázky 250 kg 
 

 
Obr. 3.1.2.B   pec IPSEN TQF-4, Kalírna Frydrych s.r.o 

 
3.1.3 Pece -Elektrické odporové. 

  Tyto pece jsou základní výbavou každé kalírny. Mají univerzální použití, lze je 
využít jak pro kalení, žíhání, tak i cementování. Využívají se tam, kde jsou nízké 
nároky na  nevznikání opalu (okují - zoxidované vrstvy vznikající při ohřevu za 
vysokých teplot, na povrchu součástí ). Nutno tyto součásti tryskat, z důvodů 
odstranění této vrstvy. 

Ve firmě se nalézá 14 těchto pecí, různorodých velikostí. Od opravdu malých 
až po relativně velké. Tyto pece jsou nejlépe využitelné pro kusovou výrobu. 
Díky jejich různorodé velikosti může i malá zakázka jít okamžitě „do pece“, aniž 
by musela čekat na zaplnění pecí velkých, proces je tedy rychlý a zároveň 
ekonomicky i ekologicky hospodárný.   

Rozměry pecí: Jsou od 100x50x50mm do 600x400x300 
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Obr. 3.1.3.A   Odporová pec, Kalírna Frydrych s.r.o 

 
 

 
Obr. 3.1.3.B   Odporová pec, Kalírna Frydrych s.r.o 
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3.2  Pece - Nízkoteplotní - Žíhací 

Proces žíhání je ve srovnání s procesem kalícím a cementačním nejméně 
technologicky náročný a to platí zároveň i pro nároky na pece. Žíhat lze ve 
všech běžných druzích pecí. Ovšem existují také i pece přímo žíhací. Firma 
Kalírna Frydrych s.r.o vlastní tyto typy pecí.  

• IPSEN DAC-4  Max. rozměr: 900 x 600 x 400 mm    Max. hm. vsázky 350 kg 
 (S ochrannou atmosférou)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• IPSEN DLR-4  Max. rozměr: 2000 x 500 x 400 mm Max. hm. vsázky 600 kg 

 
Obr. 3.1.4.B   pec IPSEN DLR-4, Kalírna Frydrych s.r.o 

 
Obr. 3.1.4.A   pec IPSEN DAC-4, Kalírna Frydrych s.r.o 
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3.2.1 Zařízení na vysokofrekven ční povrchové kalení 

Této technologie se využívá v případech, kdy zákazník požaduje tepelně 
zpracovat pouze určitou plochu součásti (např. ozubení u řetězových a 
ozubených kol, vybrané průměry na hřídelích atd.). Ohřev je realizován 
induktorem příslušného tvaru (jím prochází střídavý proud vysokého kmitočtu), 
následuje ochlazení vodní sprchou nebo lázní. 

 
Zařízení:  ZEZ GV-80 
Max. roz. – Hřídel Ф80x800mm 
                – Ozubené kolo od Ф250mm     

 
Obr. 3.1.5.   zařízení ZEZ GV-80, Kalírna Frydrych s.r.o 

 
 

3.3 Doplňkové za řízení k pecím 

1) Zařízení na zmrazování. 

2) Rovnací lisy 

3) Tryskací zařízení 

4) Rozvážkovou dodávku. 

                        5)  Tvrdoměry 
 
 

3.3.1 Zařízení na zmrazování 

• Zmrazování se označuje ochlazení zakalených předmětů na teplotu 
pod bodem mrazu za účelem snížení podílu zbytkového austenitu, 
který netransformoval při běžném kalení. Rozpad zbytkového 
austenitu zaručí větší rozměrovou stálost a vede ke zvýšení tvrdosti.  

• Využití : Především u polotovarů na výrobu měřidel a kalibrů. 
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• HERAEUS VÖTSCH  -80°C  Max. roz. 800 x 500 x 500 mm Max. hm. 180 kg 

 
Obr. 3.2.1. HERAEUS VÖTSCH, Kalírna Frydrych s.r.o  

 

3.3.2 Rovnací lisy 

• Rovnání dílů před a po tepelném zpracování dle požadavků výkresové 
dokumentace. 

Zařízení:  HURTH 

Maximální síla lisu: 30 tun  

Max.rozměr: - Hřídel Ф80x1200mm  
                     - Ostatní 900x500x30mm  

 
Obr. 3.2.2. Lis- Hurth 30 tun , Kalírna Frydrych s.r.o  
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3.3.3 Tryskací za řízení 

• Slouží pro úpravu povrchu po tepelném zpracování, zlepšuje vlastnosti 
povrchu, odstraňuje nečistoty (okuje- zoxidovanou vrstvu) 

• Ve firmě se provádí pomocí křemičitého písku. 

• Výrobce a typ používaného „písku“ je Toptrans 720. 

 
Obr. 3.2.3. Pískovací kabina SBC 350, Kalírna Frydrych s.r.o  

3.3.4 „Svozová“ dodávka 

• Firma Kalírna Frydrych zajišťuje svoz a následný rozvoz hotových 
součástí. 

• V rámci regionu na trase Vsetín-Zlín, denně. 

•  Po telefonické domluvě, objednání i jiné trasy. 

• Návrh reklamního polepu vozu je ve fázi zpracování. 

• Nosnost do 600 kg 
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Obr. 3.2.4. „Svozová“ dodávka, Kalírna Frydrych s.r.o 

                           
3.3.5 Tvrdom ěry 

• Zařízení slouží k měření tvrdosti jak v kontrole, tak i mezi jednotlivými 
operacemi. 

• Firma vlastní dva tvrdoměry pro měření metodou Rockwell, jeden 
tvrdoměr pro metodu Vickers a jeden přenosný tvrdoměr pro měření 
oběmných kusů typu alphaDUR. [9] 

 

 
Obr. 3.2.5. Tvrdoměry, Kalírna Frydrych s.r.o 
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4  OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY 

Mezi vývojem výrobků, technickou přípravou výroby a vlastní výrobou se 
vyskytuje široká oblast činností, které vlastní průběh výroby předem plánují, 
zabezpečují, řídí a kontrolují. Používá se pro ni označení „Operativní řízení 
výroby“ 

Úkoly, rozsah a význam operativního řízení výroby nejsou v podstatě závislé 
na velikosti podniku. Více závisí na množství a druhu vyráběných výrobků, 
převažujícím technologickém procesu a s tím související věcné, časové a 
prostorové struktuře výrobního procesu.[5] 

Důležitou roli při operativním řízení výroby sehrává i nutnost snižování 
nákladů a to nejenom v celkovém rozsahu výroby, ale i při plnění jednotlivých 
výrobních operací[5] 

 

Bez ohledu na konkrétní neopakovatelné individuální podmínky jednotlivých 
výrobních jednotek člení se operativní řízení výroby na: 

• Operativní plánování výroby.  

• Řízení průběhu zakázky. 
 

 

4.1 Operativní plánování výroby 

Úkoly operativního plánování výroby a ekonomické důsledky dosahované 

racionálním řešením těchto úkolů jsou:[5] 

 

1) ÚKOL- Splnění požadavků odbytu 

               EKONIMICKÝ DŮSLEDEK- Zrychlení obratu oběžných prostředků, snížení 

vlastních nákladů.  

 

2) ÚKOL- Organizace rytmické a komplexní výroby 

               EKONIMICKÝ DŮSLEDEK- Zmenšení rozsahu rozpracované výroby. 

Odstranění ztrátových časů výrobního zařízení, 

zvýšené využití výrobní kapacity. Odstranění 

ztrátových časů pracovníků na straně jedné a 

přesčasové práce na straně druhé.    



 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List  32 

 

3) ÚKOL- Zajištění intenzivního využití výrobního zařízení a pracovní síly.  

               EKONIMICKÝ DŮSLEDEK- Zvýšené využití výrobních kapacit a efektivnější 

využití výrobního zařízení. Odstranění 

ztrátových časů pracovníků, vyvolaných 

časovým nesouladem mezi výrobními procesy 

či jejich chybnou přípravou.    

 

4) ÚKOL- Zkrácení průběžného času výrobků na minimum.  

               EKONIMICKÝ DŮSLEDEK- Zrychlení oběžných prostředků vložených do 

rozpracovanosti. Snížení počtu zmetků ve 

výrobě.    

 

 

4.2 Typ výrob  

Typ výroby se určuje podle množství a počtu druhů vyráběných výrobků. 

Podle tohoto kritéria existuje výroba:[2] 

• Kusová (velký počet různých druhů výrobků v malých množstvích) 

• Sériová ( v sériích se opakuje výroba stejného druhu výrobků, podle 

velikosti série může jít o výrobu malo, středně nebo velkosériovou) 

• Hromadná (velké množství jednoho nebo malého počtu výrobků) 
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5  ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU FIRMY 

5.1 SWOT analýza  
Silné a slabé stránky spole čnosti, p říležitosti a hrozby  Kalírny Frydrych 

s.r.o. 

K tomu, aby bylo možné úspěšně čelit konkurenci je nutné mít vysokou 
podnikatelskou pozici a vysoký tržní podíl. Možná rizika odhalíme pomocí 
analýzy, která nám pomůže možné nedostatky a rizika odstranit a  umožní 
provést preventivní opatření. Trh prochází mnoha dynamickými změnami a je 
tudíž na ně potřeba aktivně reagovat.  

 
A) SILNÉ STRÁNKY(Strengths) 

• Bohaté odborné zkušenosti a  kvalifikovanost zaměstnanců. 

• Dobré postavení na trhu. 

• Rychlé a kvalitní služby. 

• Zisk certifikátu BS EN ISO 9001 : 2000. 

• Sídlo v oblasti se silnou strojírenskou výrobou s dlouholetou tradicí. 
 
B) SLABÉ STRÁNKY(Wecknesses) 

• Nedostatečná možnost kontroly průchodu zakázky 

• Úroveň organizačního řízení a plánování 

• Pronikání na  trh mimo region 

• Propagace 

• Kapitál 

 
C) PŘÍLEŽITOSTI (Oppurtunities) 

• Elektronické zaznamenávání průchodu zakázky  

• Využití potenciálu krize 

• Spokojenost zákazníků 

 
D) NEBEZPEČÍ TRHU(Threats) 

• Nepříznivá odbytová situace zákazníků 

• Konkurence 

• Růst cen vstupů 

• Generačně stará základna pracovníků 
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5.1.1 Silné stránky(Strengths) 

Bohaté odborné zkušenosti a  kvalifikovanost zam ěstnanc ů- Nejenom 
majitel, ale i většina zaměstnanců se již dlouhou dobu zabývá problematikou 
tepelného zpracování. Řada z nich má za sebou více než dvě desítky let práce 
v oboru a nespočet kvalitně odvedených zakázek.  

Dobré postavení na trhu - Firma působí na trhu již bezmála deset let a za tu 
dobu si vybudovala dobré jméno, jehož udržení je jedním z předních firemních 
cílů. V oblasti drobné zakázkové výroby zastává vůdčí postavení na 
regionálním trhu a její trend vývoje směřuje k rozšíření tržního podílu výroby 
sériové. 

Rychlé a kvalitní služby.-  Tato skutečnost patří mezi hlavní zbraně v 
konkurenčním boji. Již od samého vzniku byla tato skutečnost v popředí zájmu 
majitele a s pozdějším rozvojem byla také důsledně vštěpována všem novým 
zaměstnancům. Jelikož tepelné zpracování je mezi operací ve výrobním 
procesu, je právě realizace tohoto bodu tak zásadní a stěžejní pro úspěch firmy. 
A toho si je po celou dobu své existence firma vědoma a taky k tomu tak 
přistupuje. 

Zisk certifikátu BS EN ISO 9001 : 2000.- Kalírna Frydrych s.r.o. v rámci 
dodatečného zkvalitňování systému jakosti získala v roce 2008 certifikát       
ISO 9001  (obr. 1.1). Tímto krokem si otevřela cestu na nové trhy, které byly pro 
firmu doposavad uzavřené. Např. Automobilový trh, atd..[6] 

Sídlo v oblasti se silnou strojírenskou výrobou s d louholetou tradicí.-  
Firma se nachází v regionu severní Moravy, kde působí řada strojírenských 
firem. Samo sídlo firmy se nachází v areálu Vsetínské zbrojovky, kde vyrábí 
několik významných zákazníků.  

 
  
 
5.1.2 Slabé stránky(Wecknesse) 

Nedostate čná možnost kontroly pr ůchodu zakázky-  Jeden z hlavních 
„bolavých“ míst firmy je skutečnost, že zakázky jsou evidovány pouze 
v papírové podobě. Což značně komplikuje možnosti analýz a plánování 
rozvoje. Firma nutně potřebuje zavést systém elektronického průchodu 
zakázky. Tento požadavek souvisí nejenom z výše uvedenými důvody, ale také 
s požadavkem na trvalé zlepšování systému jakosti plynoucí ze snahy získání 
dalších certifikátu jakosti.  

Úroveň organiza čního řízení a plánování-  Vhledem k dynamickému rozvoji 
(růstu) společností, rychlému narůstání počtu zaměstnanců, vzniká i nutnost 
rychlých a efektivních změn rozhodovacích pravomocí, přičemž tento proces 
není ve všech směrech zcela efektivně postihnut. Pro nastartování 
efektivnějšího procesu plánování je také zásadní úspěšná realizace propojení 
jednotlivých pracovních stanovišť.    
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Pronikání na  trh mimo region-  Firma se sice snaží o získávání trhů mimo 
region, ale vzhledem k dodatečným nákladům na dopravu, které při malém 
objemu zakázek, značně navyšují náklady, tento proces značně komplikuje. 

Propagace-  Majitel Kalírny Frydrych s.r.o. většinu své pozornosti zaměřuje na 
výrobu a zavádění nových technologií, čímž už mu na propagaci tedy moc 
nezbývá. Teprve až nyní ( pod hrozbou krize) dochází k tvorbě internetových 
stránek a návrhu firemního loga. V této oblastí, která sice není pro výrobní 
podnik tak zásadní jako u firem zaměřených na spotřebitele, je zde značný 
prostor, nevhodná rezerva.  

Kapitál- Je velmi důležitý k rychlému rozkvětu a rozmachu firmy. V současné 
době má firma  spíše s nedostatkem finančních prostředků, než jejich nadbytek. 
Krátkodobě ji zatěžují minulé značné investice do dlouhodobého hmotného 
majetku. Jedná se ale o skutečnost, která bude již v brzké době vyřešena (úvěr 
doplacen). 
 

 
5.1.3 Příležitosti (Oppurtunities) 

Elektronické zaznamenávání pr ůchodu zakázky-   U spěšné zavedení 
elektronického vedení zakázky je výborným předpokladem pro zlepšení 
v oblastí plánování a efektivity. Navíc také odstranění slabé stránky firmy, viz. 
výše. 

Využití potenciálu krize-  Krize je obecně nevýhodná z hlediska útlumu výroby, 
poklesu zpracovávaných objednávek od zákazníků. Nicméně pro firmu Kalírna 
Frydrych s.r.o. se jedná také o příležitost získání nových zákazníků, na které by 
v jiném období nemohla kapacitně uspokojit. Jedná se zde o zisku zákazníků 
z oblasti sériové, ale především hromadné výroby. Dynamičnost a individuální 
přístup menšího až středního podniku, poskytuje značnou výhodu 
v konkurenčním boji s velkými, často „ zkostnatělými“, kalírnami.  

Spokojenost zákazník ů- Trvalé zvyšování spokojenosti je nezbytné, nejen 
kvůli zvyšování loajality zákazníků, ale také z hlediska efektivní a levné 
reklamy, která nám dopomáhá pronikat mezi nové zákazníky a zvyšovat tak 
svůj tržní podíl.   
 
 
5.1.4 Nebezpečí trhu(Threats) 

Nepříznivá odbytová situace zákazník ů- Jelikož objem produkce v průmyslu, 
vlivem krize, klesá. Klesá i objem zakázek s požadavkem na tepelné 
zpracování. Tento nový trend průmyslu se již začíná podepisovat  na poklesu 
tržeb Kalírny Frydrych s.r.o.  
Zatím nikterak výrazně, ale jistě představuje významnou hrozbu do 
budoucna.(10.3.2009)  

Konkurence-  V odvětví tepelného zpracování probíhá ostrý konkurenční boj, 
který by se důsledkem krize mohl ještě přiostřit. Hlavním konkurentem podniku 
je Galvamet spol. s.r.o., který rozšiřuje své podnikatelské aktivity ze své 
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tradičně hromadné výroby i výrobu v menších dávek. Kalírna Frydrych s.r.o 
zase naopak rozšiřuje své aktivity s tradičně zakázkové o výrobu větších dávek. 
Na dosažení, alespoň dílčích úspěchů závisí osudu rozvoje firmy Kalírna 
Frydrych s.r.o. 

Generačně stará základna pracovník ů- Věkový průměr špičkových 
specializovaných pracovníků je 55let. Což do budoucna bude dělat značný 
problém.  
 
 
5.2 Proces zpracování zakázky v Kalírn ě Frydrych s.r.o. 
V současné době probíhá proces následujícím způsobem. 

• Pověřený pracovník firmy příjme objednávku od zákazníka a vyplní 
technickými parametry kontrolní lístek dávky tepelného zpracování 

• Následuje předání směnovému mistrovi, který podle požadované 
operace zadá provedení tepelného zpracování. 

• Po zpracování přichází na řadu výstupní kontrola, kde se zjišťuje zda 
bylo tepelné zpracování provedeno dle požadavků zákazníka.  

 
Firma nemá zavedené celkové technologické řešení zakázky, značnou část 

technologického procesu spočívá na bedrech, sice velice zkušených, ale 
pracovníků –dělníků-kaličů. 

Materiálové listy na jednotlivé druhy materiálu a tepelného zpracování jsou 
sice z větší části vypracovány, ale chybí jejích plně funkční zapojení do 
výrobního procesu.      
 
Hrubé schéma stávajícího průchodu zakázky je na obrázku 5.2. 
.  

 

Obr. 5.2  Průchod lístku dávky společností 
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6  PRAKTICKÝ CÍL PRÁCE 

Z výše provedeného rozboru, operativního řízení výroby a managementu 
vyplývá jako největší  problém: 

 
 Systémov ě slabé propojení jednotlivých výkonných částí spole čnosti a 

její celkový vliv na možnosti plánování, kontroly a  zvyšování produktivity. 

• Tento odhalený problém jsem se po poradě s majitelem firmy rozhodl 
řešit zavedením elektronického řídícího software, který byl navržen přímo 
na míru a dle potřeb společnosti.  

Realizace a i program sám je rozdělen do tří části. 

1)Zahrnuje oblast vstupu, zadávání do výroby  

2)Zahrnuje oblast výstupu, kontroly tvrdosti, vystavování atestů. 

3)Zahrnuje oblast administrativy a managementu, slouží pro účely plánování, 
stanovení ceny, fakturace, zálohování informací, kontrole produktivity a 
efektivity.    
 

• Celý nový proces je navržen tak, aby co nejméně zatěžoval obsluhu a 
přinášel usnadnění ve všech svých dílčích částech, nejenom v rovině 
managementu.  

• Program, proces je navržen pro tři počítače, které jsou vzájemně 
propojeny sítí, dva klienty (bod 1 a 2) a jeden server (bod3)  

• Program je navržen na databázovém základu. 
 
Hrubé schéma navrhovaného průchodu zakázky je na obrázku 6. 
.  

 
Obr. 6  Schéma navrženého průchodu zakázky, Kalírna Frydrych s.r.o 
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7  OBLAST VSTUPU 

Tato část je z programového a zároveň také inovačního hlediska nejméně 
náročná. Přímo vychází ze zavedeného způsobu příjímání objednávek, 
k zavádění zakázek do výroby však dochází na rozdíl od stávajícího způsobu 
elektronicky. 

  
Obsah tohoto bodu spočívá v podstatě ve vyplnění  „kontrolního lístku 

dávky“. 
 

7.1 Stávající zp ůsob (oblast vstupu) 

Zaměstnanec vyplní na předtištěný tiskopis požadované informace o 
zakázce, nakreslí schéma a okótuje hlavní rozměry součásti. Takto částečně 
vyplněný lístek odchází společně s materiálem ke zpracování.  

 
     Příklad takto vyplněného tiskopisu, vzorovou součástí, je na obr. 6.1   

 
Obr. 7.1  Kontrolní lístek dávky, Kalírna Frydrych s.r.o 
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7.2 Nový zp ůsob (oblast vstupu) 

Zaměstnanec vyplní téměř totožný kontrolní lístek dávky na klientském 
počítači s těmito rozdíly:  

A) Datum se bude vyplňovat automaticky dle aktuálního data na PC 

B) Číslo dávky se bude automaticky navyšovat od jedné o n+1 

C) Schéma součásti bude nahrazeno vložením fotografie součásti s přilože- 
ným měřítkem, kterou zaměstnanec pořídí digitálním fotoaparátem 
(výhledově webovou kamerou). 

D) Při uložení se lístek automaticky vytiskne a nahradí tak stávající tiskopis, 
jehož  přítomnost je ve výrobě nezbytná. 

     F) Kontrolní lístek dávky se automaticky uloží na serverový počítač, přičemž 
dojde také ke kapacitnímu zmenšení velikosti fotografie na řády desítek 
kilobitů, z kapacitních důvodů.  

    
       Příklad takto vyplněného elektronického lístku, vzorovou součástí, je na obr. 6.2   

 
Obr. 7.2  Elektronický  kontrolní lístek dávky, Martin Petřek 
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7.3 Dílčí zhodnocení (oblast vstupu) 

• V tomto bodě dochází k zavedení trvalé a dostupné evidence 
zpracovávaných součástí a  jejich zakotvení pod pevné evidenční číslo 
(„číslo dávky“). Zároveň dochází k vyplnění informací pro následné použití, 
které již nebude potřeba opětovně vyplňovat.  

• Další předností je také to, že program si pamatuje 10 naposled 
zadávaných informací do buňky a pomocí roletového menu je nabídne 
k dispozici, čímž zkracuje dobu zapisování, jelikož se většina pojmů často 
opakuje. 

• Výhledově se počítá, aby tento proces zadávání vykonával technolog, 
který by zároveň předepsal detailní způsob tepelného zpracování. Jedná 
se zde o druh použitého zařízení, kalící a popouštěcí teploty, doby výdrže 
na teplotách, kalící medium atd...  

 

8  OBLAST VÝSTUPU  

Oblast výstupu, nebo lépe řečeno výstupní kontroly, je místo kde přicházejí 
součásti po tepelném zpracování a kde se kontroluje, na měřících přístrojích 
(viz. 3.2.5), shoda skutečných vlastností s vlastnostmi požadovanými.  

Naměřené hodnoty se zaznamenávají na kontrolní lístek, který je podepsán 
pověřeným pracovníkem a označen razítkem firmy. Dalším následným úkonem 
v tomto bodě vypsání atestu, který musí obsahovat informace o zadavateli, 
zpracovateli a o druhu a výsledcích tepelného zpracování.   

Kontrolní lístek dávky  - Zůstává v majetku firmy a postupuje dále, opouští 
výrobní část a přechází do administrativy ke zpracování. Na požádání je 
zákazníkům pořizována kopie. 

Atest - Automaticky odchází společně s vyhotovenou součástí jako 
hmatatelná záruka kvality provedené práce. 
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8.1 Stávající zp ůsob (oblast výstupu) 

Kontrolor společně se součásti převezme kontrolní lístek dávky, na který po 
provedení úkonu (změření tvrdosti, kontrole počtu kusu, vizuální kontrole) 
zaznamená hodnoty a ve více než padesáti procentech případů vypíše atest. 

Příklad vyplněného kontrolního lístku , vzorovou součástí, je na obr. 7.1. 
Údaje vyplněné kontrolorem jsou záměrně pro názornost zakroužkovány 
červeně.  

 
Obr. 8.1  kontrolní lístek dávky, Kalírna Frydrych s.r.o 

Příklad vyplněného tiskopisu atestu, vzorovou součástí, je na obr. 7.2. 

 
Obr. 8.2  Vyplněný atest (druh atestu TRYON s.r.o.) , Kalírna Frydrych s.r.o 
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8.2 Nový zp ůsob (oblast výstupu) 

V tomto bodě jde o zjednodušení vyplňování naměřených dat, změnu 
vypracovávání atestů, zadání nejdůležitějších parametrů z procesu tepelného 
zpracování do elektronického systému pro další zpracování administrativní částí 
firmy. 

Kontrolor převezme hotovou součást i s vytištěným „elektronickým kontrolním 
lístkem dávky“ na kterém budou výrobou zaznamenány skutečné hodnoty pro 
danou zakázku. Jedná se zde hlavě o časové a teplotní parametry proběhlého 
procesu. Odlišností oproti stávajícímu stavu bude nutnost zadávat také čas 
spotřebovaný na pískování a případné rovnání součásti (nutnost rovnání závisí 
především na tvaru a rozměrech součásti) .     

Rozdílný zp ůsob činnosti na daném pracovišti v bodech:  

A)Vyvolání součásti se serveru proběhne pomocí vyplnění čísla dávky po 
jehož zadání dojde k načtení kontrolního lístku dávky vyplněného na 
vstupu.  

B)Datum se bude vyplňovat automaticky dle aktuálního data na PC. 

C)Kontrolor na základě měření rozhodne o shodě  a hodnoty zadá do PC.  

D)Pracovník přepíše do PC stěžejní parametry o průběhu tepelného 
zpracování z kontrolního lísku, který prošel výrobou společně se součástí. 
(viz. bod 6.2.- D). Jedná se zde konkrétně o kalící a popouštěcí teploty, 
doby výdrže na teplotách, časy rovnání a pískování, kalící medium a  
jméno pracovníka.  

E)Kontrolor vyhotoví atest pouze pomocí příslušného tlačítka, jelikož všechny 
údaje o dávce jsou již zadané. Přesná podoba nového atestu je ve fázi 
návrhu. 

 

8.3 Dílčí zhodnocení – (oblast výstupu) 

V oblasti výstupu se do elektronického kontrolního lístku zaznamenají 
parametry o tom „Co se z danou součástkou dělalo“ a „ Jak to dopadlo“ (viz. 
bod 7.2 A-E). Na základě doplnění těchto skutečností k informacím ze vstupu, 
došlo v tomto bodě  k úplně elektronizaci zakázky. Tzn. papírová verze se 
všemi jejími nevýhodami odpadá. Papír je nyní použit pouze v čistě výrobní fázi, 
nepřechází do administrativy.  

Další předností je automatické vyhotovení atestů, navíc s možností 
podrobného informování zákazníka o detailech konkrétního zpracování. Přesná 
podoba nových atestů je ve fázi třech návrhů. 
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     Po navrhované úpravě organizace technologie (viz. 6.3), což zahrnuje 
implementaci dokumentovaných postupů do bodu 6.2.. Dojde k vypuštění bodu 
7.2-D (zůstane jen doba rovnání a pískování), což znamená, že výrobní 
hodnoty bude předepisovat již technolog ve fázi vstupu. 

 
 

9  OBLAST ADMINISTRATIVY A MANAGEMENTU 

Tato oblast je hlavním výstupem celého řešení. Je to nejsložitější, ale 
zároveň také nejpřínosnější část programu. Přínosy v oblasti administrativy a 
managementu jsou hlavním motivačním bodem celého návrhu.  

Program zde bude nahrazovat stávající administrativní byrokracii, a značně 
tak urychlí tvorbu faktur, nahradí ruční vypočet ceny zakázky.  

Poskytne zároveň také snadno dostupné informace a objemech a druzích 
zpracovávaných zakázek, které budou snadno zpětně dohledatelné.   
      

Pro v ětší názornost je tato kapitola rozd ělena do t ří částí, členících se 
podle oblastí využití.  

A) Oblast tvorby faktur 
B) Oblast tvorby ceny  
C) Oblast sledování objemu zakázek, evidence a vyhodnocování. 

 
 

9.1 Oblast tvorby ceny (A) – Stávající zp ůsob  
V dnešní době se cena zakázky vypočítává ručně, pomocí stanovených 

koeficientů za jednotlivé druhy tepelného zpracování a doplňkových operací.  

Cena zakázky se odvíjí od n ěkolika faktor ů: 

1) Druhu tepelného zpracování ( který se odvíjí od druhu materiálu) 
2)  Hmotnosti součásti ( rozdílná cena za kg, pro 50g a 10kg součást) 
3) Navyšuje se o cenu rovnání (pokud je nutné-provedené, v hodinové 

sazbě) 
4) Zohledňuje se měsíčním objemem výrobků od zákazníka. 
 
Tento proces je časově náročný a bez výhradně prováděn majitelem 

společnosti. Pro názornost doplním, že měsíční objem zakázek zpracovaných 
ve firmě je kolem 1000ks.  
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9.2 Oblast tvorby ceny (A) – Nový zp ůsob  
Nově navrhované řešení počítá s automatickým výpočtem ceny podle 

zadaných informací z výroby. Majitel bude mít na starost pouze editaci 
koeficientů a dohled nad vypočtenou cenou.  
   Výpočet ceny bude i na dále prováděn podle stejného klíče s tím rozdílem, že 
bude zahrnovat nově i čas pískování, který se dnes do výpočtu ceny 
nezahrnuje. 

             Základem pro výpočet jsou předem zpracované ceníky tepelného 
zpracování.  

 
Postup p ři elektronickém výpo čtu : 

1) Podle druhu tepelného zpracování a materiálu se stanoví základní sazba 
za 1kg. 

2) Podle hmotnosti součásti se stanoví konkrétní cena za 1kg – z křivky 
závislosti hmotnosti na ceně za kilogram. Křivka má vzdáleně 
exponenciální tvar. Její přesnou podobu zde uvádět nebudu z důvodů 
poskytnutí výhody konkurenci.   

3) Konkrétní cena zakázky za 1kg se vynásobí konkrétní váhou = 
předběžná cena  

4) K předběžné ceně připočteme cenu za doplňkové operace pokud byly 
prováděny. 

5) Hodinová sazba pískování x doba pískování. (Viz. 7.2.D) 
6) Hodinová sazba rovnání x doba rovnání. (Viz. 7.2.D) 

 
Kone čná cena  = předběžná cena + cena za pískování + cena za rovnání. 

 

9.3 Oblast tvorby faktur (B) - Stávající zp ůsob  
V dnešní době je proces fakturace velice zdlouhavým a byrokraticky 

náročným úkolem vycházejícím z nutnosti: 

1) Vytřízení papírových kontrolních lístků dávky pro daného zákazníka. 
2) Se třízení podle data. (fakturačního období) 
3) Navedení dat jednotlivých položek do faktury (datum, číslo objednávky,   

číslo zakázky, hmotnosti a ceny)  
4) Nutnost okopírovat kontrolní lístky a přikládat je k faktuře (ve třetině 

případů). 
 

Hlavní nevýhodou tohoto procesu není jeho zdlouhavost a možnost hrozby 
chyby z nepozornosti, ale nebezpečí ztráty (založení) kontrolního lístku, z čehož 
vyplývá následné nevyfakturování. Jelikož kontrolní lístek je často jediným 
konkrétním dokladem o přítomnosti součásti ve výrobě.  
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9.4 Oblast tvorby faktur (B) - Nový zp ůsob  

Po zavedení programu se tento proces značně zredukuje. Faktura bude 
vytvořena pomocí zadání zvoleného parametru. Jedná se zde o časové rozpětí 
a zvolenou firmu.    

Na základě parametrů dojde k vygenerování jednotlivých požadovaných 
zakázek. Potřebné informace pro fakturaci budou z těchto kontrolních lístků 
automaticky vybrány a doplněny do předlohy faktury. Dojde k vygenerování 
Excelového souboru s hotovou fakturou, včetně výpočtu celkové ceny a PDH.       
 
 
 
9.5 Oblast sledování objemu zakázek, evidence a vyh odno- 
cování (C) - Stávající zp ůsob 

Stávající způsob evidence zakázek umožňuje jen velice orientační sledování 
a vyhodnocování objemu výroby. Dnes jediným vyhodnocovacím ukazatelem je 
objem tržeb. Což je krajně nedostačující.  

Proces plánování se provádí empiricky a improvizačně. Což je postup který 
je uplatnitelný v malém provozu, kterým tento podnik byl, ale z dnešního 
hlediska je dost nevyhovující. 

Evidence zakázek probíhá formou uložení papírových kontrolních lístků do 
krabice a následné archivaci. Což značně komplikuje, neřkuli přímo vylučuje 
jakékoli další zpracování. Dalším zápornou částí je také velice složité a 
zdlouhavé řešení jakékoli reklamace či jen zpětného dotazu, obzvláště třeba 
s ročním zpožděním.  

 
9.6 Oblast sledování objemu zakázek, evidence a vyh odno-

cování (C) - Nový zp ůsob 
Po zavedení elektronizace se tento proces pozitivně změní jelikož všechny 

data o zakázkách budou přehledně zaznamenány v paměti počítače a bude je 
tak možno kdykoli vyvolat, třídit, pracovat s nimi. 

Využití přesné a podrobné informace o zpracovávaném množství a druhu 
zakázek je nezbytným předpokladem pro tvorbu konkurenční výhody stejně tak 
jako při pronikání na nové trhy, získávání nových zákazníků. 

Dalším přínosem je zlepšení systému jakosti, které by firmě v budoucnu 
mohlo přinést získání následných certifikátů jakosti. 
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10  SOUHRN PŘÍNOSŮ ŘEŠENÍ 
 

Konkrétní díl čí přínosy:  

� Zobrazení zpracovávaného dílu pomocí digitální fotografie (viz.bod 6.2- C) 

� Zkrácení procesu zadávání pomocí roletového menu (viz. 6.3 ) 

� Automatická-poloautomatická tvorba atestů, pomocí PC (viz.bod 7.2- E) 

� Automatický výpočet (návrh k editaci) ceny, pomocí PC (viz. 8.2 ) 

� Automatická tvorba faktur. (viz.bod 8.4 ) 

 
 

Celkové p řínosy realizace:  

� Jednoduchá dohledatelnost a doložitelnost, minulé výroby. 

� Posílení systému vedení zakázky. 

� Zjištění přesného objemu výroby . 

� Ušetření času a zvýšení produktivity. 

� Poskytnutí podkladů pro kvalitnější plánování. 

� Zdokonalení  systému řízení jakosti výroby. 
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11  ZÁVĚR 

 
� V první části byl vytvořen ucelený propagační materiál. Na jehož 

základě došlo k vytvoření elektronické propagace firmy v podobě 
internetových stránek1.  

 
� Byla provedena analýza stavu průběhu zpracovávání zakázky a 

navržen způsob zefektivnění sledování průběhu zakázky pomocí návrhu 
elektronického systému  propojení jednotlivých realizačních míst.  

 
� Program je navržen tak, aby nejenom propojoval jednotlivá realizační 

místa firmy, ale také, aby byl účinným nástrojem řízení jakosti na těchto 
místech. 

 
� Po zavedení programu dojde k posílení systémového propojení 

jednotlivých výkonných částí společnosti a k posílení možností plánování, 
kontroly a zvyšování produktivity výroby. 

 
� Po zpracování uvedené metodiky do podoby počítačového programu, 

je práce přímo využitelná pro daný podnik, Kalírna Frydrych s.r.o. , kde 
přispěje ke zdokonalení systému řízení jakosti. Odstraní se tak slabé 
místo konstatované při certifikačním auditu ISO 9001. 

 
 

 
 
  
 
 
   
 

 

       

 

 

 

                                                 
1 http://www.kalirnafrydrych.cz. 
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