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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky v podniku Slévárna a modelárna 

Nové Ransko, s.r.o. Tato společnost se zaměřuje na výrobu odlitků z litin, slitin hliníku a 

slitin mědi. Dále vlastní specializovaná pracoviště na tepelné zpracování, na obrábění odlitků 

a povrchovou úpravu odlitků z litin. V první části bakalářské práce jsou uvedeny teoretická 

východiska, která přibližují problematiku řešenou v části analytické. V analytické části 

je společnost představena z obecného hlediska, je stručně popsána její historie a dále 

je popsána činnost procesního řízení zakázky od přijetí, přes výrobu až po expedici finálního 

odlitku k zákazníkovi. V poslední části jsou uvedeny návrhy na optimalizaci činností 

procesního řízení zakázky s ohledem na dodací termíny. 

 

 

Abstract 

The bachelor's thesis deals with the process management of the order in the company 

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. This company focuses on the production 

of castings from cast iron, aluminum alloys and copper alloys. It also owns specialized 

workplaces for heat treatment, machining of castings and surface treatment of cast iron 

castings. The first part of the bachelor's thesis presents the theoretical background, which 

approaches the issues addressed in the analytical part. In the analytical part, the company 

is introduced from a general point of view, its history is briefly described and the activity 

of process management of the order is described from receipt, through production to the 

dispatch of the final casting to the customer. The last part contains suggestions for optimizing 

the activities of the process management of the order with regard to delivery dates. 
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ÚVOD 

V dnešním rychlém a vysoce konkurenčním světě jsou na společnosti kladeny neustále 

větší nároky z hlediska kvality jejich výrobků. V konkurenčním boji je pro úspěch 

rozhodujícím faktorem zejména dobré plánování a řízení hmotných a informačních 

toků, ať už se jedná o proces ve vztahu dodavatel – společnost, společnost – odběratel, 

nebo procesy uvnitř společnosti. Velkou roli v tomto procesu má výroba a její řízení. 

Pro hladký průběh výrobního procesu je nezbytné, aby probíhal plánovitě 

a maximálním způsobem využíval dostupné zdroje (materiál, stroje, pracovní sílu 

apod.). Jeho hlavním cílem je uspokojování potřeb odběratele prostřednictvím kvalitně 

odvedené a včasně dokončené zakázky. Zpětná vazba spokojeného zákazníka vede 

ke zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů společnosti, která má vliv na další 

potencionální zákazníky. 

Jednou z těchto společností je i Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., která 

se zaměřuje na výrobu odlitků z litin, slitin hliníku a slitin mědi. Dále vlastní 

specializovaná pracoviště na tepelné zpracování, na obrábění odlitků a povrchovou 

úpravu odlitků z litin. Všechny podstatné informace o společnosti byly získány 

při osobních návštěvách a exkurzích po jednotlivých úsecích, které se zde nacházejí. 

Další doplňující informace mi byly poskytnuty vedením podniku. 

Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou teoretická východiska, 

která přibližují problematiku řešenou v analytické části. V analytické části je čtenář 

seznámen se společností v obecné rovině, výrobním programem společnosti, 

historií, organizační strukturou a na závěr této části je popsán současný stav 

zakázkového řízení. V poslední návrhové části jsou uvedeny návrhy řešení, které vedou 

k optimalizaci průběhu zakázky z hlediska času. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je návrh průběhu činností zakázky s tvorbou přidané hodnoty 

každé činnosti ke splnění požadavků zákazníka s ohledem na dodací termíny. 

 Pro dosažení hlavního cíle je nezbytné splnění všech dílčích cílů: 

✓ Vymezení teoretických přístupů pro řešení 

✓ Popis současného stavu ve společnosti 

✓ Analýza současného stavu zakázkového řízení v podniku 

✓ Závěry analýzy  

✓ Návrh průběhu činností zakázky s přidanou hodnotou pro zákazníka 

✓ Podmínky realizace návrhu 

✓ Přínos návrhu 

• Ekonomické 

• Mimoekonomické  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na znalosti, které jsou nezbytné 

k provedení analýzy průběhu zakázky ve vybraném podniku.  

1.1.   Výrobní činnost podniku 

Výroba v rámci podniku je obecně definována, jako proces, který slouží k vytváření 

materiálních i nemateriálních statků, které odpovídají tržní poptávce. Produkce zboží 

je spojena s konkrétním výstupem. Tento výstup vzniká tím, že vstupní faktory, 

především materiál (suroviny, polotovary, chemikálie apod.) se podrobí 

transformačnímu procesu. V procesu výroby jsou využívány výrobní faktory (tzn. 

zdroje), do kterých patří přírodní zdroje, práce, kapitál a informace. Půdu chápeme jako 

veškeré přírodní zdroje, ornou půdu, nerostné suroviny, vodu a vzduch. Prací jsou 

označovány lidské zdroje, které se nachází ve výrobním procesu. Kapitál rozdělujeme 

na reálný, kam patří stroje, zařízení, budovy a kapitál finanční, kam patří finanční aktiva 

podniku [1,2]. 

V jádru každého podniku se nachází systém plánování a řízení výrobních procesů, které 

zodpovídá otázky co, kdy a kolik – objednat, nakoupit, vyrobit a dodat zákazníkovi. 

Tyto otázky jsou zodpovězeny na základě informací získaných od zákazníků (poptávky) 

a informací získaných z trhu [3].  

1.1.1. Cíle řízení výroby 

Při stanovování konkrétních cílů řízení výroby společnost vychází z aktuálních 

podmínek, v nichž se společnost nachází a ze záměrů podnikatele. Každý cíl musí být 

jednoznačně a konkrétně formulován. Společnost si zpravidla nastavuje cíle v určitém 

časovém horizontu – krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Kromě všeobecných cílů 

bývají definovány i cíle pro jednotlivé oblasti činností (vývoj výrobků a jejich kvalita, 

marketing, finance,). Výsledkem by mělo být maximální uspokojení potřeb zákazníků 

a efektivní využívání disponibilních výrobních zdrojů [2].  

Součástí řízení výroby je i strukturace výrobního procesu. Struktura se rozlišuje podle 

tří hledisek: věcné, časové a prostorové hledisko. 
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1.1.2. Věcné hledisko výrobního procesu 

Z pohledu řízení výroby je zkoumán především výrobní profil a výrobní program. 

Výrobní profil definuje maximální výrobní možnosti podniku, které jsou určeny výrobní 

kapacitou. Výrobní program je souhrn výrobků produkovaných podnikem, který 

se stanovuje na základě průzkumu trhu a dále se odvíjí od know-how společnosti, jejích 

patentů, technologií a zkušeností. Při přeměně vstupů na výstupy jsou využívány 

procesy, které podle jejich způsobu dělíme na technologické a netechnologické. 

Technologické procesy označují výrobní procesy, které zasahují do výroby např. výroba 

forem, tavení, odlévání, čištění odlitků, obrábění, tepelné zpracování. Netechnologické 

procesy slouží jako pomocné či obslužné např. kontrola kvality, vystavování atestů 

[4,2]. 

1.1.3. Časové hledisko výrobního procesu 

Časové hledisko popisuje aspekty řízení výroby, které souvisejí s délkou výrobního 

procesu. Při výpočtu délky výrobního procesu je důležité zohlednit faktory jako výrobní 

a dopravní dávky (sériovost), průběžnou dobu výroby, směnnost pracovního dne, 

využití výrobních kapacit a prostoje jednotlivých pracovišť [2].  

1.1.4. Prostorové a organizační uspořádání výrobního procesu 

V souvislosti s prostorovým uspořádáním výrobního procesu jsou zohledněny 

především dva faktory. Prvním faktorem jsou materiálové toky, kde je rozhodováno 

na základě rychlosti, vzdálenosti a plynulosti přepravy. Druhým faktorem je uspořádání 

pracovišť, které je stanoveno s ohledem na technologické postupy výroby [2].  

1.1.5. Příprava výroby 

Příprava výroby je souhrn činností, které ovlivňují parametry a způsob průběhu 

výrobních činností. Patří sem technická příprava výroby, materiální, organizační, 

personální a ekonomická příprava výroby [5].  

Technická příprava výroby (v praxi se často označuje jako TPV) obsahuje konstrukční 

a technologické podklady pro výrobu, výrobu prototypu a případnou výrobu ověřovací 

série. Výstupem technické přípravy je technická dokumentace, ve které je jednoznačně 

popsáno řízení výrobního procesu a umožňuje evidenci a kontrolu činností podniku 

(kalkulace, rozpočty, účetnictví) [5]. 
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Materiálová příprava výroby obsahuje přípravu materiálu a zajišťuje vybavení pracovišť 

v případě potřeby speciálního nářadí, přípravků nebo modelů. Personální příprava 

výroby má na starost kvalifikaci pracovníků na vykonávání jednotlivých úkonů 

ve výrobě a jejich případnou rekvalifikaci. Organizační příprava výroby určuje 

uspořádání výrobního procesu podle hledisek, která jsou popsána v předchozí části 

bakalářské práce, možnou automatizaci některých částí výroby, materiálový tok, využití 

dopravních zařízení a zajištění kooperačních vztahů [5].  

1.1.6.  Členění výroby  

Výrobní proces lze členit dle několika kritérií. Způsob, jakým bude výroba uspořádána 

a strukturována je dán charakterem výrobku, objemem výroby, použitých technologií a 

dalšími faktory [2].  

 Prvním ze způsobu je členění výrobního procesu podle míry plynulosti 

technologického procesu na: 

• výroba plynulá – výroba probíhá nepřetržitě (např. ropa v rafinerii, výroba oceli 

v hutích) 

• výroba přerušovaná – výrobu je možné po určitých částech přerušit 

(slévárenství, strojírenství, stavebnictví) [3] 

Dalším ze způsobu rozdělení výroby je podle charakteru technologie: 

• mechanická výroba, ve které polotovar nemění látkové vlastnosti, ale mění svůj 

tvar a jakost 

• chemická výroba, která vyvolává změny vlastností látkové podstaty surovin 

a materiálů 

• biologická a biochemická výroba, která využívá přírodní procesy (zrání, kvašení 

apod.) a mění látkovou podstatu surovin a materiálů (zemědělství, potravinářství 

apod.) [3] 

Podle formy organizace výrobního procesu, ve které má významnou roli vybavení 

a uspořádání výrobního procesu: 
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• proudová výroba – vybavena výrobními linkami a vyrábí jeden případně několik 

málo produktů 

• skupinová výroba – vyrábí více druhů produktů, v menších množstvích  

• fázová výroba – vyrábí celou řadu produktů v malém množství u každého druhu 

[3] 

Dělení výrobního procesu podle množství a počtu druhů výrobků je uvedeno 

v následující tabulce: 

Tabulka č. 1 Rozdělení podle typu výroby 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 3, s. 71) 

Druh procesu Charakteristika Příklad 

Kusová (zakázková) 

výroba 

Jednotlivé zakázky nebo 

kusy, vysoké nároky na 

přípravu výroby, vysoká 

kvalifikace pracovníku, 

nízká produktivita práce 

Odlitky pro jednorázové 

opravy strojů nebo zařízení, 

obleky na míru, CNC 

obráběcí stroj, elektronový 

mikroskop. 

Sériová výroba 

Více jednotek různých 

výrobků na různých 

zařízení, jednorázové 

náklady na přípravu výroby 

Odlitky na různých 

formovnách, ledničky, 

nábytek, automobily. 

Hromadná výroba 

Neomezeně mnoho 

jednotek jednoho výrobku 

na stejných zařízeních, 

nejnižší náklady, krátký 

výrobní cyklus, vysoká 

produktivita práce 

Odlitky pro vysoce 

automatizované montážní 

linky, obdobně šrouby, 

ložiska, žárovky 

1.1.7. Výrobní know-how společnosti 

V oblasti slévárenství je velmi důležité mít správné výrobní know-how, aby společnost 

byla schopna co nejefektivněji přejít odléváním od surovin k finálnímu odlitku podle 

požadavků zákazníka. Tento výraz se začal používat okolo roku 1943. V překladu 

doslova znamená „vědět-jak“. V obecné definici je know-how soubor výrobně 
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technických poznatků, které obvykle vycházejí z dlouhodobé zkušenosti s určitým 

procesem, technologií nebo recepturou. Za know-how jsou považovány jak prvky 

hmotné (výkresy, skici, modely, plány, technická dokumentace, postup výroby), 

tak i prvky nehmotné, ke kterým patří např. zkušenosti z dlouholeté praxe a některé 

znalosti z teorie. Kombinací těchto dvou prvků společnost získává konkurenční výhodu 

[6].  

1.2. Proces a jeho vlastnosti 

K pochopení řešené problematiky v bakalářské práci je nezbytné definovat význam 

slova proces. Proces chápeme jako průběh souboru činností, při kterém se pomyslný cíl, 

který byl předem definován od zákazníků, změní na konkrétní praktické postupy. Podle 

normy ČSN EN ISO 9001:2001 je proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně 

působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy. Bez zřetelně definovaného 

procesu zakázky může podnik upadnout do chaosu a interních konfliktů, pokud není 

v dostatečném předstihu provedeno změnové řízení. Každý proces má začátek i konec, 

je opakovatelný, má měřitelné parametry (průběžná doba, kvalita, náklady,), má jasně 

daný účel, výstupy a je rozdělen do jednotlivých činností, ke kterým jsou přiřazeny 

zaměstnanci podniku s nezbytným stupněm vzdělání. Tyto činnosti jsou vzájemně 

propojené a organizované [7]. 

 

Obrázek č. 1 Schéma podnikového procesu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 8, s. 15) 

Procesy se člení do tří kategorií: 

Hlavní procesy jsou klíčové – tvoří přidanou hodnotu pro zákazníka, generují zisky, 

probíhají napříč společností a přímo přispívají k naplnění poslání (cíle) organizace. 

V případě slévárny je příklad hlavního procesu výroba odlitků, logistika a výzkum 

nových technologií [9]. 

Řídící procesy jsou ve společnosti důležité z hlediska správného chodu. Tyto procesy 

samy o sobě negenerují zisk a jsou realizovány vedoucími pozicemi ve společnosti 
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(ředitel, vedoucí oddělení). Příkladem řídícího procesu je vytváření strategie, plánování 

výroby, controlling a řízení rizik [9]. 

Vedlejší (podpůrné) procesy opět negenerují společnosti zisk, ale zaměřují 

se na přípravu prostředí pro vykonávání hlavních procesů. V případě potřeby mohou být 

zajišťovány externě. Příkladem podpůrných procesů je nákup materiálu, řízení lidských 

zdrojů a správa budov [9].  

1.3.  Procesní řízení 

Procesní řízení společnosti je definováno jako řízení společnosti způsobem, v němž 

podnikové procesy hrají klíčovou roli. 

Hlavním důvodem věnování pozornosti procesnímu řízení ve společnosti je potřeba 

pružně reagovat na nové možnosti, které přinášejí nové technologie a jejich vývoj. Tyto 

technologie mohou pomoci optimalizovat a zvýšit výkon jednotlivých funkčních míst   

a pracovních postupů ve společnosti [10].  

Další definicí, kterou je možné nalézt v literatuře hovoří o procesním řízení jako 

o systémech, postupech a metodách, které trvale zajišťují maximální výkonnost 

a neustálé zlepšování podnikových či mezipodnikových procesů. Hlavním z účelů 

procesního řízení je odkrýt procesy, které nepřidávají žádnou hodnotu a vytvářet prostor 

pro zlepšování a tvorbu procesů, které jsou pro společnost stěžejní [9].  

1.4. Hodnotový řetězec podnikových činností 

Základní podmínkou podniku, která je nezbytná pro jeho dlouhodobou existenci 

a generaci zisku je schopnost vytvářet hodnotu pro zákazníka. V podniku rozlišujeme 

činnosti, které generují zisk na primární a podpůrné. Primární činnosti se přímo podílejí 

na vytváření hodnoty pro zákazníka. Mezi tyto činnosti patří řízení vstupních operací, 

výroba a provoz, řízení výstupních operací, marketing, odbyt a servisní služby. Druhou 

kategorií jsou podpůrné činnosti, které mají za cíl zajistit, že primární činnosti probíhají 

efektivně a co nejekonomičtěji. Do této kategorie patří infrastruktura podniku, řízení 

pracovních sil, technologický rozvoj a obstaravatelská činnost [7]. 
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Obrázek č. 2 Generický hodnotový řetězec 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 7, s. 20) 

U primárních a podpůrných činností se dále rozlišují tři typy činností, které se podílí 

na finální podobě hodnotového řetězce. Mezi tyto činnosti se řadí přímé činnosti, které 

jsou přímo zapojené do tvorby hodnoty, např. obrábění součástek, propagace, návrh 

designu výrobku, montáž, nepřímé činnosti umožňující konat přímé činnosti plynule, 

např. časové plánování, administrativní řízení personálu a zabezpečování kvality 

zajišťují kvalitu ostatních činností, např. kontrolování, testování, seřizování [7]. 

1.5.  Inovace 

Inovace je důležitá činnost každé společnosti, která zaručuje růst a zvyšování 

výkonnosti na trhu. Pochází z latinského „innovare“ – zdokonalení, obnova. V odborné 

literatuře můžeme nalézt mnohé definice tohoto slova a každý autor má na danou 

problematiku vlastní pohled. Významným autorem v této oblasti byl Joseph Alois 

Schumpeter. Za jeho klíčovou myšlenku je považována teorie vývoje a hospodářského 

cyklu, podle které jsou hospodářské cykly v ekonomice způsobeny tím, že inovace 

nevznikají rovnoměrně, ale ve vlnách [11].  

Dle Košturiaka představují inovace především zdroj dlouhodobého zisku, 

podnikatelského úspěchu a konkurenční výhody, přičemž se neorientují pouze 

na výrobky, ale také na služby, podnikové a podnikatelské procesy. Autor inovace 

vnímá jako práci na budoucnosti firmy, součást strategického řízení a klíčový proces 

v podniku [12]. 

1.5.1. Inovace výrobků, služeb a procesů 

Nejčastější způsob inovace v podniku se obvykle týká inovace výrobků, služeb nebo 

vstupu na nový trh. Důvody k inovaci jsou tyto: 
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• zvýšení podílu na trhu (zvýšení prodeje, obsazení nových segmentů na trhu) 

• zlepšení produktu a služeb (nové funkce, jednoduchost, spolehlivost a úspornost) 

• zlepšení výkonnosti prodeje (více zákazníků a vyšší ziskovost na zákazníka) 

• zefektivnění prodeje (rychlejší a jednodušší obsluha zákazníka) 

• nové produkty pro existující nebo nové zákazníky [11] 

 

 

Obrázek č. 3 Druhy inovací podle zaměření 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 12) 

1.5.2. Inovace podnikatelského systému 

Základ podniku tvoří hodnotový řetězec, ve kterém se nachází interní procesy a externí 

vazby se zákazníky, dodavateli, bankami apod. Předmětem inovační činnosti mohou být 

jednotlivé prvky tohoto řetězce. Tyto činnosti se dělí do následujících kategorií:  

• úplně nový trh – vytvoření nového trhu na základě neuspokojené potřeby 

zákazníků, případné uspokojení potřeby novým způsobem, např. mobilní 

komunikace v minulosti 

• nový segment na existujícím trhu – vytvoření nového segmentu v již exitujícím 

trhu, např. hybridní pohony v automobilovém průmyslu 

• nový produkt nebo služba – nabídka nového produktu nebo služby zákazníkovi, 

např. nový model vysavače 

• nový podnikatelský systém – inovativní způsob tvorby, realizace a distribuce 

hodnoty zákazníkům, např. hudební aplikace Spotify 
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• zvýšení podílu na výdajích zákazníka – poskytování služeb, které souvisejí 

se samotným prodejem, např. prodej auta a s tím spojené pojištění, asistenční 

služby a servisní služby [12] 

1.6. Logistika 

Logistika je v odborné literatuře definována jako obor, který se zabývá plánováním 

a řízením toku materiálu a zboží, skladováním a všemi dalšími procesy, které souvisejí 

s jejich cestou od výrobce až ke konečnému zákazníkovi. Tento pojem vychází 

z řeckého slova „logistikon“ – rozum, důmysl. Z tohoto plyne že všechny procesy 

v logistice jsou koordinované a vzájemně na sebe navazují. Procesy jsou vertikálně 

a horizontálně propojeny a probíhají v samostatných článcích logistického řetězce, které 

se nazývají provozy [13]. 

Jako první se logistika začala uplatňovat na území USA a americká logistická 

společnost Council of Logistics Management ji popsala takto: 

„… proces plánování, realizace a řízení účinného, nákladově úspěšného toku 

a skladování surovin, inventáře ve výrobě, hotových výrobků a příslušných informací 

z místa vzniku zboží na místo potřeby zboží [14].“ 

Logistika v sobě také mimo samotný proces plánování a realizace zahrnuje službu 

zákazníkovi, distribuci informací, předpověď poptávky, kontrolu zařízení, manipulaci 

s materiálem, alokaci pro zásobovací sklad, vyřizování objednávek, balení, dopravu, 

přepravu, skladování a prodej [15]. 

Za základní cíl logistiky se uvádí optimální uspokojování potřeb zákazníka, jelikož 

se jedná o nejdůležitější článek z celého procesu. Od zákazníka přichází požadavky 

na dodávku zboží, její časové zabezpečení a s tím související další služby. Zákazník 

je rovněž posledním článkem celého logistického řetězce [15]. 

Dále se cíle logistiky rozdělují na dvě kategorie. První kategorií jsou prioritní cíle 

logistiky, které zahrnují vnější (výkonové) cíle. Druhou kategorií jsou sekundární cíle, 

mezi které patří vnitřní (ekonomické) cíle. Vnější cíle jsou orientovány na uspokojení 

potřeb zákazníka a patří mezi ně např. zkracování dodacích lhůt a zlepšování 

spolehlivosti a úplnosti dodávek. U vnitřních cílů logistiky je snaha o snižování nákladů 

v oblasti zásob, dopravy, manipulace a skladování, výroby a řízení [15]. 
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1.6.1. Logistické technologie 

V logistice existuje mnoho přístupů a metod, jak uspořádat dané logistické operace 

tak, aby procesy ve firmě optimálně fungovaly. Na základě zkušeností se rozvíjí 

jednotlivé logistické technologie, mezi nejvíce užívané se řadí: 

• Kanban 

• Just-in-Time 

• Quick Response 

• Efficient Consumer Response [15] 

1.6.2. Informační systémy v logistice 

K tomu, aby podnik mohl efektivně fungovat a byl konkurenceschopný, je nezbytné, 

aby manažeři a další zaměstnanci podniku byly schopni efektivně pracovat s daty, 

informacemi a znalostmi. K tomuto účelu slouží informační systém. Informační systém 

se skládá z technických prostředků (hardware), mezi které se řadí počítačové systémy a 

jejich propojení, programových prostředků (software) tzn. programů nainstalovaných 

v počítačovém systému, které slouží k řešení úloh uživatelů, organizačních prostředků – 

souboru nařízení a pravidel, která definují, jakým způsobem informační systém 

používat a lidskou složkou (peopleware) [15]. 

1.7. Náklady a jejich řízení 

K základním činnostem každého podniku patří soustavné sledování a řízení nákladů. 

Pro efektivní řízení a analýzu celkových nákladů je nezbytné tyto náklady za dané 

období vhodně členit na základě jednotlivých hledisek. Jedním ze základních systémů 

řízení je kalkulace úplných vlastních nákladů výkonu pomocí kalkulačního vzorce. 

V této kalkulaci jsou vyčísleny náklady přímé i nepřímé. Přímé náklady se přiřazují 

ke konkrétním výkonům (jednicím) např. přímé mzdy. Nepřímé náklady vznikají 

při činnostech, které se týkají všech druhů výkonů za dané období, např. správní režie. 

Na základě těchto informací je podnik schopen stanovit prodejní cenu.  Jednotlivé 

složky jsou rozděleny do kalkulačního vzorce [5]. 
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Obrázek č. 4 Položky kalkulačního vzorce 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 5, s. 38) 

Řízení nákladů probíhá především za účelem maximalizace zisku, který je pro úspěšné 

fungování podniku nezbytný. Při přijímání zakázky je důležité znát tzv. bod zvratu 

(Break Even Point Analysis), který ukazuje vztah mezi náklady, výnosy (tržbami), 

ziskem před zdaněním a objemem výroby a zachycuje bod, při kterém začíná být 

zakázka rentabilní. Na osu x se nanáší Q – objem výroby a na osu y T – tržby a N – 

náklady v Kč. Průsečík přímky tržeb (T = c*Q) a přímky celkových nákladů (N = F + 

v*Q) určuje tzv. bod zvratu (nedochází ani k zisku, ani ke ztrátě). V tomto bodě platí 

tento vztah [5]: 

F = N 

c*QBZ = F + v*QBZ 

c – cena výrobku 

QBZ – objem výroby, kdy nedochází k zisku, ani ke ztrátě 

v* QBZ = V – variabilní náklady v Kč  

Je-li objem výroby menší, než QBZ dochází v podniku ke ztrátě, je-li naopak větší 

v podniku vzniká zisk [5]. 
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Obrázek č. 5 Bod zvratu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 5, s. 51) 

1.8.  SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, která podniku pomáhá zhodnotit jeho silné a slabé stránky, 

hrozby a příležitosti. Název vychází z akronymu anglických slov Strengths, 

Weaknesses, Opportunities a Threats Tato metoda může být použita jak pro stávající 

podniky, tak při zakládání nových při dlouhodobém strategickém plánování. Cílem 

je identifikovat vnitřní (silné a slabé stránky) a vnější faktory (příležitosti a hrozby), 

ve kterých se podnik nachází a které ho ovlivňují. Silné stránky jsou zkušenosti 

a aktivity, které dávají podniku konkurenční výhodu oproti ostatním podnikům 

působících ve stejném odvětví. Příkladem jsou kvalifikovaní zaměstnanci, finanční 

stabilita nebo know-how specifické pro daný obor podnikání. Silné stránky jsou naopak 

faktory, na které je nezbytné se zaměřit, má-li být podnik dlouhodobě úspěšný. 

U začínajícího podniku je to například nedostatek zkušeností nebo malý kapitál 

na rozjezd. Příležitosti jsou vnější faktory, které mohou podniku poskytnout 

konkurenční výhodu ve formě inovací, investic a výzkumné činnosti. Hrozby mají 

přímý dopad na činnost podniku, ale většinou je lze těžko ovlivnit. Mezi tyto faktory 

se řadí zvýšení nároku na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce nebo 

nedostatek lidského kapitálu na trhu. Sestavení SWOT analýzy a nalezení všech 

relevantních faktorů je dlouhodobý proces [16]. 
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Obrázek č. 6 Příklad SWOT analýzy 

(Zdroj: 16, s.7) 

1.9.  Technologie 3D tisku a využívané materiály 

3D tisk je technologie, která se začala v posledních letech více využívat jak na úrovni 

hobby, tak na úrovni výrobních podniků. Jedná se o aditivní způsob výrobního procesu 

tzn. materiál je postupně přidáván nanášením tenkých vrstev na sebe. Cílem 3D tisku 

je umět rychle a levně vyrobit jakýkoliv složitý model nebo součást přímo z CAD dat 

za použití 3D tiskárny [17]. 

Proces, jehož výstupem je vytisknutý 3D model požadovaného odlitku se skládá z pěti 

částí: 

• Vytvoření CAD (computer-aided design, počítačem podporované projektování) 

modelu daného výrobku 

• Překonvertování CAD modelu do souboru formátu STL 

• Nařezání STL souboru do 2D průřezových vrstev 

• Vytisknutí modelu na 3D tiskárně 

• Finální úprava (postprocessing) [17] 

Materiály, které jsou použity na tisk modelu přímo ovlivňují jednotlivé charakteristiky 

výrobku (tvar, rozměry, trvanlivost, možnosti použití, ...). Ty, které se nejčastěji 

využívají jsou PLA, ABS, PC, Nylon.  

PLA je jedním z nejčastějších termoplastických materiálů používaných v 3D tisku, 

protože je šetrný k životnímu prostředí a je to biologicky rozložitelný polymer, 

vytvořený z cukrové rostliny, jako je tapioka, kukuřice a cukrová třtina. Tento materiál 

také nevyžaduje vyhřívanou desku, protože taje při velmi nízké teplotě (160–180 °C). 
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Je sice křehčí než ostatní termoplasty, ale některé vylepšení mu dodávají lepší flexibilitu 

a snižují jeho uhlíkovou stopu během jeho výroby. Využívá se při tisku různých 

prototypů, hraček apod [17].   

ABS se používá různými způsoby od průmyslové výroby až po výrobu dětských hraček 

(např. stavebnice LEGO). Výhodou je snadno kontrolovatelná kvalita vlákna během 

jeho výroby. ABS má vyšší bod tání než PLA a při ochlazování se smršťuje. Aby 

se zabránilo smrštění je nezbytná vyhřívaná deska. V případě tisku ABS v menších 

prostorách je nezbytné použít dostatečnou filtraci vzduchu, protože ABS produkuje 

vzdušné mikroskopické částice a jemný zápach, který může být nepříjemný [17].  

Polykarbonátové materiály (zkratka PC) přibyly k používaným materiálům teprve 

nedávno. Běžně se využívají při výrobě CD, DVD, v automobilovém a leteckém 

průmyslu díky vysoké odolnosti vůči poškrábání a nárazům. I přesto že tento materiál je 

pro svoji vysokou pevnost často využívaným, nevýhodou je jeho teplota tání (260 °C 

a více), což není pro některé 3D tiskárny vhodné. Tento materiál se také při vystavení 

ultrafialovému světlu stává křehčí [17].  

Nylon je dalším materiálem, který se začal používat nedávno. Svoji oblibu si získal 

především díky vysoké flexibilitě a dobré přilnavosti mezi jednotlivými vrstvami. 

Teplota tání se pohybuje v rozmezí 240-270 °C. Je také odolný vůči acetonu, který 

rozpouští ABS a PLA. Díky těmto vlastnostem se Nylon často používá při výrobě váz 

a pohárů [17]. 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V analytické části bakalářské práce je společnost představena z hlediska počtu 

zaměstnanců, objemu výroby a předmětu podnikání dle obchodního rejstříku. Dále 

je popsán výrobní sortiment, získané certifikace, historie, využití informačního systému 

a průběh vybrané zakázky ve společnosti. Závěr tvoří zhodnocení současného stavu 

prostřednictvím SWOT analýzy. 

2.1.  Současný stav společnosti Slévárna a modelárna Nové Ransko, 

s.r.o. 

Ryze česká společnost se sídlem ve Ždírci nad Doubravou – Nové Ransko 234 

je středně velká komerční slévárna a modelárna, která má k 1. červnu 2019 225 

zaměstnanců s ročním objemem výroby cca 3500 tun odlitků z litin, slitin hliníku 

a slitin mědi. Společnost se zaměřuje na technologicky náročné kusové, malosériové 

až po středně sériové zakázky. Export, který tvoří významnou část produkce, 

je realizován především do Německa (Siemens Berlin, Prokosch Pumpen ‘Ostringen), 

Rakouska, Švýcarska a Belgie [18].  

 

Obrázek č. 7 Logo společnosti 

(Zdroj: 18) 

2.1.1. Předmět podnikání společnosti  

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 23. prosince 1991. Mezi předmět 

podnikání společnosti patří: 

• kovoobráběčství 

• slévárenství 

• zámečnictví 

• modelářství 

• výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
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• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických  

a telekomunikačních zařízení [19] 

2.1.2. Výrobní sortiment společnosti 

Společnost má čtyři výrobní úseky – slévárna litin, slévárna neželezných kovů, 

modelárna a obrobna. 

Slévárna litin vyrábí odlitky z litiny s kuličkovým grafitem (LKG) a odlitky z litiny 

s lupínkovým grafitem (LLG), které jsou odebírány převážně strojírenskými podniky. 

Odlitky mají hmotnost až 2000 kg a jsou vyráběny ručně a strojně [20].  

Slévárna neželezných kovů (Al a Cu slitiny) produkuje odlitky ze slitin hliníku, 

z bronzu a mosazi. Odlitky jsou vyráběny ručně a strojně do pískových forem 

a gravitačně lité do kovových forem [20].  

Modelárna se člení na dřevomodelárnu a kovomodelárnu. Ve dřevomodelárně 

je používáno sušené dřevo, převážně olše, borovice a buk, dále jsou používány 

překližky do tloušťky 40 mm, umělá dřeva a lité a tištěné plasty. Dřevěné modely jsou 

opatřeny ochrannými nátěry. Kovová modelová zařízení jsou vyráběna zejména ze slitin 

hliníku odlévaných ve slévárně neželezných kovů a z litých plastů s keramickými 

a kovovými plnivy. Technická dokumentace pro výrobu modelů je přijímána v jakékoli 

podobě, tj. klasická výkresová dokumentace, elektronická podoba v jakémkoli formátu 

[21].  

Obrobna je vybavena třemi CNC frézkami a dvěma CNC soustruhy ve starší hale  

a v nové hale CNC pětiosá frézka a soustruh. Obrobna také zajišťuje výrobu složitějších 

dílů pro kovomodelárnu. Dlouhodobým cílem společnosti je dodávat zákazníkovi 

odlitky v konečné, opracované podobě [22].  

2.1.3. Certifikace společnosti 

Společnost získala v červnu 2004 certifikace dle následující specifikace: 

• certifikace systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 

• certifikace systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 

14001 

• politika managementu kvality a environmentu [23] 
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2.1.4. Historie společnosti 

První písemná zmínka o osadě Ransko pochází z 11. století. Již toto jméno naznačuje, 

že se zde nacházely hamry (do širokého okolí se rozléhaly rány při kování a výrobě 

železných dílů). Nejstarší dochovaná zmínka o železářském hamru v dnešním Starém 

Ransku je z roku 1480, kdy jej vlastnili hamerníci Jakub a Petr. V první polovině 

17. století, však byla pec v Ransku již pouze v dědičném nájmu [24]. 

Od roku 1669 vlastnil huť Ferdinand z Dietrichštejna. Surové železo z ranské vysoké 

pece bylo již tehdy zkujňováno v místním hamru a hutě prosperovaly. Produkce 

surového i kujného železa ranských železáren v letech 1690 až 1740 rostla [24].  

V roce 1846 bylo v Ransku v provozu 17 kujících výhní s hamerskými kladivy a dvě 

vysoké pece a v roce 1847 přibyla třetí. Ve druhé polovině 19. století se však začal 

projevovat nedostatek dřeva k výrobě dřevěného uhlí a jeho cena začala rychle růst. 

Železnorudné doly v okolí Starého Ranska byly vyčerpány a její dovoz ze vzdálených 

lokalit se významným způsobem promítal na výrobních nákladech. Další překážka 

přišla v podobě nedostatku vodní energie, která byla nezbytná k pohonu dmychadel 

a hamerských kladiv [24].  

Na místě, kde se nyní nachází Slévárna a modelárna byl původně hostinec, který koupil 

v roce 1885 Jan Pujman, a ještě téhož roku zahájil výstavbu první výrobní haly a začal 

s výrobou stacionárních spalovacích motorů. V roce 1912 byly v areálu již tři haly, 

čtvrtá byla postavena bezprostředně po 1. světové válce. Firma Jana Pujmana 

se vyvíjela velmi dynamicky, od 20. let vyráběla mobilní mlátičky, později také sekačky 

a začátkem 30. let vyvinula traktor. Po druhé světové válce se již nepodařilo realizovat 

nové investiční záměry. Dříve než se firma vzpamatovala z války, byly rodiny již synů 

zakladatele násilně vystěhovány v prosinci 1948 a podnik byl bezprostředně poté 

znárodněn [24].  

V roce 1991 byla založena společnost s ručením omezeným, v říjnu 1992 se podařilo 

dopracovat privatizační projekt a byla podepsána kupní smlouva s Fondem národního 

majetku. Dnem 1. listopadu 1992 se společnost stala samostatným právním subjektem. 

Koncem 90. let se začala měnit firemní kultura a investice se začaly pečlivěji 

připravovat. Nárůst produkce nastal až začátkem 21. století, investice se staly 

samozřejmostí, export dosáhl téměř 50 % [24].  
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Obrázek č. 8 Letecký pohled na areál společnosti 

(Zdroj: 25) 

2.1.5. Organizační struktura společnosti 

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. má jedno-liniový typ organizační struktury 

(viz příloha I.), ve které má každý podřízený právě jednoho nadřízeného. Díky tomuto 

uspořádání je společnost schopna větší pružnosti při realizaci jednotlivých zakázek. 

Společnost je vedena ředitelem společnosti, kterému je podřízen manažer SMJ 

(Systému managementu jakosti) a EMS (Environmentálního managementu systému) 

a dále také vedoucí jednotlivých úseků, kteří jsou členy vrcholového vedení.  

Vedoucí obchodního úseku řídí marketing, zajišťuje vyřizování poptávek, realizaci 

zakázek a kooperace. Součástí obchodního úseku je expedice a tepelné zpracování 

odlitků. 

Vedoucí výrobních úseků (slévárna neželezných kovů, slévárna litin, modelárna  

a obrobna) jsou nadřízenými mistrů jednotlivých výrobních úseků.  

Pod technický úsek spadá Technická příprava výroby (TPV), metalurgická laboratoř, 

technický rozvoj, výzkum a vývoj, BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO 

(Požární ochrana) a ekologie.  

Ekonomický úsek provádí veškeré účetnictví, připravuje podklady pro Valné hromady 

společnosti a podklady pro finanční kontroly. Dále zajišťuje pravidelné externí 

ekonomické audity, řízení lidských zdrojů s ředitelem společnosti a agendu závazků 

a pohledávek. 
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Další úsek se stará o správu a údržbu provozu strojů, budov. Patří sem také energetika, 

ostraha a jídelna. Úsek zásobování má na starost dopravu a sklady. Posledním úsekem 

je řízení jakosti, které zajišťuje vstupní a výstupní kontroly odlitků, kokil, modelových 

zařízení a metrologii a vede evidenci interní a externí neshodné produkce. Ve spolupráci 

s Obchodním úsekem a Ekonomickým úsekem řeší reklamace. 

2.1.6. Procesy ve společnosti 

Hlavní procesy, které jsou pro společnost klíčové souvisejí se samotnou výrobou 

tzn. odlévání odlitků, obchod, nákup materiálů, případné poprodejní služby (reklamace). 

K řídícím procesům společnosti patří v první řádě strategické plánování, přezkoumávání 

požadavků zákazníka, tvorba, řízení lidských zdrojů, řízení a kontrola kvality, řízení 

pohledávek a samotné zlepšování procesů. 

Podpůrné procesy, které zajišťují hladký průběh hlavních procesů, jsou tvorba 

technologické dokumentace, finance a vedení účetnictví, správa a údržba majetku, 

marketing a zpětná vazba od zákazníků. 

2.1.7. Informační systém ve společnosti a jeho moduly 

Společnost využívá k řízení svých procesů informační systém K2, který je rozdělen 

do několika modulů.  

První modul se nazývá workflow. Zde se nachází elektronická evidence, správa 

firemních dokumentů a procesů. Zodpovědná osoba má možnost přiřadit úkoly 

pro zaměstnance a evidovat jejich následné plnění zachycené např. v grafu. Úkolům lze 

také nastavit notifikaci pro vybrané zaměstnance, kteří jsou následně upozorněni 

v případě změny stavu daného úkolu. 

Druhým modulem je plánování a vizualizace výroby. Zde jsou informace o pokrytí 

výroby materiálem, polotovary a celkové vytížení výrobních kapacit. Data mohou být 

zpracovány do Ganttova diagramu, ve kterém se automaticky promítnou případné 

změny v přípravě výroby. Plánování a vizualizace výroby také nabízí srovnání plánu 

se skutečností (např. množství, náklady nebo čas), kalkulaci výrobků, vytváření 

technologických postupů a automatizaci zadávání dat pomocí čárových kódů.  

Ve třetím modulu probíhá řízení skladu. Stavy výrobků a materiálu na skladě se eviduje 

jako zadané (blokované), rezervované (požadované) a objednané. Pro další třídění 
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je možno použít vlastnosti materiálu (např. rozměry, barva, povrchová úprava, balení, –

provedení, velikost a materiál). Systém nabízí grafické zobrazení pro pohyb výrobků 

na skladě a umožňuje predikci pro budoucí potřebu zásob na základě historických dat. 

Ve čtvrtém modulu se nachází databáze zaměstnanců. Jsou zde evidovány pracovní 

smlouvy, vzdělání a předchozí zaměstnání. Dále modul obsahuje záznamy o školení, 

rekvalifikacích nebo lékařských prohlídkách, propracovaný systém evidence pracovní 

doby na základě, kterého se vypočítává mzda. 

Pátý modul se nazývá nákup a obchod. Informační systém umožňuje řízení zakázek 

pomocí evidence dokladů, které znázorňují její průběh. Doklady na sebe navazují 

v předem daném pořadí – zakázka, objednávka, výdejka nebo rezervační list, dodací list 

a faktura. U každé zakázky je evidence, v jaké fázi se aktuálně nacházejí (např. 

nedofakturované, nevychystané nebo objednané). 

Šestý modul je CRM (Customer relationship management). V tomto modulu jsou ––

evidovány informace o obchodních partnerech, kontaktních osobách, marketingových 

kampaních a obchodních příležitostech. Zaměstnanci zodpovědní za komunikaci 

se zákazníkem mají k dispozici informace o aktuálních i předešlých objednávkách 

a jejich stavu a mohou tedy ihned řešit konkrétní požadavky od zákazníka. 

Posledním modulem je ekonomika a účetnictví. Zde probíhá zaúčtování, opravy 

a kontroly dokladů, ekonomické analýzy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát), komunikace 

s bankami (systém umožňuje vedení libovolného množství bankovních účtů), příkazy 

k úhradě, vymáhání pohledávek a správa majetků společnosti. 

2.2. Zmetkovitost 

Společnost je schopna díky investicím a postupnému vylepšování výrobních technologií 

snižovat množství vnitřních zmetků a počet reklamací ročně v průměru o 1 až 2 %. 

V roce 2019 největší podíl na zmetkovitosti podle použitého materiálu tvořily výrobky 

ze šedé litiny (43 % v peněžním vyjádření), nejčastější příčinou z výrobního hlediska 

bylo nedolití a zadrobení výrobku [26]. 
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Obrázek č. 9 Graf zmetkovitosti podle použitého materiálu 

 (Zdroj: Vlastní zpracování dle interních zdrojů společnosti) 

2.3. Obecný průběh zakázky ve společnosti 

V následující kapitole jsou popsány jednotlivé etapy obecného průběhu zakázky 

ve společnosti.  

Společnost obdrží měsíčně v průměru 90 poptávek, z toho přibližně 12 % je realizováno 

(hlavní faktor tvoří poptání více společností zákazníkem). V první etapě 

při rozhodování o přijetí zakázky společnost zvažuje, zda je zakázka realizovatelná 

z hlediska proveditelnosti (technologické hledisko). Dalším faktorem je sériovost 

zakázky a prověření kapacitních možností na pověřeném pracovišti. V případě, 

že některé činnosti není možné v kapacitách společnosti zajistit, prověří se možnosti 

kooperací. Modely pro budoucí zakázku vytvářejí pracovníci ve společnosti. Většinou 

se kooperují části modelových zařízení, v kooperaci se vyrobí dílec, který na strojních 

pracovištích firmy nelze s dostatečnou přesností vyrobit. Ostatní části modelového 

zařízení jsou vyrobeny ve vlastních kapacitách modelárny (jaderníky, vtokové 

soustavy).  

Všechny náklady na zakázku jsou pečlivě projednávány, tak aby odběratel měl velmi 

přesné informace o nákladech na jednotlivé výrobní procesy. Tato okolnost může vést 

k porovnání nákladů u jiných dodavatelů, z těchto důvodů se stává, že zakázku realizuje 

u jiného dodavatele. 

V případě, že je zakázka přijata k realizaci a zákazník požaduje např. přesný údaj 

o hmotnosti expedovaného odlitku, vytvoří se elektronický model a podle objemu 
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a hustoty použitého kovu do odlitku lze velmi přesně spočítat výslednou hmotnost 

odlitku (obrobku), na základě, kterého je stanovena cena. Pokud je dodáno modelové 

zařízení bez elektronické dokumentace, zjistí se výsledná hmotnost odlitku 

až po vzorkovém řízení, kterému předbíhá úprava modelového zařízení 

na technologické podmínky v kapacitách společnosti. 

Všechny zakázky jsou číslovány podle interní systémové dokumentace (např. NR 9362, 

které indikuje, že se jedná o tuzemského odběratele, v případě exportu je objednávka 

označena ENR). Někteří odběratelé požadují i jejich značení na odlitcích a datové údaje. 

V tomto případě se používají např. samolepící plastové nebo kovové pásky, ve kterých 

jsou datové údaje označeny, při změně data se odlepí předchozí páska a nalepí se páska 

s novým datem.  

Pokud se zákazník kladně vyjádří na cenovou nabídku je vystavena kupní smlouva 

a dále se stanovuje plán výroby. Plánování výroby v podniku je dáno směrnicí. 

Ve směrnici je definován soubor pravidel postupu a jednání mezi jednotlivými úseky 

společnosti při plánování výroby a zajištění kvality během přípravy výroby. Postup 

zahrnuje činnosti od konstrukce, výroby modelového zařízení a kokily, specifikace 

technologie, schválení výrobní dokumentace až po plánování výroby. 

Plánování se dělí na opakovanou výrobu a výrobu nového odlitku. Plánování opakované 

výroby je prováděno pomocí tabulkového editoru s přihlédnutím k momentálním 

výrobním možnostem, a to pro jednotlivé úseky a pracoviště odděleně. Vygenerované 

termíny jsou potom zadávány do IS K2 a sdělovány zákazníkům. Plánování nové 

výroby začíná zadáním termínu na výrobu odpovídajícího modelu po konfrontaci 

s předloženou nabídkou zákazníkovi, plánování výroby vzorků pomocí tabulkového 

editoru, vypracování technologické karty a následné vygenerování a zadání termínů 

do IS K2. 

Průběh zakázky je ukončen expedicí výrobku a předáním veškerých požadovaných 

certifikací.  

2.4. Analýza průběh vybrané zakázky ve společnosti 

Pro popis konkrétního průběhu zakázky v podniku byl zvolen odlitek z litiny 

s lupínkovým grafitem (LLG) ČSN 42 2425. Celkové poptávané množství činilo 50 ks. 

Objednávka (označena společností kódem NR 9362) ze dne 29. 5. 2019 byla 
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zákazníkem zaslána s přiloženým výkresem obrobku (obr.10). Bezprostředně poté byla 

po krátké konzultaci s vedením modelárny a technology vystavena kupní smlouva 

ze dne 30. 5. 2019. Technologie připravila postupový výkres ve spolupráci s úsekem 

modelárny, navrhla technologické přídavky na opracování, polohu dělící roviny 

a výkres pro zhotovení modelu. Předpokládaný termín zhotovení modelového zařízení 

byl 26. 6. 2019. Modelové zařízení pro vzorkové řízení bylo zhotoveno 30. 6. 2019. – 

Po vzorkovém řízení bylo zjištěno, že v tepelných uzlech u náboje mezi předlitými 

kruhovými otvory a běhounem je příliš tenká vrstva materiálu, a proto bylo nutné nad 

nábojem přidat nálitky. Důvodem byla zjištěná porezita v obvodu náboje. Grafitická 

expanze (lupínkový grafit tuhne později) nestačila na kompenzaci smrštění odlitku při 

tuhnutí, proto bylo nutno upravit modelové zařízení. Po úpravě bylo modelové zařízení 

předáno k druhému vzorkovému řízení dne 2. 7. 2019. Touto nutnou úpravou se již 

termín dodání nulté série odlitku o týden opozdil, protože oboustranná modelová deska 

byla namontována 3. 7. 2019 do prostoru výroby bezrámových polo forem, navíc se 

zpozdila dodávka předepsaných filtrů. Vzhledem k tomu, že zákazník obdržel nultou 

sérii odlitků (50 ks) 8. 7. 2019 a požádal, zda je možno snížit přídavky na opracování, 

bylo nutné vyvolat jednání u zákazníka, zda by nultou sérii nepřijal.  

Výsledkem jednání byl požadavek zákazníka na ohrubování na požadované rozměry 

odlitku. Následovala další úprava modelového zařízení, přídavky na opracování byly 

sníženy v náboji na 2,8 mm, úkosy byly zmenšeny na 1,5°. Na čelní ploše běhounu byl 

přídavek na opracování snížen na 3 mm. Úkosy byly rovněž sníženy na 1,5°. Dodávka 

první placené série se, z uvedených důvodů, zpozdila o 25 pracovních dnů. Takto 

opravené odlitky byly dodány 19. 8. 2019.  

Pro sériové dodávky bylo již modelové zařízení definitivně upraveno, současně byl 

potvrzen požadavek i na povrchové úpravy a obrábění. 
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Obrázek č. 10 Výkres obrobku 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Obrázek č. 11 Hotový odlitek 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.5. Výrobní postup zakázky NR 9362 

Výrobní proces odlitku z litiny s lupínkovým grafitem (LLG) ČSN 42 2425 probíhá 

v sedmi etapách. 

2.5.1. První etapa – Výroba forem 

Pro výrobu forem bylo nutné v přípravně formovacích látek vybrat nejvhodnější poměr 

křemičitého písku (ostřiva), jílového pojiva (bentonit) a uhlíkaté přísady a dále bylo 

nutné nastavit program mísiče tak, aby podle vstupních parametrů vratné formovací 
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směsi se automaticky řídilo množství vody.  Výstupem z přípravny formovacích látek 

je formovací směs, která vstupuje do zásobníku nad formovací stroj DISA. 

Obsluhu formovací linky provádí operátor linky, který je seznámen s celým procesem 

výroby forem. Operátor je schopen kontrolovat všechny parametry od přípravy 

formovacích látek, po výstup hotových forem z formovacího stroje, který vyrábí 

současně obě polo formy (moderní deska je oboustranná) vstřelením formovací směsi. 

Do dolní polo formy jsou založeny filtry (zachycení hrubších nečistot z tekutého kovu 

při odlévání), případně jádra, chladítka a nálitky. Obě polo formy se automaticky složí 

a pokračují na vozíčkovém dopravníku pod manipulátor k zakládání krycího rámu 

(žaketu) a zatížení formy. Kromě linky DISA je na slévárně litin ruční formovna, kde 

jsou používány samo tuhnoucí furanové směsi pro výrobu forem a jader (obr. 12). 

 

Obrázek č. 12 Výroba forem ze samo tuhnoucí furanové směsi na slévárně litin 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.5.2. Druhá etapa – Odlévání 

Obdobně jako na lince DISA pracuje i operátor linky HWS na slévárně neželezných 

kovů. Na vozíčkovém dopravníku postupují formy na licím dopravníku (obr. 13), kde 

jsou formy zaplněny tekutým kovem předepsaných parametrů, z licí pánve. Tuto činnost 

zastává, ve spolupráci s operátorem linky, odlévač, který je detailně seznámen s procesem 

odlévání. Jeho povinností je dodržovat teplotu lití, vhodnou licí výšku, současně odlévá 

jen tehdy, když je seznámen, že z tavírny byl odeslán kov předepsaných parametrů 

(strukturální složky musí mít předepsaný tvar po ztuhnutí, velikost zrn musí mít 

stanovenou velikost). Kov předepsaných parametrů je analyzován spektrálně (chemické 
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složení) a termickou analýzou (modifikace, tj. tvar strukturálních složek a očkování, 

tj. velikost zrn). 

 

Obrázek č. 13 Formovací linka HWS na nové hale slévárny neželezných kovů 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.5.3. Třetí etapa – Využití tekutého kovu 

Využití tekutého kovu tzv. výtěžnost se počítá v %. Tento údaj je důležitý pro stanovení 

spotřeby tekutého kovu na odlitek. Z formy je vytlučen tzv. surový odlitek, který krom 

vlastního tvaru odlitku obsahuje ještě vtokovou soustavu a nálitky. Jestliže odlitek 

po čistírenských operacích váží např. 19 kg a vtoková soustava s nálitky váží 5 kg, 

potom surový odlitek váží 24 kg. Výtěžnost je tedy cca 80 %. 

Surové odlitky jsou transportovány do čistíren, kde je nejprve zbaveny ulpělého písku 

(zbytku formovací látky) a zbytků jader. Odlitky z litin se nejprve tryskají například 

v komorovém nebo v bubnovém pasovém tryskacím stroji. V komoře tryskače se např. 

na pasech převalují odlitky a jsou tryskány ocelovými broky ze dvou metacích kol. Proces 

trvá u tohoto druhu odlitku 6 až 7 minut. Otryskané surové odlitky pokračují na pracoviště 

odstranění vtokových soustav a nálitků. Odlitkům z litin s lupínkovým grafitem obvykle 

stačí uražení (litina je velmi křehká). Vtokové soustavy a nálitky jsou spojeny odlitkem 

předlitým vrubem, takže se dají snadno odlomit. Odlitky z litin s kuličkovým grafitem mají 

vyšší tažnost (feritické LKG až 20 %), proto obvykle nelze vtokovou soustavu a nálitky 

odstranit uražením, musí se odbrousit rozbrušovacími kotouči, obdobně se odstraňují 

vtokové soustavy a nálitky z odlitků ze slitin mědi. U odlitků ze slitin hliníku se používají 

pásové pily. 
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 Následuje ruční a strojní broušení na stojanových bruskách, pásových bruskách 

a pomocí rozbrušovaček. Výsledný odlitek je tímto připraven k dalším operacím, které 

se provádí buď v kapacitách odběratele, nebo v kapacitách slévárny. V našem případě 

provádíme povrchové úpravy i obrábění odlitku. 

 

Obrázek č. 14 Čistírna odlitků na nové hale slévárny neželezných kovů 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.5.4. Čtvrtá etapa – Nátěr odlitků z litin 

Odlitek je nejprve povrchově upraven máčením do akrylátového, vodou ředitelného 

laku. Máčení se provádí do bazénu o objemu 1,2 m3, jeho nátěr je průběžně míchán 

dvěma oběhovými čerpadly a povinností obsluhy je udržování teploty lázně v rozmezí 

18–24°a současně je prováděno měření hustoty nátěru tzv. Fordovým pohárkem. 

V případě že výtok z Fordova pohárku trvá déle než 6 vteřin je nutno nátěr ošetřit. 

Ošetří se speciálním přípravkem, který je vodou ředitelný. Po ošetření se nátěr znovu 

proměří. Dále se provádí měření tloušťky nátěru na stanovených plochách odlitku. 

Přibližně 2x za rok je nátěr nutno vyměnit, protože již nedosahuje předepsaných 

parametrů. Výměna nátěru se provádí za účasti servisního technika. Odlitky jsou 

máčeny na závěsu (rošt nebo stromeček). Přebytečný nátěr se nechá nad bazénem 

okapat a je přesunut do vytvrzovací komory, kde je ponechán 40 minut na teplotě 60°. 

Po vytvrzení má nátěr již dostatečnou manipulační pevnost.  
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Obrázek č. 15 Závěsný rošt na povrchovou úpravu 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.5.5. Pátá etapa – Obrábění  

Obrábění odlitků se provádí na CNC frézce v obrobně společnosti. Všechny CNC stroje 

obrobny společnosti jsou dodány tuzemským výrobcem Mas. Programy na opracování 

si provádí samy obráběči. V případě velmi složitého obrábění je program vyhotoven 

vedoucím obrobny na základě elektronického modelu odlitku, proměřeného 

na měrovém centru Mitu Toyo. 

2.5.6. Šestá etapa – Přejímka odlitků 

Přejímka odlitků vychází z požadavků odběratele. Obchodní úsek společnosti vystavuje 

ve spolupráci s úsekem řízení jakostí přejímací protokol. Úsek řízení jakosti dále 

zajišťuje přípravu atestů. Z databáze tavírny převede data chemického složení, případně 

z termické analýzy, mechanické hodnoty zajišťuje úsek řízení jakosti v mechanické 

zkušebně, která je vybavena klasickým tvrdoměrem a Charpyho kladivem na měření 

hrubové houževnatosti. Pro měření pevnosti zkušebních tyčí v tahu je využíván 

elektronicky řízený stroj. Dále je možné zpracovat k dodávkám z litinových odlitků 

protokol žíhání na snížení pnutí (provádí se jen na požadavek zákazníka) a odlitků 

ze slitin hliníku protokol o tepelném zpracování (umělé stárnutí, tj. vytvrzování). 
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Obrázek č. 16 Laboratoř přístroje z leva vpravo (prodyšnost, pevnost v tlaku, váha, sítovačka, 

vlhkost) 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

2.5.7. Sedmá etapa – Expedice 

Hotové odlitky jsou, po případném tepelném zpracování (žíhání nebo vytvrzování), 

předány do expedice, kde jsou skladovány na paletách a nachystány k odběru 

(společnost je po předchozí domluvě schopna zajisti dopravce, případně je možnost 

osobního odběru zákazníkem). Pracovníci expedice zajišťují informace pro odběratele. 

Expedice vystavuje dodací list viz. příloha.  

2.6. Kalkulace zakázky 

Náklady na jednotlivé operace při výrobě odlitku: 

• Strojní formování    3,84 Kč 

• Materiál (tekutý kov)    269,52 Kč 

• Tryskání     15,77 Kč 

• Povrchová úprava (akrylátový lak)  30,40 Kč 

• Obrobení     10 Kč 

• Celkem za kus     329,53 Kč 

• Fakturováno     52,6 % obchodní přirážka 

• Fakturovaná cena za kus   696,16 Kč 
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Obchodní přirážka se pohybuje v rozmezí 35 až 55 % podle toho, zda je cena 

za modelové zařízení (úprava modelového zařízení) rozpuštěna v ceně odlitku, dále jaké 

investice a opravy jsou plánovány na strojní formovně a plánované zvyšování mezd.  

2.7. SWOT analýza společnosti 

Jako nástroj ke zhodnocení společnosti byla zvolena SWOT analýza. SWOT analýza 

byla sestavena a schválena za pomoci zaměstnanců ve firmě. 

Tabulka č. 2 SWOT analýza společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky (Strengths) Slabé stránky (Weaknesses) 

Mnohaleté zkušenosti v oboru Nedodržování termínu 

Snižování zmetkovitosti Nedokončený informační systém 

Velmi dobré partnerské vztahy Finanční nestabilita 

Spolupráce se studenty Vysoká míra zadluženosti 

Průběžná realizace investic Nedostatečná míra digitalizace  

Osobní rozvoj zaměstnanců  

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

Dotační tituly podporované EU Zvýšení nároku na ochranu životního 

prostředí, bezpečnosti práce 
Inovace 

Uplatnění výzkumné činnosti Nedostatek lidských zdrojů 

Digitalizace zakázek (3D tisk) Zvýšení nároků na kvalitu výrobků 

2.7.1. Silné stránky  

Mezi silné stránky společnosti patří zejména mnohaletá zkušenost v oboru. Společnost 

je na trhu již 70 let a za tu dobu získala potřebné zkušenosti v klíčových oblastech 

daného oboru. S tím jde ruku v ruce dobré jméno společnosti, které je výsledkem 

dobrých partnerských vztahů a kvalitní firemní kultury. 
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Díky zkvalitňování kontrolních mechanismů a zajištění stabilizace zaměstnanců 

na jednotlivých pracovištích pomocí motivačních programů je společnost schopna 

každým rokem efektivně snižovat zmetkovitost výroby. 

Základem úspěchu každé společnosti jsou dobré obchodní a partnerské vztahy, ať už jde 

o jednání s odběrateli či dodavateli. Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. exportuje 

cca 45 % odlitků do evropských zemí do podniků se zaměřením na výrobu strojů 

pro chemický, potravinářský a farmaceutický průmysl. Dále pro čerpací techniku, 

elektrotechnická zařízení a stavebnictví. 

Díky spolupráci se studenty středních a vysokých škol společnost investuje 

do budoucnosti a získává možnost připravit si budoucí kvalifikované pracovníky. 

Společnost umožňuje pro studenty exkurze a psaní závěrečných prací. 

Investiční projekty umožňují zlepšovat konkurenceschopnost podniku. Slévárna  

a modelárna Nové Ransko, s.r.o. realizuje projekty vypsané MPO ČR a využívá 

i dalších dotovaných projektů na vzdělání. Dalším způsobem inovace je spolupráce 

se studenty vysokých škol na různých projektech. 

Aby společnost zůstávala i nadále konkurence schopná a efektivní při výrobě, je 

nezbytnou součástí i zvyšování odborné způsobilosti svých zaměstnanců 

prostřednictvím rekvalifikačních kurzů, testů a odborných seminářů. 

2.7.2. Slabé stránky  

Finanční nestabilita společnosti je způsobena například při předběžné kalkulaci nákladů, 

kde nejsou vždy zahrnuty všechny skutečné náklady, které vzniknou při vzorkovém 

řízení a při realizaci zakázek. Pokud by společnost nebyla schopna včas napravovat tuto 

slabou stránku, mohlo by dojít k finančním ztrátám a k dalšímu prohlubování finanční 

nestability. 

Simulace procesu výroby je důležitá součást přípravy výroby. Absence simulačního 

software proto společnost znevýhodňuje a je nucena využít simulace v kooperaci. 

Pro pořízení a uplatnění simulačního software je nejdříve nezbytné získat pracovníka, 

jenž má požadované vzdělání a schopnosti na provádění simulace. 

V případě, že se podnik soustředí na kusovou a malosériovou výrobu, může dojít velmi 

snadno k prodloužení termínu dodávek, způsobenou především absencí předchozích 

zkušeností s danou výrobou (zejména u kusové výroby). 
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2.7.3. Příležitosti  

Dotační tituly podporované EU jsou pro společnost dobrou příležitostí, jak vybudovat 

moderní pracoviště a zlepšit tak efektivitu výroby a následně konkurenceschopnost 

na trhu. Důležité je najít vhodný dotační titul, správně podat žádost a dodržet všechny 

náležitosti. 

Inovace je základní klíč, jak dlouhodobě nejen udržet konkurenceschopnost společnosti, 

ale zároveň zajistit i její dlouhodobou udržitelnost. Pro dosažení vysoké technologické 

úrovně je nezbytné realizovat výstupy z vývojových a výzkumných činností.  

2.7.4. Hrozby 

Největší hrozbu pro podnik představují změny v legislativě a zvýšení nároků na ochranu 

životního prostředí. Další hrozbou jsou neustále se zvětšující požadavky na kvalitu 

a nižší úroveň znalostí zástupců odběratelů.  

2.8. Závěr analýzy průběhu zakázky ve společnosti 

Cílem analytické části bakalářské práce bylo zmapování současného stavu průběhu 

zakázky v podniku Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. Z této analýzy vyplynulo, 

že největší podíl na celkové době zakázky má tvorba modelového zařízení a jeho 

případná úprava. Na dalších operacích v zakázce (samotná výroba odlitku apod.) není 

v současné době z technického a technologického hlediska mnoho prostoru 

pro optimalizaci, a proto se v návrhové části bakalářské práce budu věnovat 

optimalizaci procesu tvorby modelového zařízení.  
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Obrázek č. 17 Průběh zakázky ve společnosti – Ganttův diagram 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3. VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

V této části bakalářské práce jsou popsány návrhy na optimalizaci průběhu zakázky. 

Přidaná hodnota, která vzniká, jak pro zákazníky, tak pro společnost je urychlení 

výrobního procesu a v konečném důsledku tak možnost realizace více zakázek. 

3.1. Digitalizace výroby modelového zařízení 

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. je společnost s dlouholetou tradicí a za tuto 

dobu má již osvědčený výrobní postup jejich konečného produktu – odlitku, převládá 

tedy rutinní postup při realizaci zakázek, proto zde není mnoho prostoru 

pro optimalizaci, ať už z hlediska technického, nebo z hlediska technologického, 

i přesto, že v současné době se dá i tato fáze zakázky řešit již za pomocí 3D tisku 

při výrobě modelových zařízení nebo i tiskem kovových prášků při výrobě částí odlitků, 

případně i celých kovových dílců s parametry, které vyhoví požadovaným vlastnostem 

odlitků. V průběhu zakázky má na celkové délce trvání (jak ukazuje Ganttův diagram 

na obr. 19) největší podíl výroba modelového zařízení.  

Modelové zařízení slouží k vytvoření ploch a dutin ve formě. Podle toho, 

jak je požadovaný odlitek tvarově složitý, se používají různé pomůcky: mateční modely, 

šablony pro rozměrovou kontrolu, tvarová kopyta. Výroba odlitku vyžaduje vhodnou 

volbu rámu (velikost a tvar) podle sériovosti a určení pracoviště (ruční, strojní). 

Modelové zařízení se podle toho dělí na výrobu jednotlivých elementárních částí: 

modelní desky, polo modely, vtoková soustava (vtoková kůl, rozváděcí kanály 

a zaústění pomocí tzv. zářezů), nálitky, chladítka, výfuky a jaderníky. Modelové 

zařízení je zpravidla větší než samotný výrobek (odlitek), protože je nutno počítat 

se smrštěním kovu při tuhnutí a dále s přídavky na obrábění a technologickými úkosy. 

Obvykle je toto zařízení vyráběno obráběním dřeva, překližek, litých nebo tištěných 

plastů nebo kovu za pomoci obráběcích strojů (srovnávačka, protahovačka, pásová pila, 

kotoučová pila, bruska, soustruh, frézka, vyvrtávačka a další). Masivní dřevo 

se doposud používá nejčastěji, jelikož se jedná o dobře obrobitelný a poměrně levný 

materiál, vhodný zejména pro velmi rozměrná modelová zařízení. [27]. 

Práce při výrobě klasických modelových zařízení jsou časově velmi náročné. Například 

výroba matečního modelu nebo případných úprav modelového zařízení trvá desítky 
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pracovních dnů v závislosti na složitosti tvaru. V případě mnou zvolené konkrétní 

zakázky trvala výroba cca měsíc.  

Významné zkrácení času by nastalo použitím 3D tisku. Tisk matečního modelu na 3D 

tiskárně trvá maximálně 48 h i v případě velmi složitých tvarů. 3D konstrukce 

v konstrukčním programu, kterou je nutno rovněž zahrnout do času realizace matečního 

modelu může trvat (v závislosti na složitosti) až 35 h. Tato skutečnost znamená úsporu 

času cca 60 %. Z takto vyrobeného matečního modelu lze již odlít ze vhodného plastu. 

Tisknout pomocí technologie FDM (tavením plastové struny) lze přímo na polo model 

sejmutý z modelové desky. Z polo modelu se odstraní část, která rozměrově nevyhovuje 

a provede se nový 3D konstrukční tvar. Polo model se upevní na plochu tiskárny 

a dotiskne se chybějící část. Použitá struna v tiskárně musí odpovídat požadavkům 

životnosti materiálu stávajícího polo modelu.  

V současné době společnost připravuje realizaci pracoviště, které bude vybaveno třemi 

3D tiskárnami kategorie profi (v současnosti je k dispozici jediná tiskárna 

od společnosti Průša, která je rozměrově omezená) od společnosti Ultimaker. 

Tabulka č. 3 Porovnání aditivního a substraktivního způsobu výroby 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17, s. 34) 

Aditivní způsob výroby Substraktivní proces výroby 

Celá sestava vyrobena jako jeden kus Díly pro jednu sestavu vyráběny zvlášť 

Rozmanitost materiálu (PLA, PETG, 

ABS, PP, FLEX, …) 

Standartní materiály (kov, dřevo, plast) 

Snazší výroba složitějších sestav Složité sestavy zpravidla dražší na výrobu 

Výrobní proces probíhá automaticky 

(nepotřebuje pozornost) 

Výrobní proces vyžaduje neustálou 

pozornost 

Velikost sestavy limitována velikostí 

tiskárny 

Velikost vyráběné sestavy není limitována 

Povrch po dokončení většinou nutno dále 

upravit (postprocessing) 

Povrch vyráběné sestavy po dokončení 

v požadované kvalitě 

Malé % odpadu  % odpadu zpravidla vyšší 
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3.2.  Tvorba 3D modelu modelového zařízení 

Pro přípravu 3D modelů existuje celá řada 3D CAD programů – Inventor, SolidWorks, 

Solid Edge. Oddělení konstrukce společnosti je již programově vybavena. 

V těchto programech lze vymodelovat díly a sestavy a zohlednit jejich pevné nebo 

kinematické vazby. Při práci s modelem v daném programu je jednoduché provést 

jakékoliv změny, ke kterým může dojít v oddělení vývoje. Dochází tedy k úspoře času 

oproti standardním 2D výkresům, které je nutné složitě přepracovat. Software také sám 

upozorní na případnou kolizi dílů v konstrukci větších sestav, k jejichž odhalení 

by jinak došlo až po finálním sestavení vyrobených dílů. Po zhotovení 3D modelu 

je v programu k dispozici kompletní výkresová dokumentace. Dále je možné provést 

kinematické, pevnostní či tepelné analýzy, a proto je v některých případech možno 

vyrobit rovnou jeden konečný prototyp a na něm provádět další testování. 

To pro společnost znamená další časovou úsporu [27].  

3.3. Povrchová úprava modelového zařízení, odpadovost a 

bezpečnost 

Při ruční výrobě modelového zařízení dochází z velké části k plýtvání materiálu. 

Odpady z modelárny jsou v kategorii O (ostatní odpady) - cca 100 kg/rok, jenom velmi 

malý objem je v kategorii N (nebezpečný odpad) - cca 35 kg/rok, část celkového počtu 

nebezpečných odpadů tvoří plechové obaly od nátěrů a ředidel. Modely vyrobené 

3D tiskem budou méně náročné na povrchové úpravy (lze využít mechanické (broušení, 

tryskání) nebo chemické úpravy (máčení do látek, které jsou schopny povrch rozpustit) 

 a zároveň je tisk bezodpadová technologie. Ke tvorbě odpadu dochází pouze v případě, 

že se 3D výtisk z nějakého důvodu nepodaří a jedná se tedy o zmetek. Tento zmetek 

ovšem bývá ve většině případů recyklovatelný. 

V prostorách modelárny je nezbytné se řídit předpisy v zákoně o BOZP a na takto 

rušném pracovišti vzniká určité riziko úrazu. Úrazovost ve společnosti je velmi nízká, 

80 % úrazů je na slévárnách. Za rok 2019 je registrováno 11 úrazů s pracovní 

neschopností. I přes tuto zdánlivě příznivou skutečnost je pravděpodobnost úrazů 

na strojních pracovištích modelárny vyšší než v případě využití 3D tiskáren.  
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3.4. Závěr návrhové části 

Podmínky návrhu řešení lze vyjádřit úsporou času. Příprava tisku dílců modelového 

zařízení je sice z hlediska času relativně náročná, i když konstruktéři již pracují 

se 3D modelováním, tak příprava tisku vyžaduje další dopracování programu 

(modelování, převod modelu do g. code, na základě, kterého tiskárna zná souřadnice, 

po kterých se bude pohybovat a dále nastavení teploty, kvality a rychlosti tisku, 

od kterých se odvíjí výsledná podoba finálního výtisku). Následující činnosti jsou však 

již úsporou času – po zadání tisku pracuje tiskárna automaticky bez účasti modelářů, 

kteří se mohou věnovat dalším činnostem na jiných modelových zařízeních.  

Náklady na 3D tisk modelu NR 9362 jsou ve srovnání s litým plastem cca 6,4 krát nižší. 

Při použití strun PETG je výsledný tištěný dílec průměrně 3,6 krát lehčí než litý plast 

a 2,5 krát lehčí než umělé dřevo, kde jsou náklady 3,3 krát nižší.  

K lití plastu je nejprve nutné vyrobit negativní tvar dílce (tvarovou dutinu), do kterého 

se plast opakovaně odlévá.  

V případě, že je použito k výrobě dílců umělé dřevo, které se obrábí na CNC strojích, 

jsou náklady vyšší jednak časově náročnějším vygenerováním programu na obrábění 

a dále energeticky náročnějším obráběním.    

Tabulka č. 4 Porovnání časů, materiálových a osobních nákladů 3D tisk, litý plast 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3D tisk jednotka hodnota litý plast  jednotka hodnota 

struna PETG  Kč/kg 520,00 epoxid bez plniva Kč/kg 220,00 

hmotnost modelu  kg 1,18 hmotnost modelu kg 4,26 

příprava programu hod. 3,00 3D modelování hod. 21,00 

doba tisku bez 
dozoru 

hod. 11,00 doba výroby hod. 28,00 

povrchová úprava  hod. 3,40 povrchová úprava  hod. 1,00 

osobní náklady Kč 1966,29 osobní náklady Kč 15224,72 

materiálové náklady Kč 614,00 materiálové náklady Kč 937,20 

energetické náklady Kč 11,34 energetické náklady Kč 396,9 

celková doba hod. 6,40 celková doba hod. 50,00 

celkové náklady Kč/model 2591,63 celkové náklady Kč/model 16558,82 
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Tabulka č. 5 Porovnání časů, materiálových a osobních nákladů 3D tisk, umělé dřevo 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3D tisk jednotka hodnota umělé dřevo  jednotka hodnota 

struna PETG  Kč/kg 520,00 
střední pevnost = 
zelené 

Kč/kg 
146,00 

hmotnost modelu  kg 1,18 hmotnost modelu kg 2,97 

příprava programu hod. 3,00 
programování CNC 
obrábění 

hod. 
7,00 

doba tisku bez 
dozoru 

hod. 11,00 doba obrábění hod. 
18,00 

povrchová úprava  hod. 3,40 povrchová úprava  hod. 2,10 

osobní náklady Kč 1966,29 osobní náklady Kč 7803,37 

materiálové náklady Kč 614,00 materiálové náklady Kč 433,62 

energetické náklady Kč 11,34 energetické náklady Kč 337,50 

celková doba hod. 6,40 celková doba hod. 27,10 

celkové náklady Kč/model 2591,63 celkové náklady Kč/model 8574,49 

 

Tabulka č. 6 Úspory času a nákladů u 3D tisku s litým plastem GM 725-7 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

výroba modelu v porovnání tisku s litým plastem 

úspora času hod. 43,60 87,20 % 

úspora materiálových nákladů Kč/model 323,20 34,49 % 

úspora celkových nákladů Kč/model 13967,19 84,35 % 

 

Tabulka č. 7 Úspory času a nákladů u 3D tisku s umělým dřevem EBABOARD PW 920 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

výroba modelu v porovnání tisku s umělým dřevem 

úspora času hod. 20,7 76,38 % 

úspora materiálových nákladů Kč/model -180,38 -41,60 % 

úspora celkových nákladů Kč/model 5982,86 69,78 % 

 

Tabulky, které porovnávají úspory času a nákladů 3D tisku oproti litému plastu/dřevu 

byli vytvořeny na základě odborného odhadu za pomoci zaměstnanců společnosti 

Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. 

Ve srovnání časů a nákladů je použití 3D tisku strunou PETG výrazně výhodnější, 

pouze materiálové náklady jsou nižší u umělého dřeva (viz tabulka 7). 
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Osobní náklady jsou vypočteny ze super hrubé mzdy zúčastněných pracovníků a tvoří 

nejvýznamnější složky v celkových nákladech. 

Nákup tiskáren pro výrobu dílců modelových zařízení je již v současnosti vhodné 

realizovat. Dalším krokem při rozvoji 3D tisků je nákup tiskáren pro tisk forem a jader, 

zde je krom vyšších pořizovacích nákladů ještě, prozatím, nepříznivá i cena speciálně 

upraveného písku. 

Budoucnost patří zcela jistě i tisku více komponentních součástí kovových, 

keramických nebo kombinovaných kovových s plasty i keramikou. 
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Obrázek č. 18 Průběh zakázky ve společnosti po implementaci 3D tisku – Ganttův diagram 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byl návrh průběhu činností zakázky s tvorbou přidané 

hodnoty každé činnosti ke splnění požadavků zákazníka s ohledem na dodací termíny. 

Společnost zvolená k popisu současného stavu a následného návrhu optimalizace 

zakázkového řízení byla Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o. 

Analýza průběhu byla nejprve popsána v obecné rovině a následně realizována na 

konkrétní zakázce vyhotovené v roce 2019 s označením NR 9362 – odlitek z litiny 

s lupínkovým grafitem (LLG) ČS 42 24 25 (kladka). Celkové poptávané množství činilo 

50 ks. Výrobní postup obsahuje sedm etap – výroba forem, odlévání, využití tekutého 

kovu, nátěr odlitků z litin, obrábění, přejímka odlitků, expedice. 

Na závěr analytické části byla za pomoci zaměstnanců společnosti sestavena SWOT 

analýza, ze které vyplynulo, že společnost málo využívá nově dostupných technologií 

Průmyslu 4.0 a to konkrétně digitalizace a 3D tisku. V tomto případě tato technologie 

nachází největší možnost uplatnění při tvorbě modelového zařízení. Modelové zařízení 

slouží k vytvoření ploch a dutin ve formě. V současné době se vyrábí především 

obráběním dřeva, překližek, litých a tištěných plastů nebo kovu za pomoci obráběcích 

strojů. Ačkoliv je tento postup léty prověřený, práce tímto postupem je časově velmi 

náročná. Výroba a případné úpravy modelového zařízení může trvat desítky pracovních 

dnů v závislosti na složitosti tvaru. V zakázce, která byla vybrána pro popis průběhu 

trvala výroba modelového zařízení cca měsíc. Významné zkrácení této doby by nastalo 

využitím 3D tisku. 3D tisk je technologie, která se začala v posledních letech více 

využívat jak na úrovni hobby, tak na úrovni výrobních podniků. Jedná se o aditivní 

způsob výrobního procesu tzn. materiál je postupně přidáván nanášením tenkých vrstev 

na sebe. Tisk modelového zařízení na 3D tiskárně trvá maximálně 48 h i v případě 

velmi složitých tvarů. Pokud je model nejprve nezbytné vymodelovat v 3D 

konstrukčním programu, pak celková doba výroby činí cca 70-80 h v závislosti na 

složitosti tvaru. 

Společnost již v současné době vlastní 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S, která se 

hodí spíše pro hobby využití kvůli omezené velikosti výtisku. Díky této skutečnosti je 

společnost zároveň vybavena i softwarově, a proto není nutné investovat další finanční 

prostředky do nového softwaru. Při práci s modelem v konstrukčním programu je 
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jednoduché provést jakékoliv změny, ke kterým může dojít v oddělení vývoje. Dochází 

tedy k úspoře času oproti standardním 2D výkresům, které je nutné složitě přepracovat.   

Po realizaci specializovaného pracoviště bude toto pracoviště vybaveno třemi 3D 

tiskárnami kategorie profi od společnosti Ultimaker. Modely vyrobené 3D tiskem budou 

méně náročné na povrchové úpravy (lze využít mechanické (broušení, tryskání) nebo 

chemické úpravy (máčení do látek, které jsou schopny povrch rozpustit) a zároveň je 

tisk bezodpadová technologie. Velká úspora času vzniká především skutečností, že po 

zadání tisku tiskárna pracuje automaticky samostatně a bez účasti modelářů, kteří se 

mohou věnovat dalším činnostem na jiných modelových zařízeních. Dochází tak 

k úspoře lidského kapitálu. Náklady na 3D tisk modelu NR 9362 jsou ve srovnání 

s litým plastem cca 6,4 krát nižší. Při použití strun PETG je výsledný tištěný dílec 

průměrně 3,6 krát lehčí než litý plast a 2,5 krát lehčí než umělé dřevo, kde jsou náklady 

3,3 krát nižší. Nákup tiskáren pro výrobu dílců modelových zařízení je již v současnosti 

tedy vhodné realizovat. Dalším krokem při rozvoji 3D tisků je nákup tiskáren pro tisk 

forem a jader, zde je krom vyšších pořizovacích nákladů ještě, prozatím, nepříznivá i 

cena speciálně upraveného písku. 
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