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Anotace  

Téma diplomové práce mapuje problematiku využitelnosti volné výrobní kapacity 

v hutní společnosti Měď Povrly a.s. i s návazností na maximalizaci výrobních kapacit a 

maximalizaci úspor s cílem udržení ziskovosti. 

Klíčová slova: Měď Povrly a.s., úzká místa, výrobní kapacita, úspory. 

 

Summary 

The topic of the dissertation surveys the problems applicability of free production 

capacities in the mettarrulgical company of "Měď Povrly plc." also with continuity to 

maximize production capacities and maximization of savings with the aim of maintaining 

profitability. 
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1 Úvod, cíl práce 

Diplomová práce se zabývá problematikou úzkých míst v hutní společnosti Měď 

Povrly a.s. Společnost Měď Povrly a.s. se specializuje na výrobu pasů a střešních plechů 

především z mědi a mosazi. V posledních dvou letech převládá spíše mosazná produkce. 

Podnik v posledních pěti letech prošel částečnou modernizací. Technický a technologický 

vývoj si vyžádal nemalé finanční investice. Cílem bylo vytvoření dlouhodobé 

konkurenceschopnosti na trhu, a to tak, aby byla zajištěna zároveň variabilita produkce. To 

znamená, aby byly potřeby zákazníků snadněji řešitelné a v krátkém čase proveditelné. Také 

dochází k modernizaci provozů v jednotlivých útvarech společnosti. Zlepšuje se pracovní 

prostředí dělníků a jejich kvalifikace. Společnost se zároveň snaží držet krok s konkurencí a 

sleduje jakým směrem by se dalo časem ubírat. V posledních sedmi letech se společnost Měď 

Povrly a.s. specializuje na zbrojařský průmysl. Jedná se o kompletní vývoj polotovarů pro 

nábojnice, následná výroba polotovarů a expedice cílovým zákazníkům. Tento výrobní úsek 

je nosným programem pro celou společnost a přináší společnosti nemalou míru ročního zisku. 

Cílem práce je nalézt optimální technické řešení, které bude úzce kooperovat 

s technologií a přinese společnosti Měď Povrly a.s. dlouhodobý zisk. To znamená nalezení 

úzkého místa ve společnosti Měď Povrly a.s., tedy jak danou problematiku úzkého místa 

vyřešit a jaký to bude mít vliv na chod výroby v dalších výrobních úsecích. Pokud by došlo 

k optimalizování daného úzkého místa, respektive k implementaci dílčího agregátu do výroby, 

jak se změní chod vnitropodnikových procesů. V diplomové práci budu zjišťovat, jaký to 

bude mít vliv na objem produkce, zda řešení bude pro společnost prospěšné a jak velké 

finanční náklady bude nutné pro dané řešení vynaložit. V diplomové práci nastíním možnost 

návratnosti investice. Tento propočet návratnosti provedu na provoze Kalíškárna, kde je 

nejvyšší přidaná hodnota na jeden kilogram produkce.  

Cílem diplomové práce je nalezení úzkého místa či úzkých míst ve společnosti a 

vyhodnocení zda jeho rozšíření bude mít pro společnost Měď Povrly a.s. přínos. 
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2 Charakteristika vybrané společnosti
1
 

Podnik, který byl založen v roce 1899 pražským obchodníkem Moricem Bondym, 

vystupoval od roku 1908 jako akciová společnost Měď Povrly a.s. Kupferwerke Oesterreich. 

Původním účelem továrny bylo zpracování měděných a mosazných odpadů, které 

zakladatel nakupoval a prodával. První výrobky opustily továrnu již v roce 1900. Rozsáhlá 

výstavba výrobních a obslužných provozů 20. století vytvořila předpoklady pro uzavřený 

výrobní cyklus. 

Po první světové válce podnik přistoupil k rozsáhlé rekonstrukci a budování dalších 

kapacit. K výrobě plechů z mosazi a mědi přibyla výroba pasů a plechů. 

Další rozvoj podniku nastal až po roce 1945. V počáteční etapě do roku 1950 se 

jednalo o postupnou obnovu výroby. Stabilizovaly se pracovní síly a byly osvojeny pracovní a 

technologické dovednosti. Po roce 1950 byla soustředěna pozornost na sociální zázemí,  

tj. jídelny, zdravotní střediska, jesle, školky a byty.  

Postupně došlo k očišťování výrobního programu a kompletaci nosného programu. 

S tím byla také spojena systematická činnost v investiční výstavbě. Zrušeny byly provozy 

rafinace mědi, tavírny drátů, lisovny a tažírny trubek a tyčí. Tavírny mosazi byly 

modernizovány na elektrické pece. Postupně bylo zaváděno polokontinuální lití a na konec 

kontinuální způsoby odlévání desek ploštin a pasů. 

Následně byla rekonstruována válcovna plechů a přemístěna válcovna pasů, postavila 

se také nová válcovna předvýroby a nové energetické centrum. Nad Povrly byla vybudována 

umělá vodní nádrž, určená k zásobování podniku průmyslovou vodou. V tomto období byly 

naistalovány moderní agregáty a technologie. Zejména se jednalo o: 

 Pece s polokontinuálním odléváním bloků JATAM, 

 Pilu a frézu na úpravu bloků, 

 Teplé duo Škoda, 

 KVARTO Škoda 1200, 

                                                 

 

1
Informace uvedené v této kapitole jsou interní informace získány z vnitřních zdrojů. 
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 Poklopové žíhací pece s ochrannou atmosférou, 

 Průtažnou žíhací linkou Ebner, 

 Mořící linku Ruther, 

 Frézu ploštin Robertson, 

 Válcovací stolici Sendzimir, 

 Finální nůžky Lapper, 

 Linku na plynulé odlévání mosazných pasů Metatherm. 

Tato investiční činnost řešila v zásadě kvantitativní požadavky výroby a v převážné 

míře požadavky odběratelů do období 70. let. 

2.1 Rozložení společnosti na dílčí střediska 

Tak jako každá větší společnost, i Měď Povrly a.s. má svoji organizační strukturu. 

Měď Povrly a.s. se skládá z jednotlivých provozů, skladů a dílen. Společnost se dělí na osm 

středisek, která mezi sebou neustále kooperují.  

2.1.1 Sklad základních surovin 

Pro každou výrobní společnost, i pro Měď Povrly a.s., je základní a zcela nezbytnou 

podmínkou chodu dostatečné množství kvalitního vstupního materiálu. Ve skladě surovin 

jsou veškerá technická vybavení pro správné roztřídění druhů odpadů, ze kterých společnost 

vyrábí. 

Materiál je skladován ve skladě základních surovin. Do skladu surovin putují zbytkové 

odpady z výroby a pak také nakupované materiály. Materiál je ve skladě kovů pečlivě 

roztříděn. Třídění materiálu se provádí dle jeho složení, přičemž se dbá důsledně  

na dodržení složení jednotlivých materiálů. Tato operace je klíčová pro další zpracování 

materiálu ve výrobě. Nepatrné množství nesprávného materiálu v sádce ohrozí celou tavbu 

v peci. Proto je nutné dbát na čistotu vsádek, tzn. jednotlivých druhů odpadů. Skladu kovů 

pomáhá chemický rozbor odpadů, který se provádí v laboratořích. 

Na sklad navazuje vsádkárna, kde se roztříděný materiál předpřipraví na jednotlivé 

vsádky do pecí. Technickým vybavením vsádkárny jsou zejména paketovací lisy, kde jsou 

drobné materiály vlisovány do balíků. Balíky putují na vsádkovací žlaby. Velké odpadové 

materiály jsou na nůžkách rozstříhány do optimálních velikostí a připraveny do vsádek. [1] 
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2.1.2 Slévárna neželezných kovů 

Dalším důležitým provozem jsou tavírny (slévárny) neželezných kovů, kde se taví a 

odlévají veškeré druhy mosazí i mědí. Do tavírny vstupují vstupní materiály ze vsádkárny.  

Tavírna zpracovává vratné odpady z provozů i odpady nakupované. Přídavnou surovinou 

k nim jsou čisté kovy, kterými se dosahuje požadovaných chemických parametrů. Čistými 

kovy jsou například měď, zinek, nikl, cín.  

Ve slévárně je nainstalováno několik druhů pecí, které efektivně a rychle vyrábějí 

slitiny ze vsádek, dle aktuálních potřeb a požadavků společnosti. 

K tavení materiálu (vsádek) slouží elektrické indukční kanálkové pece JATAM a 

elektrická indukční pec BORA. Odlévání se provádí polokontinuálním odléváním mosazných 

odlitků. Finálním produktem tavení a odlévání jsou bloky z mosazí (Ms) a mědí (Cu)  

pro potřeby vlastní válcovny či pro potřeby jiných společností. Specifickým produktem 

tavíren je olověná mosaz. Odlité výrobky směřují do dalšího oddělení a tím je apretovna, kde 

se opracovávají. Apretace neboli zušlechťování spočívá v odstraňování začátků a konců 

odlitku. Tato strojní operace se provádí na strojní pile. Takto připravené a upravené bloky 

jsou skladovány a připraveny na zpracování v dalších zpracovatelských odděleních v podniku. 

[1] 

2.1.3 Válcovna  

Válcovna je největším provozem ve společnosti. Svoji rozlohou zabírá skoro polovinu 

výrobního areálu. Ve válcovně se vyrábějí výrobky jak za tepla, tak za studena. Válcovna se 

dělí na několik částí. Materiál vstupuje do provozu ve formě bloků. V krokové peci se 

materiál nahřeje na teplotu, která je vhodná pro další zpracování. Takto nahřáté bloky směřují 

na válcovací trať.  

Válcovací trať za tepla „Škoda“ je opatřena válcovacím dopravníkem, středícími 

pravítky a navíjecím zařízením. Délka válcovací tratě je 70 metrů. Válcování za tepla se děje 

na duo trati, kde průměr ocelových vodou chlazených válců je 700 x 1 420 mm. Teplá duo 

trať je vratná a speciálně se používá na válcování těžkých neželezných kovů, jako je měď, 

mosaz a jejich slitiny. Tlakem 800 tun při měnitelné válcovací rychlosti od 0 do 3 m/sec jsou 

válcovány vývalky od 4,5 mm do 150 mm tloušťky. Na teplém duu jsou desky válcovány na 

pasy, které se dále stáčejí do svitků na navíjecím bubnu a ukládány  

do meziskladu. Z meziskladu putují svitky na další mezioperaci a tím je zbavení povrchu 

veškerých nečistot. 
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Zbavení nečistot a zarovnání povrchu se provádí na frézovací lince Terrington – 

Robertson. Linka se skládá z frézovacího stroje, který je doplněn elevátorem na dopravu 

třísek a sedmiválečkovou rovnací stolici. Vlastní frézování se děje válcovací frézou se 

šroubovými vsazenými zuby z rychlořezné oceli, která ofrézovává spodní stranu svitku, 

přičemž vrchní strana se opírá o pevný válec. Výrobní rozsah je šíře 1 100 mm v maximální 

délce 9 000 mm, maximální síla 25 mm s posuvem 6 m/min. 

Svitky se dále zpracovávají na studeném Kvartu 1 200 „Škoda“. Válcovací stolice 

Kvarto 1 200 je vybavena čtyřmi ocelovými válci a navíjecím inverzním zařízením. 

Výchozím materiálem jsou svitky od 4,5 mm do 7 mm tloušťky. Vlastní válcovací stolice 

kvarto má válce ocelokovové v rozměrech 420 x 1 200 mm s opěrnými válci  

1 050 x 1 200 mm. Při válcování svitků dochází vlivem tření k velkému množství tepla, které 

je potřeba odvádět z místa styku válce s materiálem. K tomu slouží speciální chladící olejová 

emulze. Emulzní hospodářství je umístěno přímo pod válcovací stolicí. Maximální tlak je  

14 tun při měnitelné rychlosti 0 – 3 m/sec. Po vyvalení na požadovanou sílu je pás stočen  

na navíjecím bubnu a snímačem odkládán na určená místa. 

Po vyválcování za studena jsou svitky dle požadavků zákazníků nebo potřeb 

společnosti Měď Povrly a.s. žíhány v ochranné atmosféře. Každá pec je vybavena 

vzduchotechnikou pro rovnoměrnou cirkulaci plynu v peci. K žíhání slouží poklopové pece. 

Žíhání se provádí v několika režimech. Pec lze osadit maximálně třemi vyválcovanými svitky.  

Svitek váží v průměru cca 2 500 kg. Samotné žíhání trvá několik hodin až desítek hodin. 

Záleží na zvoleném režimu žíhání. 

Takto vyžíhané svitky putují na formátovací mořící linku, kde se odmoří a oříznou se 

kraje na normalizovanou šířku. Mořící lázeň se skládá z kyseliny sírové a demineralizované 

vody. Čistota a lesklost povrchu je jedním z nejdůležitějších parametrů ve výrobě. Kvalita 

mořící lázně se pravidelně kontroluje technickou kontrolou. Kraje se ořezávají kruhovými 

nůžkami. Přesnost ořezu je důsledně kontrolována. Pokud by došlo k vychýlení při ořezávání 

svitků, mělo by to velmi závažné důsledky při dalším zpracování ve výrobě jak ve společnosti 

Měď Povrly a.s., tak u zákazníků. Nekvalitní ořez způsobuje šavlovitost a korýtkavost. [1] 
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2.1.4 Dvacetiválec 

Středisko Dvacetiválce slouží k válcování svitků na finální rozměr, jejich vymoření a 

následné rozdělení do pasů. Hlavním a nenahraditelným agregátem je válcovací stolice 

dvacetiválec. Od toho je odvozen název útvaru. Válcovací stolice dvacetiválec obsahuje 

dvacet válců. Z toho osm válců, tzv. os, je složeno z válečkových ložisek. Osy slouží jako 

opora pro deset opěrných a dva pracovní válce. Válcovací stolice je vybavena odvíjecím a 

navíjecím zařízením, formátovací linkou a vyvážecím dopravníkem. Na válcovací stolici lze 

válcovat svitky do 700 mm šířky. Takto vyválcované svitky jdou do žíhací mořící linky 

Ebner, kde dochází k rekrystalizaci zrna. Následně se vymoří v mořící lázni, čímž jsou 

připraveny na finální zpracování nůžkami Nobag, Soma I nebo Soma II. Na nůžkách se svitky 

stříhají na pasy a pásky dle požadavků zákazníků. Šíře střihů je velice variabilní, nůžky 

dokáží střihat od 5 mm do 520 mm. Po nastříhání jsou pasy baleny na palety dle požadavků 

odběratelů. [1] 

2.1.5 Kalíškárna 

Tento provoz je nejmladším provozem ve společnosti Měď Povrly a.s. Nyní se nachází 

v nově zrekonstruované hale o rozloze 320 m
2
. Provoz Kalíškárna je velmi specifickým 

provozem. Jsou v něm vyráběny polotovary pro zbrojařský průmysl. Vstupem do Kalíškárny 

jsou pasy z provozu Dvacetiválec, tzn svitky nastříhané na dílčí pasy o předem definovaných 

rozměrech (tloušťka x šířka). 

Kalíškárnu tvoří deset agregátů. V prvém případě jsou to dvojčinné lisy, dále pak 

pračka, žíhací a mořící linka. Lisy lze rozdělit na druh produkce, který se v Kalíškárně vyrábí. 

Na produkci kalíšku „nábojnicových“ vlastní společnost Měď Povrly a.s. čtyři lisy 

s označením RM a jeden lis značky Storek z roku 1938 a dva lisy značky Storek lehčí 

konstrukce na střelové kalíšky.  

Vstupní materiály jsou řízeny plánovaně dle potřeb zákazníku a priorit expedičního 

oddělení. Nastříhané svitky jsou uskladněny na paletách. Takto nastříhané svitky jsou 

spotřebovávány do výroby. Výsledným produktem jsou kalíšky. Kalíšky musí splňovat 

předem daná kritéria a parametry. Parametry se rozumí centricita, normalita, tloušťka dna, 

výška, šířka, průměr, váha a vzhled. Parametry jsou přesně dané technologickými předpisy  

na daný tip kalíšku. Vzhled je neměřitelný parametr, je hodnocen pouze vizuálně. Kalíšek 

nesmí být poškrábaný, mít matný vzhled či trhliny.  
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Takto vylisované kalíšky jsou v přepravních vozících zavezeny k pračce. Pračka má tři 

funkce; odděluje mastnoty, pasivuje, suší. 

V pračce se oddělí od kalíšků veškeré nečistoty a mastnota. Na oprání navazuje 

pasivace, která zamezí zmatnění povrchu kalíšků. Následně dochází k sušení. Teplota, která 

zaručí rovnoměrné prosušení, je cca 160 °C. Pokud by kalíšky nebyly rovnoměrně prosušeny, 

došlo by k chemické reakci a znehodnocení povrchu kalíšků. 

Vysušené kalíšky padají přímo do expediční bedny anebo násypky. Expediční bedna je 

posazena na váze, která se nachází přímo u výsypky. Během těchto tří procesů (praní, 

pasivace, sušení) lze velice snadno regulovat množství kalíšků padajících do expediční bedny, 

a to zapnutím anebo vypnutím celého agregátu. Druhá varianta je, že kalíšky padají  

do násypky (plechová bedna se zkoseným dnem). Násypka dále putuje na žíhací pec. V žíhací 

peci dochází k rekrystalizaci zrn kalíšků. Takto vyžíhané kalíšky padají z výsypky  

do násypek. Vyžíhané kalíšky nesplňují parametry vzhledu (matný vzhled), proto je nutné 

vymořit v mořící lince. Mořící linka má čtyři sekce. V mořící sekci dojde k odmoření kalíšků 

od nečistot, které vznikly během žíhání. Dále pak putují do třístupňového oplachu. Z oplachu 

jsou pasivovány v pasivační lázni a následně putují do sekce sušení. Ze sušící sekce jdou  

na výsypku, kde padají do expedičních beden. 

2.1.6 Expedice 

Veškerá produkce společnosti Měď Povrly a.s. směřuje na expediční sklad. Vše je 

evidováno v informačním systému. Striktně je dbáno, aby nedošlo k záměně zboží. Většina 

produkce je balena na palety anebo do expedičních beden. Jen malé procento produkce je 

baleno do vratných obalů, které jsou opakovaně používány a tím se snižují náklady na balné. 

Se zvyšujícím objemem produkce bylo nutné zajistit i nové skladovací prostory.  

Po vybudování nové Kalíškárny bylo proto expediční oddělení rozšířeno o nové skladovací 

 prostory v místě staré Kalíškárny.   

Expediční oddělení je vybaveno vysokozdvižnými vozíky se spalovacími motory, 

kolejovým jeřábem a speciálním balícím zařízením. Speciální balící zařízení je využíváno  

pro zakázky určené na export. Odběratelé jsou jak tuzemští, tak zahraniční zákazníci, a proto 

je potřeba balit zboží do obalů, které jsou odolné proti veškerým povětrnostním vlivům. 

V některých případech se používá zámořské balení. [1] 
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2.1.7 Laboratoře 

Na veškeré výrobní procesy dohlíží laboratoř, neboli technická kontrola, která má  

za úkol v celé společnosti Měď Povrly a.s. dodržovat management jakosti a enviromentu. Vše 

začíná od vsádek, které putují do pecí. Roztavená vsádka v peci má určité hodnoty, které je 

nutné v laboratoři ověřit, zda jsou dostačující pro daný typ slitiny, nebo zda je potřeba do 

vsádky vnést jednotlivé vstupní materiály, aby hodnoty slitiny byly v mezích tolerance. 

Technickou kontrolou je velice pečlivě kontrolován povrch materiálu a jeho tloušťka, a to jak 

nominální, tak finální. Kontroluje se tvrdost, tažnost, mez kluzu a anizotropie. Anizotropií se 

rozumí směr a velikost krystalické mřížky. Vše se odehrává v tolerančním poli hodnot. Nesmí 

dojít k překročení z žádných definovaných atributů.  

Laboratoře jsou vybaveny zařízeními, která jsou schopna měřit požadované atributy.  

O tom, že kontrola vsádek je nezbytná, svědčí i potrubní pošta, která je přímo spojena 

s tavírnami a laboratoří. Potrubní pošta slouží k posílání vzorků slitin. Tím je zajištěna 

informovanost o správném chemickém složení taveniny v pecích. 

Technická kontrola zajišťuje průběžně stav jakosti ve výrobě. K tomu slouží 

pracoviště mezioperační kontroly, která jsou přímo spojena s jednotlivými provozy  

ve společnosti Měď Povrly a.s. a dávají zpětnou vazbu technologii a technické kontrole. Tím 

je zajištěna pružná a rychlá informovanost o stavu výroby a reakce na změny ve výrobě. To 

znamená nalezení neshodného výrobku ve výrobě, anebo úprava technologického postupu 

výroby. [1] 

2.1.8 Provozy údržby 

Protože na jakost výroby jsou kladeny vysoké nároky a musí být zachována nepřetržitá 

provozuschopnost, mají stroje v provozech vysoké nároky na údržbu. Stroje jsou staršího data 

výroby a je zapotřebí pravidelně kontrolovat jejich technický stav.  Útvar údržby se nestará 

jen o pravidelné kontroly a opravy. Zároveň se snaží stávající technické vybavení 

zdokonalovat, hledá optimální varianty řešení a má celkový dohled nad technickým 

vybavením společnosti Měď Povrly a.s.  

Dále má na starosti veškerou technickou dokumentaci jak samotných agregátů, tak 

budov. Stanovuje termíny generálních oprav agregátů a časové harmonogramy jednotlivých 

oprav. Veškeré opravy a zlepšování se provádí tak, aby co nejméně narušily chod výroby a 

nedocházelo k finančním ztrátám. [1] 
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2.1.9 Energetika 

„Srdcem“ celé společnosti Měď Povrly a.s. je energetické centrum, které dodává  

do provozů veškeré druhy energií. Bez elektrické energie nemohou veškeré provozy fungovat 

a je potřeba neustále kontrolovat stálou dodávku elektrické energie do provozů a zajistit jejich 

bezproblémový chod.  

2.1.10  Vodní hospodářství 

Vysoký přítok vody je nezbytný pro chod agregátů, respektive procesy, které se v nich 

odehrávají. Do společnosti Měď Povrly a.s. vstupují tři zdroje vod. Prvním z nich je přehradní 

voda. Přehradní voda slouží k chlazení pecí a oplachu materiálu v agregátech. Druhý typem je 

pitná voda z vodovodního řadu. Pitná voda je rozvedena po celé společnosti Měď Povrly a.s. 

a v případě potřeby lze použít vodu studniční. Dá se říci, že je záložním zdrojem přehradní 

vody. Studniční voda je brána jako záložní zdroj a je používána pouze v krizových případech.  

K vodnímu hospodářství a k správné čistotě vody a jejímu složení slouží vlastní 

čistička odpadních vod. Čistička odkaluje vodu a spolu s neutralizačním zařízením zbavuje 

vodu veškerých nečistot a chemických příměsí z výroby. Čistá a zneutralizovaná voda  

od chemických příměsí je vypouštěna do řeky Labe.  

2.1.11  Informační komunikační oddělení 

Jako v každé větší společnosti, tak i ve společnosti Měď Povrly a.s. je zaveden 

informační systém. Informační systém slouží k přehledu dění ve společnosti Měď Povrly a.s. 

Je nastaven, jak pro výrobní odvětví, tak pro účetní pohyby a sklady. Eviduje se v něm 

veškerý dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek, účetní doklady, 

fakturace a zakázky. 

Správou informačního systému je pověřeno IT oddělení, které má za úkol spravovat 

data v systému a udržovat systém ve stabilním stavu. Dále má na starosti správu IT 

technologií ve společnosti Měď Povrly a.s. a ukládání dat do centrální správy dat (dále jen 

CSD). CSD umožňuje archivaci, editaci a prohlížení dokumentů. 

2.1.12  Personální oddělení 

Společnost Měď Povrly a.s. se řadí do kategorie větších společností. Celkový počet 

interních zaměstnanců je téměř dvě stě. Stav se mění dle aktuálních potřeb společnosti. 

Informace o zaměstnancích shromažďuje a eviduje personální oddělení, které má úzkou 
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vazbu na vedení společnosti i na vedoucí jednotlivých středisek. Personální oddělení dostává 

podněty od vedoucích jednotlivých středisek, na základě kterých vypisuje výběrová řízení na 

nové zaměstnance. Eviduje osobní údaje zaměstnanců, je zodpovědné za dodržování řádných 

termínů pravidelných lékařských prohlídek zaměstnanců, školení BOZP, školení řidičů apod, 

zajišťuje zvyšování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců, připravuje výstupní materiály  

pro odcházející zaměstnance ze společnosti. 

2.1.13  Vedení společnosti 

Společnost Měď Povrly a.s. má svůj vrcholový management. Hlavní a rozhodující 

slovo má výkonný ředitel. Vrcholový management se dělí na tři hlavní úseky, a to výrobní, 

technický a finanční. Všechny tři úseky mezi sebou kooperují a hledají optimální řešení mezi 

náklady, výrobou a technologiemi. Bez vzájemné provázanosti nelze dosáhnout 

nejoptimálnější účinnosti mezi těmito třemi úseky. Od této optimalizace se odvíjí veškeré 

rozhodovací procesy a děje ve společnosti Měď Povrly a.s. Každé špatné rozhodnutí může mít 

fatální dopad na chod veškerých procesů a sub-procesů. 

2.1.14  Nákupní oddělení   

Nákup je nedílnou součástí společnosti Měď Povrly a.s. Pro bezproblémový chod 

společnosti je potřeba mít dostatečné skladové zásoby režijního materiálu, pohonných látek, 

chemických látek a náhradních dílů. Dále má na starosti fakturace, objednávky, reklamace a 

optimalizace dodávek zboží. Vyjednává a řeší nejvhodnější varianty cena x užitek 

s dodavateli.  

  



Bc. Jan Voříšek: Zvýšení výrobních kapacit MS výrobků s cílem maximalizovat zisk 

2014    11 

3 Charakteristika současného stavu 

V současné době je společnost Měď Povrly a.s. rostoucí společností na trhu a tento 

stav si i nadále hodlá udržet. V letech 2012 a 2013 bylo dosaženo kladného výsledku 

hospodaření a dle všech předpokladů by měl tento stav v budoucnu i přes nemalé investice 

setrvat. Tomu napomáhá neustálé zlepšování výrobních procesů, zdokonalování stávajících 

technologií a modernizace dosavadních provozů. 

Důkazem toho je například rozvoj provozu Kalíškárna, který byl přesunut do nově 

zrekonstruované haly. Z původního prostoru o rozloze 80 m
2 

je nyní k dispozici 300 m
2
. 

Rekonstrukce proběhla v roce 2013. Provoz se v nové hale naplno rozběhl začátkem roku 

2014. Do prostoru Kalíškárny přibyly dva nové agregáty. Těmi jsou mořící a žíhací linka. 

Oba tyto agregáty byly úspěšně implementovány do výroby. Ostatní dosavadní technologie 

byly zachovány. V roce 2014 je plánována modernizace lisovacích nástrojů do lisů. 

Důvod, proč jsem uvedl lisovací nástroje, je daný tím, že konkurence a zákazníci 

neustále požadují vyšší kvalitu produkce. Čím přesnější a kvalitnější nástroje budou 

v agregátech, tím kvalitnější budou produkované výrobky a o to větší bude 

konkurenceschopnost společnosti Měď Povrly a.s. na trhu s válcovanými a lisovanými 

polotovary. 

Kvalitnější a přesnější nástroje potřebují i adekvátní lidský potenciál. V každé výrobní 

společnosti je potřeba specialistů v oboru. Proto je nutné neustále hledat adekvátní pracovníky 

na dané pracovní pozice a neustále rozvíjet jejich potenciál ve společnosti. Lidský faktor 

dokáže zavinit nemalé komplikace a způsobit tím finanční ztráty. 

To navazuje na zvyšování produktivity práce. Ve společnosti Měď Povrly a.s. se 

v roce 2013 začal implementovat systém řízení, plánování a kontroly výroby (dále jen MES), 

který bude sbírat data z výroby pomocí čárových kódů. Tento systém bude umožňovat 

detailní sledování materiálových toků, jednotlivých předvah na zakázku. Sníží se tím lidská 

chybovost z předchozích let, kdy bylo možné zadávání dat do informačního systému (dále jen 

IS) BAAN pouze ručním zápisem na jednotlivých vážních místech v rámci společnosti. MES 

systém by měl v budoucích letech přinést výrazně kvalitnější data pro sledování, řízení 

výroby a ekonomiky. A v následujících kapitolách popisuji maximální kapacity jednotlivých 

agregátů. 
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3.1  Úzké místo 

Systém řízení úzkých míst je znám pod zkratkou OPT (Optimised Production 

Technology) dále jen (OPT). Je to relativně mladý systém vytvořený v 80. letech minulého 

století. Tento systém se řídí zákonem vyrovnaného plánování, který koncipoval pan 

Gutenberg. Hlavním cílem uvedeného systému je minimalizace průběžných dob a 

současně snížení nákladů na skladování. OPT systémy se uplatňují především v sériové 

výrobě. Koncept plánování OPT lze znázornit v následujících pěti krocích. 

Tabulka 1. Koncept plánování OPT systému 

Číslo Krok pracovního procesu 

1 Identifikace úzkých míst 

2 Stanovení efektivního využití úzkých míst 

3 Podřízení zbylých zdrojů plánování úzkým místům z 2. 

4 Pokud možno co největší odstranění nebo uvolnění systémových úzkých míst 

5 Podle úspěšnosti 4. kroku, nové plánování od 1. Kroku 

Zdroj: [2] + vlastní zpracování 

Výchozí bod tohoto systému řízení úzkých míst představuje úvahu, že vazby na úzká 

místa mají podstatný vliv na výši uplatnění materiálu ve výrobě. Může být proto zajištěno 

z průměrného využití všech výrobních prostředků, snížení průběžných dob zakázek, snížení 

stavu materiálu, jakož i snížení stavu vázaných peněžních prostředků. Základní principy 

systému OPT lze shrnout do deseti pravidel:  

1. Výrobní tok nevyvažuje kapacity. 

2. Stupeň užití jedné výkonné jednotky, která nepředstavuje úzké místo, nebude 

určován její vlastní schopností výkonu, ale pomocí jakési jiné hranice 

v okolním systému. 

3. Pohotovost a užití jedné kapacity nemají stejný význam. 

4. Jedna hodina kapacity nebo průběžné doby, ztracená na jednom úzkém místě, 

znamená ztrátu hodiny pro celý systém. 

5. Jedna hodina získaná na stanovišti, které není úzkým místem, je bezvýznamná.  
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6. Úzká místa určují jak průběh, tak zásobu. 

7. Transportní dávka by neměla být identická s výrobní dávkou a také v mnoha 

případech nesmí být. 

8. Výrobní dávka by neměla být pohyblivá a nikoliv fixní. 

9. Když jsou plány sestaveny, musí všechny předpoklady současně přezkoušeny. 

Průběžné doby jsou výsledkem plánu a nemohou být předem určeny. 

10. Suma jednotlivých optim není rovna celkovému optimu. [2] 

3.2 Limity výroby 

Ve společnosti se vyrábí polotovary z mosazných slitin, ty jsou označovány zkratkou 

(Ms). Tvoří 75 % celkové produkce. Mosaz je slitina mědi a cínu. Zbývajících 25 % tvoří 

produkce z měděných slitin označovány zkratkou (Cu). 

Společnost Měď Povrly se specializuje na válcování polotovarů z mědi a mosazi  

za studena. Proto jsou v tavírně nejčastěji odlévány mosazné slitiny s označením Ms 60 – 70. 

Tento druh mosazí obsahuje 5 – 42 % zinku. Tento druh slitin je nejvhodnější pro tváření  

za studena. Dalším druhem je olovnatá mosaz. Olovnatá mosaz obsahuje 1 – 3 % olova. Její 

výroba je velmi náročná na přesnost technologie. Důvodem je přidané olovo, které  

se v mosazi zcela nerozpustí a mělo by být rovnoměrně rozptýleno ve struktuře. Speciálním 

druhem mosazi jsou tzv. tombaky. Tombaky jsou mosaze, které obsahují vyšší podíl mědi 

větší jak 80 %. Tento druh mosazí se velmi snadno tváří za studena a je hojně používán  

ve stavebnictví ve formě plechů jako krytina na střechy. Pro svoji odolnost vůči korozi našla 

uplatnění v elektrotechnice, ve zbrojařském průmyslu, bižuterii, apod. Čistá měď se  

ve společnosti odlévá velmi zřídka. Objem výroby měděných výrobků mnohonásobně klesl. 

Důvodem je snižující se zájem zákazníků o krytinu ze slitin mědi a nalezení levnějšího 

substitutu. [3] 

V této kapitole se zabývám, maximální výrobní kapacitou výrobních agregátu s cílem 

nalezení úzkého místa ve výrobě. 

Kapacity výroby Ms a Cu výrobků jsou limitovány následujícími agregáty: 

1. JATAM I + II (pece na lití Ms slitin), 

2. BORA (pec na lití Cu slitin), 
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3. KVARTO 1200 (válcovací stolice), 

4. POKLOPOVÉ PECE (žíhací pece), 

5. LINKA EBNER (žíhací a mořící linka). 

Zásadní omezení představuje válcovací stolice KVARTO 1200, vzhledem k tomu, že 

případná investice by byla v řádu stovek mil. Kč. V rámci limitů výroby Ms výrobků tak byly 

řešeny pouze agregáty, které mají nižší kapacitu nežli KVARTO 1200. Cílem tedy je 

maximalizace využití kapacit válcovací stolice KVARTO 1200. Následující obrázek č. 1 

zobrazuje tok materiálu výše uvedenými agregáty. 
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Obrázek 1 Schéma výroby 

Zdroj: [interní informace + vlastní zpracování]
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3.3 Slévárna 

V současné době probíhá lití Ms bloků na pecích JATAM I a JATAM II. Kapacita 

jedné pece JATAM je 6 bloků, váha jednoho bloku je 4 000 kg. Lití je plánováno na 330 dní 

v roce. Zbývajících třicet dní je určeno na odstávku na výměnu, či údržbu pecí. Celková roční 

kapacita lití pecí JATAM I + II se vypočítá následovně:  

 
kg/rok 000 840 15lití  kapacita   330 12 000 4 

kg/rokrok  za dní pracovníchpočet den zabloků počet bloku   váha lití kapacita




 

Rondelka je kruhová výseč o daných parametrech, které jsou dány odběratelsko-

dodacími podmínkami. Rondelka je vstupní materiál pro výrobu nábojnic ve zbrojařském 

průmyslu. 

Objem výroby v jednotlivých kategoriích je následující: 

Průmyslu 0 – 1,5 mm  2 047 000 kg 

Průmysl 1,51 – 4 mm  3 690 000 kg 

Kalíšky 2,3 – 13 g   1 005 000 kg 

Rondelky      460 000 kg 

Celkový objem výroby se tedy určí jakou součet objemů výroby za jednotlivé 

kategorie. 

 
kg 000 202 výroby objemcelkový 7  000 460  000 1005 000 690 3  000 047 2  

kg kategorie jednotlivé zaoby objemů výrch jednotlivý  výroby objem celkový




 

Objemy lití pro jednotlivé kategorie vychází z byznysu plánu (dále jen BP) a 

z předváhy. Předváha je poměrové množství, které je potřeba k vyrobení finálního výrobku 

ve výrobě. Během výroby vznikají z jednotlivých operací na agregátech odpady. S těmito 

odpady je potřeba počítat už při vstupech do výroby. 

Pro kategorii průmyslu 0 – 1,5 mm je dle BP objem produkce 2 047 t/rok. Potřeba lití 

pro tuto kategorii tedy je: 

 
kg 000 684 3mm 1,5 - 0 průmysl prolití  potřeba   1,8 000 047 2  

kg předváha  BP dle produkce objem  mm 1,5 - 0 průmysl pro lití potřeba
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Pro kategorii průmyslu 1,51 - 4 mm je dle BP objem produkce 3 690 t/rok. Potřeba 

lití je následující: 

 
kg 000 mm 4,0 - 1,51 průmysl prolití  potřeba 6426   1,8 000 690 3  

kg  předváha  BP dle produkce objem  mm 4,0 - 1,51 průmysl pro lití potřeba




 

V kategorii kalíšky 2,3 g – 13g je dán objem produkce dle BP 1 005 t/rok. Potřeby lití 

na kalíšky 2,3 g – 13 g jsou následující: 

 
kg 000 814 2g 13 - 2,3 kalíšky prolití  potřeba    000 005 1  

kg předváha  BP dle produkce objem  g 13 - 2,3kalíšky  pro lití potřeba





8,2
 

V kategorii rondelek je dle BP stanoven objem produkce 460 t/rok. Potřeby na lití 

rondelek jsou následující: 

 
kg 000 426 1rondelky prolití   potřeba   1 000 460  

kg předváha  BP dle produkce objem rondelky  pro lití potřeba





,3
 

Celkový objem lití za všechny uvedené kategorie je dán součtem výše vypočtených 

objemů lití, tedy: 

 
kg 600 566 14lití objemcelkový   000 426 1  000 814 2  000 642 6  600 684 3  

kgh kategoriícch jednotlivý  vlitíobjemu   lití objem celkový




 

Tabulka 1 zobrazuje strukturu prodeje Ms výrobků dle byznysu plánu, předváhy 

jednotlivých Ms výrobků a potřebu lití Ms. Pro potřebu byznys plánu je nutné nalít 

14 566 600 kg Ms bloků.  

Volná kapacita lití je tedy možné vypočítat jako rozdíl maximální kapacity lití a 

vypočteného objemu lití, tedy: 

 
kg 400 273 1lidí kapacita volná   600 566 14 -000 840 15  

kg lití objem celkový- lití kapacita maximální  lití kapacita volná




 

Objem lití 1 273 400 kg Ms produkce představuje následující možnosti hotové výroby, 

které se vypočítají jako podíl objemu lití k předváze. Tedy volné kapacity lití jsou 

následující: 

- kategorie průmysl 0 – 1,5 mm:  

pasů Ms kg  444  707mm 1,5 - 0  průmysl prolití    kapacita  volná   
1,8

400 273 1
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- kategorie průmysl  1,51 - 4 mm:  

pasů Ms kg  444 707mm 4 - 1,51 průmysl prolití   kapacita volná   
1,8

400 273 1
   

- kategorie kalíšků 2,3 g – 13 g: 

g 13,3 - g 2,3 kalíšků Ms kg 4g  13,3 - g  2,3 kalíšky prolití  kapacita volná 78654   
2,8

400 273 1
    

- kategorie rondelky: 

rondelků Ms kg  4rondelky prolití  kapacita volná 77410   
3,1

400 273 1
    

Kombinace všech kategorií v poměru předvah je uvedena v Tabulce č. 2. 
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Tabulka 2: Kapacity lití JATAM I + II (lití Ms) 

Zdroj: [interní informace + vlastní zpracování] 

SBU BP [kg] Předváha  Lití [kg] Kapacita lití [kg] Volná kapacita lití [kg] Volná kapacita [kg] 

Průmysl 0 - 1,5mm 2 047 000  1,8 3 684 600 

15 840 000 1 273 400 

707 444 

Průmysl 1,51 - 4mm 3 690 000 1,8 6 642 000 707 444 

Kalíšky 2,3 g – 13 g 1 005 000 2,8 2 814 000 454 786 

Rondelky 460 000 3,1 1 426 000 410 774 

7 202 000 2,4 14 566 600 15 840 000 1 273 400  
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3.4 Válcovna 

Válcovací stolice 

Přes válcovací stolici KVARTO 1200 prochází veškerá výroba ve společnosti Měď 

Povrly a.s., tj. Ms výrobky i Cu výrobky. Kapacita KVARTA 1200 je 8 kusů Cu svitků nebo 

10 kusů Ms svitků/směnu. Za předpokladu nepřetržitého provozu a při současném poměru 

25 % Cu a 75 % Ms je maximální výrobní kapacita válcovací stolice 25 080 t, což je tzv. 

hrubá váha, která prochází přes KVARTO 1200. Volná kapacita válcovací stolice je 

v současné době 10 024 t, což představuje následující možnosti výroby. 

 

Objem výroby 

Střešní    2 190 000 kg 

Průmyslu 0 – 1,5 mm  2 047 000 kg 

Průmysl 1,51 – 4 mm  3 690 000 kg 

Kalíšky 2,3 – 13 g  1 005 000 kg 

Rondelky       460 000 kg 

Celkový objem výroby se tedy určí jako součet objemů výroby za jednotlivé kategorie. 

 
kg 000 výroby objemcelkový 3929  000 460  000 0051 000 690 3  000 047 2  000 190 2  

kg kategorie jednotlivé zaoby objemů výrch jednotlivý  výroby objem celkový




 

 

Objem válcování dle BP 

Pro kategorii střešní produkce je objem produkce dle BP stanoven na hodnotu 

2 190 t/rok. Potřeba válcování pro tuto kategorii je tedy vyjádřena následovně. 

 

 

 

Pro kategorii průmyslu 0 – 1,5 mm je dle BP objem produkce stanoven na hodnotu 

2 047 t/rok. Potřeba válcování pro uvedenou kategorii se vypočítá dle níže uvedeného vzorce. 

kg 500 070 3mm 1,5 -0 průmysl proválcování  kapacita   1,5  000 047 2  

[kg] předváha produkce objem  mm 1,5 -0 průmysl pro  vápcováníkapacita




 

 
kg 500 737 2střešníválcování  kapacita   1,25  000 190 2  

kg předváha produkce objem  střešní pro  vápcováníkapacita
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Pro kategorii průmyslu 1,51 - 4 mm je dle BP stanovena hodnota objemu produkce 

na hodnotu 3 690 t/rok. Potřeba válcování pro tuto kategorii je vyjádřena následovně: 

kg 000 535 5  mm 4 - 1,51 průmyslv proválcování  kapacita 



 1,5  000 690 3 

[kg] předváha produkce objem  mm 4 - 1,51 průmysl pro  válcováníkapacita
 

 

Pro kategorii kalíšků 2,3 g – 13 g je stanoven objem produkce dle BP na hodnotu  

1 005 t/rok. Potřeba válcování pro tuto kategorii je stanovena následujícím vzorcem: 

kg 000 345 2 g 13 - g 2,3 kalíšky proválcování  kapacita   2,3  000 005 1 

[kg] předváha produkce objem  g 13 - g 2,3kalíšky  pro  válcováníkapacita




 

 

Pro kategorii rondelek je dle BP objem produkce 460 t/rok. Potřeba válcování pro tuto 

kategorii je vyjádřena následovně. 

kg 333 188 1rondelky proválcování  kapacita   2,58  000 460  

[kg] předváha produkce objem rondelky  pro  válcováníkapacita




 

 

Celkový objem válcování se tedy určí jakou součet hodnot objemů válcování za 

jednotlivé kategorie. 

 
kg 333 876  14 válcování  objemcelkový  



  333 188 1  000  345  2  000 535 5  500 070 3  500 737 2 

kg kategorie jednotlivé za cováníobjemů válch jednotlivý   válcováníobjem  celkový

 

Objem válcování je 14 876 333 kg Ms produkce. Tento objem produkce představuje 

následující možnosti hotové výroby, které se vypočítají jako podíl objemu válcování a 

předváhy. Tedy volné kapacity válcování, pro jednotlivé kategorie, jsou následující: 

- kategorie střešní:  

pasů Ms kg 933 162 8střešní proválcování  kapacita volná   
1,25

667 203 10
   

- kategorie průmysl 0 – 1,5 mm:  

 pasů Ms kg 444 802 6 mm 1,5 - 0 průmysl proválcování  kapacita volná   
1,5

667 203 10
  

- kategorie průmysl 1,51 – 4 mm:  

   
1,5

667 203 10
 pasů Ms kg 444 802 6mm 4 - 1,51 průmysl proválcování  kapacita volná   
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- kategorie kalíšky 2,3 g – 13 g:  

   
2,3

667 203 10
   kalíšků Ms kg 000 373 4g 13 - 2,3 kalíškyproválcování  kapacita volná   

Nový provoz Kalíškárna je dimenzován na hodnotu 2 000 t produkce za 

330 pracovních dní. Aby bylo možné vyrábět uvedenou hodnotu produkce, je nutné 

investovat do pořízení nového lisu.  

- kategorie rondelky:  

   
2,58

667 203 10
  rondelků Ms kg 806 949 3rondelky proválcování  kapacita volná   

Dosavadní kapacita společnosti ANC, která sídlí ve Zlíně a se kterou společnost Měď 

Povrly a.s. kooperuje, je v současné době maximálně využita. Případné zvýšení výrobní 

kapacity pro výrobu rondelek je možné řešit pouze investováním do nákupu nového lisu. 

Kombinace všech kategorií v poměru předvah je uvedena v Tabulce č. 3. 
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Tabulka 3 Kapacity - KVARTO 1200 

Zdroj: [interní informace + vlastní zpracování] 

 

SBU BP [kg] Předváha KVARTO [kg] Kapacita lití [kg] Volná kapacita KVARTO [kg] Volná kapacita [kg]  

Střešní 2 190 000 1,25 2 737 500 

25 080 000 10 203 667 

8 162 933 

Průmysl 0 – 1,5mm 2 047 000 1,5 3 070 500 6 802 444 

Průmysl 1,51-4mm 3 690 000 1,5 5 535 000 6 802 444 

Kalíšky 2,3g – 13g 1 005 000 2,3 2 345 000 4 436 376 

Rondelky 460 000 2,58 1 188 333 3 954 909 

9 392 000 1,8 14 876 333 25 080 000 10 203 667  



Bc. Jan Voříšek: Zvýšení výrobních kapacit MS výrobků s cílem maximalizovat zisk 

2014    24 

POKLOPOVÉ PECE (žíhací pece) 

Válcovací stolice je jediný z agregátů, na který je soustředěna veškerá produkce 

společnosti. Z válcovací stolice KVARTO 1200, je část produkce přemístěna do poklopových 

pecí.  

Poklopové pece umožňují jedno z nejnáročnějších žíhání. Jsou vhodné pro žíhání 

svitků, drátů, drobných výkovků a výlisků z oceli i neželezných kovů. Na ovládacím panelu 

poklopových pecí lze navolit režim, dle potřeby finálních vlastností výrobku. Žíhat lze buď 

v ochranné atmosféře, nebo bez ochranné atmosféry. Ochranná atmosféra ovlivňuje vlastnosti 

a vzhled materiálu. 

Přes poklopové pece prochází veškerá výroba Ms pasů o tloušťce 0 - 1,5 mm a Ms 

pasů o tloušťce 1,51 – 4 mm a dále pak výroba Ms Rondelků. Maximální kapacita 

poklopových pecí je v současné době 12 000 t/365 pracovních dní. Uvedená hodnota 

představuje hrubou váhu, která prochází přes poklopové pece. 

 

Objemy žíhání pro jednotlivé kategorie jsou: 

Průmyslu 0 – 1,5 mm  2 047 000 kg 

Průmysl 1,51 – 4 mm  3 690 000 kg 

Kalíšky 2,3 – 13 g   1 005 000 kg 

 

Celkový objem žíhání se tedy určí jako součet objemů žíhání za jednotlivé kategorie. 

 
kg 000 742 6žíhání  objemcelkový   000 1005 000 690 3   000 047 2 

kg kategorie jednotlivé zaoby objemů výrch jednotlivý  žíhání objem celkový




 

Objem žíhání dle byznysu plánu 

Pro kategorii průmysl 0 – 1,5 mm je dle BP stanoven objem produkce na hodnotu 

2 047 t/rok. Potřeba žíhání pro tuto kategorii se vypočítá dle následujícího vztahu: 

 pasů Ms kg 364 791 2mm 1,5 - 0prožíhání  kapacita

mm 1,5 - 0





 1,36 000 047 2  

[kg] předváha produkce objem   průmysl pro žíhání kapacita
 

Pro kategorii průmysl 1,51 – 4 mm produkce je dle BP objem produkce 2 047 t/rok. 

Potřeba žíhání pro tuto kategorii je tedy: 



Bc. Jan Voříšek: Zvýšení výrobních kapacit MS výrobků s cílem maximalizovat zisk 

2014    25 

Ms kg 818 031 5mm 4 - 1,51 průmysl prožíhání kapacita 



 1,36 000 690 3  

předváha g]produkce[k objem  mm 4 - 1,51 průmysl pro žíhání kapacita
 

Pro kategorii kalíšků 2,3 g – 13 g je dle BP objem produkce stanoven na hodnotu 

1 005 t/rok. Potřeba žíhání pro tuto kategorii je tedy vyjádřena takto: 

kg 818 131 2kalíšky prožíhání kapacita   2,12  000 005 1   

 [kg] předváha produkce objem kalíšky  pro žíhání kapacita




 

Celkový objem žíhání se tedy určí jakou součet objemů žíhání za jednotlivé kategorie. 

 
kg 000 955 9žíhání  objemcelkový    818 131 2  818 031 5  364 791 2  

kg kategorie jednotlivé za žíháníobjemů ch jednotlivý  žíhání objem celkový




 

Objem žíhání ve výši 9 955 000 kg Ms produkce představuje následující možnosti 

hotové výroby, které se vypočítají jako podíl objemu žíhání a předváhy. Tedy volné kapacity 

žíhání pro jednotlivé kategorie jsou následující: 

Volné kapacity žíhání 

- kategorie průmysl 0 – 1,5 mm:  

   
1,36

000 045 2
 pasů Ms kg 667 499 1mm 1,5 - 0 průmysl prožíhání  kapacita volná   

Žíhání kategorie průmysl 0 – 1,5 je omezeno stávající kapacitou linky EBNER. Tato 

linka dokáže maximálně vyžíhat a vymořit za rok 3 600 t produkce.  

- kategorie průmysl 1,51 – 4 mm:  

   
1,36

000 045 2
 pasů Ms kg 667 499 1mm 4 - l,51 průmys prožíhání  kapacita volná   

- kategorie kalíšky 2,3 g – 13 g:  

kalíšků Ms kg 071 964kalíšky prožíhání kapacita volná   
2,12

000 045 2
    

Kombinace všech uvedených kategorií v poměru předvah jsou zobrazeny v následující 

tabulce č. 4. 
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Tabulka 4 Kapacity - POKLOPOVÉ PECE 

Zdroj: [interní informace + vlastní zpracování] 

 

 

 

 

SBU BP [kg] Předváha Poklopy [kg] Kapacita Poklopy [kg] Volná kapacita Poklopy [kg] Volná kapacita [kg] 

Průmysl 0-1,5mm 2 047 000 1,36 2 791 364 

12 000 000 2 045 000 

1 499 667 

Průmysl 1,51-4mm 3 690 000 1,36 5 031 818 1 499 667 

Kalíšky 2,3g – 13g 1 005 000 2,12 2 131 818 964 071 

6 742 000 1,60 9 955 000 12 000 000 2 045 000  
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3.5 Dvacetiválec 

 Linka EBNER (žíhací a mořící linka) 

Linka EBNER je speciální žíhací a mořící agregát, který má vliv na finální 

mechanické vlastnosti pasů válcovaných za studena. Ocelová pec s vyzděním žáruvzdornými 

cihlami, je vytápěna 24 sálavými trubkami, ve kterých jsou umístěny plynové hořáky  

o celkovém výkonu 230 kW. Linka je vybavena mořícím zařízením s 15% roztokem kyseliny 

sírové. Maximální teplota žíhání je 700 °C. Přes linku EBNER prochází výroba pouze Ms 

pasů tloušťky 0 – 1,5 mm. Maximální kapacita linky EBNER je 3 600 t. Tato maximální 

kapacita představuje hrubou váhu procházející přes linku. 

Objem žíhání a moření pro kategorii průmysl 0 – 1,5 mm lze vypočítat jako součin 

objemu produkce a předváhy. Výpočet je uveden níže: 

 pasů Ms kg 136 326 2mm 1,5 - 0 průmysl promoření  ažíhání  objem 



 1,2 000 047 2 

[kg] předváha produkce objem   mm 1,5 - 0 průmysl pro moření a žíhání objem
 

Výpočet volných kapacit nad hodnotu BP se vypočítá jako rozdíl mezi maximálním 

objemem produkce a objemu žíhání a moření pro kategorii průmysl 0 – 1,5 mm. Vztah pro 

výpočet volných kapacit nad hodnotu BP je následující: 

   136 326 2 - 000 600 3 

[kg] produkce objem produkce objem maximální   BP nadkapacit lných výpočet vo

pasů Ms kg 864 273 1BP nadkapacit  volnýchvýpočet 


 

Volná kapacita žíhání a moření nad byznys plán je ve výši 1 273 864 kg, což 

představuje následující možnost výroby Ms pasů o tloušťce 0 – 1,5 mm. Volné kapacity 

žíhání a moření se vypočítají jako podíl volné kapacity nad BP a předváhy.  

000kg 121 1moření  ažíhání kapacity volné 
1,13

864 273 1
    

Přehled o kapacitě linky EBNER je v Tabulce č. 5. 
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Tabulka 5 Kapacity - EBNER 

 

 

 

 

 

Zdroj: [interní informace + vlastní zpracování] 

SBU BP [kg] Předváha EBNER [kg] Kapacita EBNER [kg] Volná kapacita EBNER [kg] Volná kapacita [kg] 

Průmysl 0-1,5mm 2 047 000 1,13 2 326 136 3 600 000 1 273 864 1 121 000 

2 047 000 1,13 2 326 136 3 600 000 1 273 864  
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3.6 Shrnutí současného stavu 

Tabulka 6 zobrazuje volné kapacity, nad úroveň byznys plánu, jednotlivých výrobků 

s ohledem na kapacity jednotlivých agregátů. Pořadí nejužších kapacitních míst při výrobě Ms 

a Cu výrobků jsou u těchto výrobních agregátů: 

1. Lití JATAM I + II, BORA 

2. Poklopové pece 

3. EBNER 

4. KVARTO 1200 

 

Výpočet volných kapacit lití pro jednotlivé kategorie výrobků pro výrobní zařízení 

JATAM I + II se stanoví jako podíl volných kapacit a předváhy. 

- kategorie průmysl 0 – 1,5 mm:  

   
1,8

400 273 1
   pasů Ms kg 444 707mm 1,5 - 0 průmysl prolití kapacita volná   

- kategorie průmysl 1,51 – 4 mm:  

   
1,8

400 273 1
 pasů Ms kg 444 707mm 4 - 1,51 průmysl prolití  kapacita volná   

- kategorie kalíšky 2,3 g – 13 g:  

  kalíšků Ms kg 786 454kalíšky prolití kapacita volná   
2,8

400 273 1
     

- kategorie rondelky:  

   
3,1

400 273 1
    rondelků Ms kg 774 410rondelky prolití kapacita volná    

Výpočet volných kapacit lití pro jednotlivé kategorie výrobků pro výrobní zařízení 

BORA se stanoví jako podíl volných kapacit a předváhy. 

- kategorie střešní:  

pasů Cu kg 000 810 7střešní prolití kapacita volná   
1,2

500 262 9
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Výpočet volných kapacit žíhání pro jednotlivé kategorie výrobků pro výrobní 

zařízení Poklopové pece se stanoví jako podíl volných kapacit a předváhy. 

- kategorie průmysl 0 – 1,5 mm:  

 pasů Ms kg mm 1,5 - 0 průmysl prožíhání kapacita volná 6674991     
1,36

000 045 2
    

- kategorie průmysl 1,51 – 4 mm:  

 pasů Ms kg mm 4 -1,51 průmysl prožíhání  kapacita volná 6674991     
1,36

000 045 2
   

- kategorie kalíšky 2,3 g – 13 g:  

g 13,3 - g 2,3 kalíšků Ms kg g 13 - 2,3 kalíšky prožíhání  kapacita volná 071964   
2,12

000 045 2
   

Výpočet volných kapacit žíhání a moření pro jednotlivé kategorie výrobků pro 

výrobní zařízení EBNER se stanoví jako podíl volných kapacit a předváhy. 

- kategorie průmysl 0 – 1,5 mm: 

kg 000 121 1moření   ažíhání  kapacity  olné 
1,13

864 273 1
 v  

Výpočet volných kapacit válcování pro jednotlivé kategorie výrobků pro výrobní 

agregát KVARTO 1200 se stanoví jako podíl volných kapacit a předváhy. 

- kategorie střešní:  

pasů Ms kg 8střešní proválcování  kapacita volná 933162    
1,25

667 203 10
   

- kategorie průmysl 0 – 1,5 mm:  

 pasů Ms kg 6mm 1,5 - 0 průmysl proválcování  kapacita volná 444802    
1,5

667 203 10
   

- kategorie průmysl 1,51 – 4 mm:  

 pasů Ms kg 6mm 4 - 1,51 průmysl proválcování  kapacita volná 444802    
1,5

667 203 10
   

- kategorie kalíšky 2,3 g – 13 g:  

  kalíšků Ms kg kalíšky proválcování kapacita volná 0003734     
2,3

667 203 10
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- kategorie rondelky:  

  rondelků Ms kg rondelky proválcování kapacita volná 8069493     
2,58

667 203 10
    

Zhodnocení volných kapacit 

Současná volná kapacita výroby je závislá na lití Ms bloků, které je společnost Měď 

Povrly a.s. schopna vyrobit nad úroveň byznys plánu. Jedná se tedy o objem výroby nad 

rámec BP cca 707 t Ms pasů nebo 455 t Ms kalíšků, nebo 411 t Ms rondelků. Cu střešní 

produkce nespadá do výsledného stavu, jelikož kapacita lití je plně pokryta pecí BORA. 

Přehled o volných kapacitách na jednotlivých agregátech je znázorněn v Tabulce č. 6. 
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Tabulka 6 Volné kapacity s ohledem na jednotlivé agregáty, Cu a Ms výrobky 

Cu a Ms výrobky LITÍ POKLOPY KVARTO EBNER 

Střešní 7 810 000 -  8 162 933 - 

Průmysl 0 – 1,5mm 707 444 1 499 667 6 802 444 1 121 000 

Průmysl 1,51 – 4mm 707 444 1 499 667 6 802 444 - 

Kalíšky 2,3g – 13g 454 786 964 071 4 373 000 - 

Rondelky 410 774 _ 3 949 806 - 

Zdroj: [interní informace + vlastní zpracování]
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4 Stanovení maximální výrobní kapacity v úzkém místě 

Úzké místo lze definovat jako místo které má v dané společnosti omezenou výrobní 

kapacitu a blokuje výrobní procesy. Každá firma má své úzké místo, které je na hranici 

kapacity. Pokud ale dochází k situaci, kdy úzké místo blokuje výrobní procesy, je nutné tento 

problém řešit nebo alespoň eliminovat. 

Výrobní kapacita je maximální možné množství, které může společnost vyrobit za 

optimálních podmínek a při dostatku pracovních sil. Výpočet maximální výrobní kapacity je 

závislý na počtu odpracovaných hodin, na kapacitě výroby výrobního agregátu za den (x) a na 

počtu jednotek výrobního zařízení (y). Výpočet výrobní kapacity je následující.1 

 

 

yx365max

max (y) zařízení ýrobníhojednotek vpočet (x)den  zaagregátu  kapacitaprovoz ýnepřetržit
 

V této kapitole diplomové práci jsou propočítány výrobní kapacity těch výrobních 

agregátů, u kterých je limitována výroba. 

 

Výpočet skutečných pracovních dnů vychází z počtu dní v roce, z počtu dní, po 

kterou trvá celozávodní dovolená či vánoční svátky a počtu dní určených na nečekané opravy 

strojního zařízení. Výpočet skutečně odpracovaných dnů je následující: 

dní330dnypracovní  

 

 3-14-18-365

opravy nečekané -svátky Vánoční-dovolená ícelozávodn-rokdny pracovní
 

Společnost Měď Povrly a.s. plánuje všem zaměstnancům společnosti celozávodní 

dovolenou, která je v délce 18 dní. Během této celozávodní dovolené je prováděna oddělením 

údržby veškerá oprava a údržba jednotlivých agregátů a areálu společnosti. Tedy zaměstnanci 

tohoto oddělení v době celozávodní dovolené nečerpají dovolenou. 
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4.1 Válcování 

Teplé duo Škoda je v provozu 330 dní pracovní dní. Provoz je třísměnný a fond 

pracovní doby je stanoven na 7,5 hodiny. 

Jestliže se při jednosměnném provozu vyválcuje 18 ks bloků materiálu (Cu i Ms), což 

je při 3směnném provozu 54 ks bloků, pak kapacita válcování při provozu 330 dní lze 

vypočítat následovně. 

bloků  ks 820 17válcování kapacita   330 54  

dní pracovníchpočet bloků počet    válcováníkapacita




 

Fréza Robertson je zařízení, které je v provozu 330 pracovních dní. I toto zařízení 

pracuje v třísměnném provozu při 7,5hod fondu pracovní doby. 

Jestliže se při jednosměnném provozu frézuje 18 ks bloků materiálu (Cu i Ms), což je 

při 3směnném provozu 54 ks bloků. Kapacitu frézování při provozu 330 dní lze vypočítat 

jako součin počtu pracovních dní a počtu bloků, tedy: 

ks 820 17frézování kapacita 



33054

blokůpočet dní pracovníchpočet frézování kapacita
 

Válcovací stolice KVARTO 1200 pracuje stejně jako předchozí dvě výrobní zařízení 

330 pracovních dní při 3směnném provozu. Fond pracovní doby je opět 7,5 hodiny. 

Jestliže se při jednosměnném provozu válcuje 8 ks Cu bloků materiálu, nebo 10 Ks Ms 

bloků materiálu, pak při 3směnném provozu je to 24 ks Cu bloků, nebo 30 ks Ms bloků. 

Kapacitu válcování při provozu 330 dní lze vypočítat jako součin počtu vyrobených bloků a 

počtu pracovních dní, tj.: 

ks Cu 920 7válcování kapacita 



33024

dní  pracovníchpočet bloků počet    válcováníkapacita
 

ks Ms 900 9válcování kapacita  33030  

Průměrná maximální hodnota válcování na válcovací stolici KVARTO 1200 

vychází z hodnot vyválcovaných Cu a Ms bloků.  

ks/den 27
2

3024

2

bloků Mskusů počet  bloků Cu kusů počet 
 válcováníhodnota maximální průměrná









válcování hodnotamaximální  průměrná
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Jestliže je válcovací stolice v provozu 330 dní, pak se roční hodnota válcování 

vypočítá jako součin průměrné maximální hodnoty válcování a počtu pracovních dní. 

Hodnota válcování je ve výpočtu zaokrouhlena na dle skutečného stavu výroby. 

ks/rok 000 9válcování  hodnota   330 27 

dní pracovníchpočet    válcováníhodnota maximální průměrná   válcováníhodnota




 

V tabulce č. 7 jsou uvedeny maximální roční výrobní kapacity válcovací stolice 

KVARTO 1200. 

Tabulka 7 Kapacity KVARTO 1200 

FPD Cu [ks bloků] Ms [ks bloků] Průměr počet bloků [ks] 

1 x směna 8 10 9 

3 x směny 24  30 27 

330 pracovních dní 7 920 9 900 9 000 

Zdroj: [interní informace + vlastní zpracování] 

Roční potřeba ks bloků/rok 

Ms slitina v objemu 9 000 ks bloků představuje pokrytí celého objemu produkce dle 

BP. Pokud se jedná o Cu, pak dle BP je jeho roční potřeba ve výši 2 190 t/rok. Výpočet 

potřeby lití Cu bloků je následující: 

 

ks/rok 740bloků Culití  potřeba 







4

1,48 190 2
 

ks/rok 
bloku jednoho váha

předváha produkceCu  objem
 bloků Cu  lití potřeba

 

 

Celková roční potřeba bloků je dána součtem počtu Ms bloků a Cu bloků, tedy: 

bloků ks 740 9bloků potřebaroční  celková 



740000 9

Cu Msbloků potřeba roční celková
 

Celkovou roční potřebu bloků je nutné vyjádřit v jednotkách hmotnosti, tedy 

celkovou roční potřebu bloků je nutné vynásobit váhou jednoho bloku, která je 4t/blok.  

t/rok 960 38tuny napřepočet 



4740 9

bloku váhaCu) (Ms tunynapřepočet 
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Pro výpočet zvýšení kapacity na válcovací stolici KVARTO 1200 je nutné také 

započítat fond pracovní doby. Základní fond pracovní doby je 7,5 hodiny. Za tuto doby by 

bylo možné v ideálním případě vyrobit 38 960 t válcované produkce 25 % fondu pracovní 

doby je určeno na výměnu válců, emulzí a náplní stroje. Tedy, celkové zvýšení kapacity za 

rok na válcovací stolici KVARTO 1200 lze matematicky vyjádřit jako součin objemu lidí a 

75 % fondu pracovní doby, tj: 

 
t/rok 000 30 kapacitzvýšení 



220 29960 38

t/rok FPD  % 75 lití objemkapacit zvýšení

75,0
 

4.2 Žíhání 

Proces žíhání probíhá na poklopových pecích – poklop I + II – při 3směnném 

provozu, během celého roku (tj. 365 pracovních dní), při fondu pracovní doby v délce 7,5  

hodiny. 

Maximální kapacita žíhání na poklopových pecích je 12 ks/ den, kdy na peci Poklop 

I se vyžíhá 6 ks/den a na peci Poklop II se také vyžíhá 6 ks/ den. Maximální kapacita žíhání 

poklopů při současném stavu je vyjádřena jako součin denního objemu žíhání, počtu dní 

v roce a váhy bloku, tedy: 

 
t/rok 520 17žíhání kapacitamaximální 



436512

t/rokbloku  váha roce  vdnípočet    žíhání objem denní  žíhání kapacita maximální
 

Maximální kapacita žíhání na poklopových pecích při objemu produkce  

30 000 t/rok se vypočítá, jako celkový objem válcování na válcovací stolici KVARO 1200 

snížený o objem produkce, která neprochází přes poklopové pece. Těmi výrobky jsou 

rondelky a střešní produkce. Výpočet pro maximální kapacitu žíhání je následující: 

 

ks/den 17,5den za poklopovůmaximální 

ks 373 6ks vžíhání  kapacitamaximální 

ks 373 6

t 490 25t vžíhání  kapacitamaximální 











365

373 6
  

ks/den
roce  vdnípočet 

kusech  vžíhání kapacita denníc maximální
 den  zapoklopovů  maximální

4

 490 25
 

bloku váha

hkilogramec  vžíhání kapacita maximální
 žíhání kapacita denní maximální

) 3,1000 (500 550 1- 960 2- 000 30
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4.3 Lití 

Maximální kapacita válcovací stolice KVARTO 1200 je 30 000 t za rok. Z toho 

vyplývá, že minimální potřeba lití bude 30 000 t/rok, aby byla zajištěna maximalizace výroby. 

Proces lití na pecích JATAM I + II probíhá 330 dní v roce, při 3směnném provozu, a 

při fondu pracovní doby v délce 7,5  hodiny. Pece typu JATAM jsou vhodné pro lití Ms 

bloků, i Cu bloků. Není potřeba rekonstrukce ani přestavby při změně materiálu. 

Maximální kapacita lití na pecích JATAM I + II se vypočítá následovně: 

 
Mst  840 15lití  kapacitamaximální 



920 7 920  7 

t II JATAM lití kapacita  I JATAM lití kapacita  lití kapacita maximální
 

Potřebný maximální počet kusů bloků, který je možný na pecích JATAM I + II odlít se 

vypočítá jako podíl kapacity lití na obou pecí ku váze jednoho bloku 

bloků Ms ks 960 3blokůpočet 



4

840 15

bloku jednoho váha

 lití kapacita
blokůpočet 

 

Ms ks 980 1pec na bloků Ms kspočet 



2

960 3

pecípočet 

blokůpočet 
pec nabloků  Ms kspočet 

 

Na peci BORA může probíhat proces lití 330 dní v roce, při 3směnném provozu, a při 

fondu pracovní doby v délce 7,5  hodiny. Pec typu BORA je ve společnosti Měď Povrly a.s. 

stavěná pouze na lití Cu bloků. Nelze je v současném stavu využít na lití Ms bloků, a proto se 

naskýtá možnost přestavby pece na lití Ms bloků. 

Maximální kapacita lití pece BORA je 12 000 t Cu za rok. Tento objem produkce 

je nutné pro další výpočty vyjádřit v počtu kusů bloků, tedy objem produkce je nutné vydělit 

váhou jednoho bloku. 

 

bloků ks 000 3lití kapacita maximáln 



4

000 12
  

bloků ks
bloku  váha

dní 330 za lití objem maximální
  lití kapacitamaximáln 

 

Dosavadní potřeba lití společnosti je dle BP ve výši 740 ks. Pokud vynásobíme počet 

kusů váhou bloku, vypočítá se potřeba lití v tunách. 

 
t 960 2BP dlelití   potřeba 



4740 

tbloku  jednoho váha lití potřeba BP dle  lití potřeba
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Maximální denní kapacita lití pece BORA 10 ks bloků. Potřeba lití dnů v roce se 

vypočítá jako současný počet kusů Cu bloků dle BP vydělený maximální denní kapacitou lití.  

dní 74BP dlelití   potřeba 



10

740
  

lití kapacita denní maximální

BP dlebloků Cu kusů počet  současný
BP dle lití potřeba

 

Volná kapacita lití pece BORA v roce lze vyjádřit následovně. 

dní 256kapacita volná 



74-330

roce  vlití potřeba-doby  pracovní fond kapacita volná
 

 

S přestavbou pece BORA na mosaz bude možné odlívat 12 ks bloků za den. Výpočet 

kapacit je následující. 

t 48den za kapacitamaximální 



412 

bloku váhablokůpočet den  za kapacita maximální
 

Maximální kapacita lití pece BORA Ms bloků 

t 840 15rok za kapacitamaximální  33048  

4.4 Srovnání kapacit agregátů 

V tabulce č. 8 jsou uvedeny maximální roční výrobní kapacity jednotlivých výrobních 

agregátů.  

Tabulka 8 Maximální kapacity jednotlivých výrobních agregátů 

AGREGÁTY Kapacita [t/rok] 

KVARTO 1200 30 000 

POKLOPY I + II 25 550 

JATAM I+ II 15 840 

BORA 2 960 

Zdroj: [interní informace + vlastní zpracování] 
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Srovnání kapacit - výpočet  

POKLOPY I + II 

t 030 8III POKLOP 



520 17-550 25

kapacita současná-kapacita maximálníIII POKLOP
 

Pokud navýšíme objem žíhání o 8 030 t, bude kapacita poklopových pecí následující: 

ks 008 2rok za ksnavýšení 



4

030 8
 

bloku váha

objemu  navýšení
 rok za ks navýšení

 

ks 5,5 den za ksnavýšení 



365

008 2

rok

rok  za ks navýšení
 den za ks navýšení

 

 

Denní kapacita žíhání bude tedy následující: 

ks 18kapacitadenní 



17,55,512 

navýšeníkapacita současnákapacita denní
 

Při objemu žíhání 25 550 t za rok je nedostačující kapacita žíhání na poklopových 

pecí.  

Porovnání kapacit KVARTO 1200, JATAM I + II, BORA 

t 200 11kapacitporovnání 



960 2-840 15-000 30 

BORA-III JATAM-1200 KVARTO kapacita maximální kapacit porovnání
 

Při objemu válcování 30 000 t za rok, není dostačující kapacita lití na pecích o 

11 200 t.  

4.5 Shrnutí 

Při stanovení maximální výrobní kapacity 30 000 t/rok jsem došel k závěru a to že 

stávající kapacita lití na pecích není dostačující na objem lití. Dále pak při objemu žíhání 

25 490 t/rok, není dostačující kapacita poklopových pecí.    



Bc. Jan Voříšek: Zvýšení výrobních kapacit MS výrobků s cílem maximalizovat zisk 

2014    40 

5 Návrh řešení 

Při propočtu maximálních výrobních kapacit jsem došel k závěru, že pokud bude chtít 

společnost Měď Povrly a.s. maximalizovat výrobu na nejvýše možný objem, pak nejužšími 

výrobními místy ve společnosti je proces lití a žíhání na poklopových pecích. Kapacita lití a 

žíhání je nedostačující na objemu produkce 25 490 t/rok. Válcovací stolice KVARTO 1200 

má maximální kapacitu na 30 000 t/ rok. Proto jsem navrhl níže uvedená řešení, která řeší jak 

úzká místa odstranit a optimalizovat tak výrobní procesy ve společnosti. 

Navrhnul jsem dvě varianty řešení. První varianta řešení by spočívala ve výstavbě 

nové pece JATAM III. Druhá variant řešení představuje využití dosavadních agregátů ve 

společnosti s možnou přestavbou pece BORA na mosaz, 

5.1 První varianta řešení 

První varianta spočítá ve výstavbě nové pece typu JATAM III. Touto výstavbou by 

se objem lití zvýšil o 1 980 kusů za rok. Maximální výrobní kapacita lité nové pece JATAM 

III se vypočítá jako součin objemu lití a váhy jednoho bloku, který činí 4 t/blok. Bude-li nová 

pec v provozu 330 pracovních dní, pak maximální kapacity lití JATAM III je následující: 

t 920 7kapacitamaximální 



4980 1

bloku váhalití objemkapacita maximální
 

Výsledkem výstavby nové pece JATAM III je zvýšení kapacity lití o 7 920 t/rok. 

Celkovou kapacitu lití za rok lze tedy vyjádřit jakou součet objemu lití za všechny tři pece, tj. 

JATAM I + II, pece BORA a pece JATAM III. Pro výpočet celkového objemu lití se počítá 

s 330 dny v roce. 

t  720 26lití objemvýsledný 



960 2840 15920 7

BORAIII JATAMIII JATAMlití objem výsledný
 

Pro srovnání maximálních výrobních kapacit KVARTO 1200 a pecí JATAM I, II, 

III + BORA je nutné vyjít z hodnoty maximálního objemu válcování za 330 dní a 

vypočteného objemu lití (viz výše). Při počtu 330 pracovních dní je výpočet následující: 

t  280 3kapacitsrovnání 



720 26-000 30

lití objem- válcováníobjem maximálníkapacit srovnání
 

Tato varianta není zcela optimální. Důvodem je nevyužití maximální výrobní kapacity 

válcovací stolice KVARTO 1200, které má maximální kapacitu válcování 30 000 t za rok. 
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Rozšíření stávajících poklopových pecí o výrobní agregát POKLOP III jsem zanedbal, 

protože nebyla maximalizována výrobní kapacita válcování na maximální objem produkce. 

Na plné využití válcovací stolice KVARTO 1200 bude chybět 3 280 t lití/rok.  

Výstavba pece JATAM III by částečně zvýšila kapacitu celkového objemu výroby, 

nevedla by však k maximalizaci výrobní kapacity válcovací stolice KVARTO 1200. Výstavba 

JATAM IV není možná z důvodu nedostatku místa ve slévárně. 

V současné době tato varianta řešení není realizovatelná, z důvodu nedostatku protoru 

v areálu společnosti Měď Povrly a.s. Proto je nutné volit další alternativu řešení, a to je 

varianta popsána v kapitole 5.2.  

5.2 Druhá varianta řešení 

Druhá navrhovaná varianta řešení spočívá ve využití dosavadních výrobních agregátů 

ve společnosti. Konkrétně by se jednalo o přestavbu pece BORA na mosaz, která je 

v současné době primárně určená na tavení mědi. Po přestavbě bude činit maximální kapacita 

Cu bloků 12 ks/den. 

Výpočet maximální kapacity lití za 330 pracovních dní: 

t 840 15lití kapacitamaximální 



330412

dní pracovníchpočet bloku  váhaden zabloků  kspočet lití kapacita maximální
 

Výsledný objem lití za rok je dle vzorce následující: 

t 680 31lití objemvýsledný 



920 7920 7840 15

II JATAMI JATAMBORAlití objem výsledný
 

Tato varianta plně pokryje kapacitu lití společnosti na 30 000 t za rok, které je 

válcovací stolice KVARTO 1200 schopna za 330 pracovních dní vyválcovat. Výhodou tedy 

bude volná kapacita lití o objemu 1 680 t (tj. 31 680 t lití - 30 000 t lití), která umožní 

dostatečné lití do zásoby v případě vážnějších poruch ve slévárně. Kladem této varianty je, že 

není potřeba výstavby dalšího výrobního agregátu, ale pouze přestavba stávajícího agregátu 

na jiný typ produkce. 

S přestavbou pece BORA na mosaz, bude zároveň realizována výstavba poklopové 

pece, konkrétně POKLOPU III. Současná kapacita žíhání poklopových pecí POKLOPU I a II 

je 17 520 t/rok. Tato kapacita je nedostačující při maximalizaci výrobních kapacit ve 

společnosti. 
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Maximální kapacita žíhání POKLOPŮ I + II + III 

ks/den 18žíhání kapacitamaximální 



666

III POKLOPII POKLOPI  POKLOPžíhání kapacita maximální
 

Roční objem produkce v poklopových pecích bude tedy: 

t 280 26produkce objemroční 



436518

bloku váharokden za kapacita maximálníprodukce objem roční
 

Maximální kapacita žíhání POKLOPŮ I + II + III na 30 000t lití/rok 

ks 17,5

490 25

t 000 30 nažíhání 



365

4

365

4

550 1-960 2- 000 30

rok

bloku váha

rondelky-produkce střešní- t000 30

 t000 30 na žíhání

 

Volná kapacita žíhání POKLOPŮ I + II + II je vyjádřena jako roční objem 

produkce snížený o produkci, která se v poklopových pecích nevyrábí, což jsou střešní 

produkce a rondelky. 

t 790žíhání kapacita volná  490 25-280 26  

Z výpočtu vyplývá, že pokud společnost posílí dosavadní poklopové pece o pec 

POKLOP III, dojde k navýšení maximální kapacity žíhání na hodnotu 26 280 t. Tato kapacita 

zcela splňuje požadavky při maximalizaci výroby. Volná kapacita poklopových pecí při 

maximalizaci výroby bude tedy činit 790 t.  

Zhodnocení 

Varianta č 2 zcela splňuje dosavadní požadavky společnosti na maximalizaci 

výrobních kapacit. Dále umožňuje disponovat volnou kapacitou na agregátech pec BORA a to 

1 680 t, dále pak poklopové pece, kde je volná kapacita 790 t. Tyto volné kapacity eliminují 

úzká místa ve společnosti.  

5.2.1 Finanční rozpočet Varianty 2 

Z interních zdrojů společnosti, do kterých jsem mohl nahlédnout, nikoliv však 

publikovat na veřejnost se jedná o částku cca 23 000 000 Kč. Největší finanční položkou 

z uvedené částky je částka určená na přestavbu pece BORA. Bude nutné udělat kompletní 

rekonstrukci pece, přitom zanechat dosavadní technologii odlévání. Poklopová pec 

POKLOP III bude vybudována v prostoru válcovny, kde je dostačující prostor na její 
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umístění. POKLOP III bude identický s pecemi POKLOP I a II, tudíž není potřeba navrhovat 

technologii a výrobní program. Dojde pouze k navýšení počtu pecí z dosavadních dvou 

poklopových pecí na tři poklopové pece.  

Kompletní přestavba samotné pece BORA s veškerými pracemi a implementací 

nových komponentů pece je stanovena na částku 20 milionů korun. Výstavba nové poklopové 

pece POKLOP III včetně prací je vyčíslena na hodnotu 3 miliony korun. Nutno podotknouti, 

že tato výše investice je brána jako nejvýše možné řešení. Vzhledem k možným excesům, ke 

kterým by v rámci přestavby a výstavby agregátu mohlo dojít, je brána v potaz nejdražší 

varianta.  

Vzhledem k navýšení výroby na maximální množství objemu a odstranění úzkých 

míst ve výrobě se nejedná o částku, která by byla nějak závratná a zatěžovala dosavadní chod 

společnosti. Nutno podotknout že tato investice zrychlí a usnadní chod vnitropodnikových 

procesů bez dlouhodobé odstávky výroby. 

5.2.2 Návratnost investice 

Vzhledem k důvěrným informacím týkající se strategického rozhodování společnosti, 

nemohu zveřejnit přesné propočty návratnosti investice v přesných číslech. Proto v této 

kapitole pouze nastíním možnost návratnosti investice 23 milionu korun a to v horizontu 

jednoho kalendářního roku s již navýšenou výrobní kapacitou na 30 000 t. 

Z uvedených provozů ve společnosti jsem si vybral provoz Kalíškárna. Vzhledem k 

jeho modernizaci, jak jsem nastínil v předchozí kapitole, se jedná o nosný program s nejvýše 

přidanou hodnotou na 1 kg výroby. Přidaná hodnota na jednom kg produkce v provoze 

Kalíškárna se pohybuje v rozmezí 25 – 30 Kč/kg. Předpokládejme nižší variantu přidané 

hodnoty, pokud by zcela nebyla maximalizována výrobní kapacita provozu. Dosavadní čistý 

zisk z provozu dle propočtu činí dle vzorce: 

Kč 000 125 25ziskčistý 



25000 005 1

 hodnota přidanáprodukce objem dosavadnízisk čistý
 

Pokud bude společnost maximalizovat dosavadní kapacitu na dvojnásobné množství 

objemu produkce, dostaneme se na částku dle níže uvedeného vzorce:  

Kč 000 230 50produkce objemzvýšení 



2000 125 25

produkceobjemu  zvýšení koeficientzisk čistýprodukce objem zvýšení
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Pokud budeme brát návratnost investice v ideálním případě, lze konstatovat, že 

investice na přestavbu pece BORA a výstavbu POKLOPU III budou navráceny do jednoho 

kalendářního roku. Vzhledem ale k možným komplikacím, kterým ve výrobě může dojít a 

nesplnění přesného objemu výroby 2 010 t za 330 dní lze očekávat návratnost investice do 

dvou let. V tomto výpočtu návratnosti investice jsem nepočítal s odstávkou výroby kvůli 

vážnějším poruchám a nepředvídatelné události, které mohou během dvou let nastat.  
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6 Závěr 

V předkládané diplomové práci jsem došel k závěru, že současný stav ve společnosti 

Měď Povrly a.s. je nevyhovující. Při současném stavu je kapacita agregátů v úzkých místech 

na hranici své produktivity a hrozí trvalé zpoždění výrobního procesu. To povede v prvé řadě 

ke zpoždění dodávek zákazníkům. Dále to znamená ztrátu konkurenceschopnosti na trhu, což 

by mohlo mít destruktivní dopad na chod celé společnosti.  

Z vlastní zkušenosti vím, že současný stav nemůže zůstat setrvalý. Jelikož jednotlivé 

výrobní agregáty jsou staršího data výroby, lze proto v pozdějších letech očekávat nemalé 

finanční prostředky na jejich opravu. Oprava sice prodlouží dobu životnosti těchto agregátů, 

ale nedojde k navýšení objemu výroby. Dle mého soudu není tento krok zcela správný a raději 

bych volil cestu investice do novější technologie. Tato investice bude sice dražší, ale daleko 

lépe umožní reagovat na požadované změny ve výrobě. 

Pokud budou navrhované změny výrobního programu úspěšné a dojde k navýšení 

objemu výroby na 30 000 t/rok, lze v současné době očekávat vzestup společnosti na přední 

místo výrobních společností zabývající se válcovanými a lisovanými polotovary za studena. 

Jak jsem již nastínil v minulé kapitole, část výrobního programu společnosti se specializuje na 

výrobu polotovarů pro zbrojařský průmysl. Pokud dojde ke skutečnému navýšení výrobního 

programu na 2 010 t kalíšků za rok, lze vzestup očekávat do pěti let.  

Pokud zhodnotím investici z vlastního pohledu, rozhodně volím variantu investovat 

prostředky do posílení úzkých míst, zvýšit výrobní kapacity na 30 000 t produkce za rok  

a zaměřit se především na provoz Kalíškárna a strategicky rozvíjet dosavadní technologii tak, 

aby byla zajištěna skutečná maximalizace výrobního programu. 

Jisté riziko existuje vždy, ale společnost je na trhu více jak sto let, proto se osobně 

domnívám, že tento krok by mohl pomoci k postupné její modernizaci. Výrobní agregáty ve 

společnosti se pohybují v řádech stovek milionů korun, proto se osobně domnívám, že 

modernizace nemůže proběhnout v krátkodobém horizontu, ale že je to spíše „běh na dlouho 

trať“, který by nikdy neměl skončit. Jen s postupnou a neustálou modernizací se lze 

dlouhodobě udržet na trhu a být trvale konkurenceschopný. 

  



Bc. Jan Voříšek: Zvýšení výrobních kapacit MS výrobků s cílem maximalizovat zisk 

2014    46 

Seznam literatury a internetových zdrojů 

[1] ŠIMÁNEK, Miloš; SKÁLA, Jaroslav. 75 LET KOVOHUTÍ. 1. vyd. Ústí nad Labem: 

Severografia n.p., 1973.  

[2] SHULTE, Christof. Logistika. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 301 s. ISBN 80-

85605-87-2. 

[3] Mosaz. [online]. 6.3.2014 [cit. 2014-04-22]. Dostupné na WWW 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mosaz 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mosaz


Bc. Jan Voříšek: Zvýšení výrobních kapacit MS výrobků s cílem maximalizovat zisk 

2014    47 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Schéma výroby ............................................................................................ 15 

  



Bc. Jan Voříšek: Zvýšení výrobních kapacit MS výrobků s cílem maximalizovat zisk 

2014    48 

Seznam tabulek 

Tabulka 1. Koncept plánování OPT systému ............................................................... 12 

Tabulka 2: Kapacity lití JATAM I + II (lití Ms) .......................................................... 19 

Tabulka 3 Kapacity - KVARTO 1200 .......................................................................... 23 

Tabulka 4 Kapacity - POKLOPOVÉ PECE ................................................................. 26 

Tabulka 5 Kapacity - EBNER ...................................................................................... 28 

Tabulka 6 Volné kapacity s ohledem na jednotlivé agregáty, Cu a Ms výrobky ......... 32 

Tabulka 7 Kapacity KVARTO 1200 ............................................................................ 35 

Tabulka 8 Maximální kapacity jednotlivých výrobních agregátů ................................ 38 

 

 


