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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá automatizací výroby kovových nadstavců pro transportní 

vozíky ve firmě Bencopo s.r.o. Popisuje samotný výrobní proces výrobku se zaměřením 

hlavně na svářecí pracoviště. Je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je pozornost 

věnována automatizaci výroby, moderním technologiím v procesu svařování a popisu 

technologie vybraných svařovacích metod určených pro robotické svařovací pracoviště. Dále 

teoretická část obsahuje metody efektivnosti investic při pořízení dlouhodobého majetku. 

V praktické části je na základě analýzy současné manuální výroby vybraná nejvhodnější 

technologie vhodná pro automatizaci svařovacího procesu. Tato technologie je detailně 

popsána. Na základě výsledku z vybraných investičních metod jsou zvolena doporučení pro 

případný nákup automatizovaného robotického pracoviště. 
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Robot; Automatizace; svařování; Investice; vozík 

Abstract 

This thesis deals with the automation of production of metal raiser for truck transport 

company called Bencopo Ltd. It describes the actual production process of focusing mainly 

on welding work. It is divided into two parts. The theoretical part focuses on the automation 

of production, modern technology in the welding process and describe the technology selected 

welding techniques for robotic welding work. The theoretical part contains the methods of 

investment efficiency in the acquisition of fixed assets. The practical part is based on the 

analysis of the current manual production selected the best technology suitable for automation 

of the welding process. This technology is described in detail. Based on the results of selected 

investment methods are selected recommendations for the possible purchase of an automated 

robotic workstation. 
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1 Úvod 

Lidé odjakživa hledali způsoby, kterými si lze ulehčit manuální práci. Postupem času a 

s vývojem nových a čím dál více propracovaných technologií se začali objevovat stroje a 

přístroje, které jsou schopny ruce člověka doplnit, či úplně nahradit. Tyto automaty jsou 

v dnešní době velice žádaným a používaným faktorem pro zjednodušení procesu výroby. Jsou 

také vhodným zařízením k eliminaci lidských chyb, či jiných nedostatků, ke kterým dochází 

při manuální výrobě. 

Tato bakalářská práce se zabývá výrobou kovových nástavců pro transportní vozíky ve 

firmě Bencopo s.r.o. V současné době je tento výrobní proces už z velké části 

automatizovaný. Jediným článkem tohoto výrobního procesu, který dosud v plné míře 

využívá lidský potenciál je svařovací pracoviště. Autor proto hledá vhodné řešení, kterým se 

plně nahradí současná manuální výroba na tomto pracovišti výrobou automatickou. 

Cílem bakalářské práce je tedy analyzovat současný výrobní proces ve svařovně a na 

základě získaných informací najít vhodnou technologii, pomocí které lze manuální proces 

výroby nahradit. Pomocí investičních metod zhodnocování také zvážit případný nákup 

vybrané technologie. 
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2 Představení společnosti Bencopo s.r.o.  

V roce 1991 byla založena firma s názvem Ing. Vladimír Potěšil – Bencopo. Vznikla 

na základě schváleného privatizačního projektu v areálu bývalého státního statku Velké 

Losiny. Firma se zabývala těmito činnostmi: 

 truhlářství, 

 výroba plastů, 

 zámečnictví, 

 distribucí, 

 prodejem. 

Po nákladné rekonstrukci objektu a s pomocí velkého úsilí se v roce 2005 firma mění 

na společnost Bencopo s.r.o. (dále jen společnost). V současné době se společnost primárně 

zabývá výrobou manipulační a transportní techniky. 

Mezi nabízené produkty patří: 

 manipulační rudly,  

 vozíky na sudy 

 skladové vozíky,  

 vozíky na sypký materiál, 

 ruční vozíky,  

 skříňové transportní vozíky, 

 různé typy kovových přepravních palet, 

 výroba kovových nástavců pro transportní vozíky. 

Dlouhodobě společnost dosahuje kladného hospodářského výsledku, a proto je na trhu 

finančně stabilní. Díky vysoké kvalitě, příznivým cenám a komplexností služeb si společnost 

získala dobré jméno u svých domácích i zahraničních obchodních partnerů. 

2.1 Organizační struktura 

Pro společnost nyní pracuje 27 stálých zaměstnanců. Při vyšší poptávce na produkty, 

či služby společnost příležitostně nabízí možnost přivýdělku formou dohody o provedení 

práce zejména studentům či důchodcům. Organizační struktura společnosti je na Obr. 1. 



3 

 

 

Obr. 1 Organizační struktura společnosti 

2.2 Charakteristika výrobku 

Kontejnerové nebo také transportní vozíky slouží pro přepravu, skladování a 

manipulaci různých druhů zboží. Lehce se skládají, jsou snadno manipulovatelné a dostatečně 

chrání zboží před nárazy a poškozením. Využívají se například na prodejnách, při zásobování, 

na skladech a výrobních provozech. Díky standardním dílům v různém provedení je možno 

vytvořit velké množství modifikací, dle požadavků zákazníka.  

Základní vnitřní rozměr vozíku je š. 660 × v. 760 × h. 1350 mm a nosnost je 300 kg. 

Výsledná podoba vozíku je na Obr. 2. 

 

Obr. 2 Transportní vozík 

Společnost dodává kovové nástavce především odběratelům z EU a to v podobě polotovarů tj. 

kovových nástavců bez plastové nebo dřevěné základny. Roční množství takto vyrobených 

polotovarů činí průměrně 300 000  ks. Tato číselná hodnota odpovídá všem modifikacím 

výrobků vyrobených za rok. Co se týče v této práci řešených dílců a jejich výroby, je celkové 

roční množství cca 168 000 ks. 
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3 Výrobní proces 

Základní činností podniku je výroba. Výrobou je myšleno spojení výrobních faktorů 

(práce, kapitálu) za účelem získání určitých výkonů (výrobků, služeb). Toto pojetí obsahuje 

veškeré činnosti, které podnik zajišťuje, například pořízení výrobních faktorů, pracovníků a 

finančních prostředků, poskytování služeb a zhotovení výrobků, sledování, kontrola, správa, 

doprava atd. [6]. 

Důležitou částí výroby je výrobní činnost. Je to proces vytváření výrobků nebo 

poskytování služeb. Tímto se rozumí přeměna materiálu na produkt, která postupně probíhá 

od vstupu do výrobního zařízení až po jeho opuštění produktem, nezávisle na tom, jedná-li se 

o produkt z hlediska podniku nebo výrobní jednotky konečný, čí dále zpracovávaný. Změna 

vstupů na výstupy musí být co nejefektivnější. To znamená při optimální spotřebě všech 

výrobních vstupů, přiměřených nákladech a nejlepší volbě výrobních postupů. 

Celkový průběh výrobních procesů se liší podle druhu výrobků a způsobů jejich 

změny. Aby bylo možné výrobu účinně řídit, je potřeba znát informace o jejím průběhu tak, 

že je možno posoudit její dosažený stupeň, její rovnoměrné dodržování a také je možno 

hodnotit náměty na úpravy výrobních podmínek. Výrobní proces je hodnocen pomocí 

ukazatelů a to na základě odlišností daných věcnými, prostorovými a časovými vazbami. 

Ukazatele jsou formou poznání, nikdy nejsou stejné se skutečností. Využívají se k hodnocení 

požadované úrovně pro období příští.  Ukazatele se označují jako technicko – hospodářské 

normy [3].  

V první řadě a z hlediska využití jednotlivých prvků výrobního procesu se hodnotí 

úroveň výroby. Z hlediska technického je typické pro výrobu to, že v určité posloupnosti 

úkonů dochází ke spojení všech základních výrobních faktorů – vstupů. Tímto také s využitím 

výrobního zařízení za přímé či nepřímé účasti pracovníků dochází ke změně materiálů a 

surovin na produkci. Jedná se o hodnocení výroby pomocí veličin, charakterizujících spotřebu 

tří základních prvků výrobního procesu (výrobní zařízení, pracovníci, materiál a suroviny) a 

také veličin charakterizujících efektivnost dosaženého výsledku [6].  
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4 Automatizace 

  Je to termín charakterizující použití řídicích systémů (nejčastěji počítač nebo regulátor) 

k ovládání průmyslových zařízení a procesů. Z průmyslového hlediska se jedná o následný 

krok po mechanizaci. Rozdíl mezi mechanizací a automatizací je takový, že mechanizace 

lidem poskytuje zařízení k usnadnění práce, automatizace se snaží potřebu přítomnosti 

člověka při pracovní činnosti zčásti nebo zcela eliminovat. 

Prostředky automatizace: 

 řídicí systémy, 

 výrobní stroje a zařízení s odlišnou úrovní automatizace, 

 prostředky a zařízení hmotného toku, 

 prostředky a zařízení informačního toku, 

 prostředky a zařízení energetického toku. 

Automatizace výrobních procesů – základem tohoto typu automatizace jsou hlavní a 

obslužné procesy v různých typech výroby. 

Některé typy výrobní automatizace: 

 systémy CIM (Computer Integrated Manufacturing), 

 automatizované linky, 

 pružné výrobní buňky, 

 robotizované pracoviště, 

 pružné výrobní systémy. 

Se zavedením automatizace je nutno počítat s novým typem údržby, přizpůsobením 

technologie na novou, plynulou výrobu, také přizpůsobením současného technologického 

zařízení a řešení problému rentability. Automatizace také vyžaduje nutnost zvýšení 

vzdělanosti pracujících. 

Ve vývoji techniky představuje automatizace nejvyšší stupeň. 

1. stupeň – pracovní proces vybavený ručními nástroji – instrumentace 

2. stupeň – nahrazení fyzické lidské práce pomocí strojů – mechanizace 

3. stupeň – nahrazení fyzické i duševní práce pomocí strojů – automatizace 
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4.1 Zavádění automatizace 

Při automatizaci výroby je nutno počítat s velkou finanční investicí. Velikost této 

investice je silně závislá na stupni automatizace. Podstatné pro každý výrobní podnik je, zda 

bude investice do budoucna prospěšná či nikoliv. Předpoklady nutné při zavádění 

automatizace do výrobního procesu [10]: 

 dokonalé poznání výrobního procesu, 

 vysoká úroveň mechanizace, 

 měřící technika vhodná pro automatizační provoz, 

 dostupnost automatizačních prostředků s vyhovující přesností. 

Při vytváření automatizovaného výrobního procesu je nutno postupovat v těchto 

krocích: 

 volba výrobního způsobu, 

 volba výrobního postupu, 

 volna výrobních prostředků, 

 způsob a automatizace toku materiálu, 

 způsob a automatizace toku nástrojů, 

 způsob řízení výrobního procesu. 

4.2 Automatizace a robotizace ve svařování 

Automatizace a robotizace výrobního procesu využívá různorodé technické 

prostředky. Ty mají za úkol samostatně pracovat na částečných, či celých pracovních 

procesech podle předem daného programu. Ve svařování je nutno automatizaci chápat 

komplexně a dá se řešit univerzálními, jednoúčelovými přístroji nebo jejich vzájemnou 

kombinací [10].  

Automatizace a robotizace se uplatňuje výhradně ve velkosériové výrobě. Své 

uplatnění však v současné době nalézá i v kusové a malosériové výrobě. Použitím těchto 

technologií je při práci eliminován lidský faktor, tímto je dosažena vyšší spolehlivost a 

výkonnost. 

Výhody automatizace a robotizace ve svařování oproti ručnímu svařování: 

 možnost práce v těžších podmínkách, 
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 eliminace únavy, nepřetržitost práce, 

 zvýšení kvality, snížení nebo úplné odstranění poruchových veličin svařovacího procesu, 

 zvýšení přesnosti svařování, produktivity svařování snížení výrobních nákladů. 
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5 Průmyslové roboty a manipulátory pro svařování 

Všechna automatizace a robotizace ve svařovacích procesech je realizována pomocí 

manipulátorů a průmyslových robotů. Tyto přístroje napodobují pohyby lidské ruky. 

Průmyslový robot je automatické zařízení, které lze volně programovat. Skládá se z řízení, 

pohonu, odměřovacího systému, kinematického systému a výstupní technologické hlavice. [4] 

Blokové schéma řízení robota je na Obr. 3 [4]. 

 

Obr. 3 Blokové schéma průmyslových robotů [4]  

Svařovací roboty se používají jako robotizované pracoviště nebo robotizované linky. 

Manipulátor je strojně nebo také ručně řízené manipulační zařízení, které má stálý program. 

Svařovací průmyslové roboty a manipulátory mají důležitý úkol, tím je umožnění pohybu 

svařovacího hořáku po předepsané dráze. Dráha je určena programem. Program také obsahuje 

svařovací parametry, dráhu, natočení manipulátorů atd.  

5.1 Dělení průmyslových robotů a manipulátorů 

Průmyslové roboty a manipulátory se rozdělují podle stupně řízení a složitosti jejich 

provedení. Jednoúčelové manipulátory bývají součástí obsluhovaného stroje a jsou také řízené 

strojem. Pohon zajišťuje odvození pohybu od stroje. Univerzální manipulátory mají větší 

rozsah manipulačních možností a vlastní řízení. Velmi důležitý je zde rozsah jednotlivých 

pohybů a kinematické podmínky [7].  
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Synchronní manipulátory obsluhuje operátor výroby. Tyto manipulátory obsahují 

zesilovací ústrojí, které zesiluje silové a pohybové veličiny dle pokynů operátora. 

Řízení průmyslových robotů a manipulátorů pomocí programu lze rozdělit do tří skupin: 

1. Řízení pomocí pevného programu – stroje s pevným programem pracují na základě 

programu, který se během činnosti nemění. 

2. Řízení pomocí proměnlivého programu – zařízení s proměnlivým programem přepínají a 

volí program dle okamžité situace, ve které se právě nacházejí. 

3. Kognitivní roboty – obsahují speciální zařízení, které jim umožňují vnímání a racionální 

myšlení. 

Průmyslové roboty a manipulátory vykonávají úkony manipulačního charakteru nebo 

výrobně technologického charakteru, kde jsou požadavky na provedení manipulačních 

mechanismů, počtu stupňů volnosti a úroveň řízení. Roboty bývají složitější než manipulátory 

a řídí se počítačem dle vlastního programu [9]. Průmyslový robot je vyobrazen na Obr. 4. 

 

Obr. 4. Průmyslový robot [14] 

5.2 Technologie svařování a průmyslové roboty ve svařování 

Svařování je důležitým procesem v průmyslové výrobě. Svářečská výroba tvoří 10% 

z celkového objemu průmyslové výroby. Svařování je definováno jako nerozebíratelné 

spojování dvou částí kovů pomocí tepla při teplotě tavení obou materiálů nebo tlaku 

vyvolávající deformaci kontaktních ploch. Tento proces má mnoho výhod, lze ale nalézt i 

nedostatky. Mezi hlavní výhody patří [8]: 

 vysoká rychlost spojování, 

 zjednodušení konstrukcí, 

 snížení výrobních nákladů, 

 zvýšení produktivity pomocí mechanizace a automatizace svařovacích pochodů, 
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 snížení hmotnosti konstrukcí vhodnou volbou materiálu. 

Mezi nevýhody svařování patří: 

 vznik napětí a deformací, 

 dochází k ohřevu, 

 dochází ke změnám struktury i mechanických vlastností spoje. 

Jelikož je tato technologie jedna z nejrozšířenějších metod zpracování kovů, klade se důraz na 

její zautomatizování. Navíc je pomocí této technologie dosahováno zlepšení kvality funkčních 

a technických vlastností svařovaných spojů. 

Robotizované svařování vede k mnohonásobnému zvýšení přesnosti a produktivity, umožňuje 

práci ve ztížených podmínkách nebo v nepřetržitém pracovním provozu. Také zásadně snižuje 

náklady na výrobu. 
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6 Svařování elektrickým obloukem v ochranných atmosférách 

Při obloukovém svařování v ochranných atmosférách hoří oblouk za přítomnosti atmosféry 

ochranného plynu. Tato atmosféra chrání elektrodu, elektrický oblouk, kapky, které se taví 

z přídavného materiálu a tavnou lázeň proti účinkům vzdušného dusíku a kyslíku. 

Technologie se liší podle druhu elektrody a ochranného plynu. Zkratky pro označování metod 

[8]: 

 WIG – Wolfram Inert Gas – německý název, anglicky je tato metoda označena 

zkratkou TIG (Tungsten IG) - svařování pomocí netavící se wolframové elektrody v 

inertním plynu. 

 MIG – Metal Inert Gas – německý název – svařování pomocí tavící se kovové 

elektrody v inertním plynu. 

 MAG – Metal Activ Gas – německý název – svařování pomocí tavící se kovové 

elektrody v aktivním plynu. 

6.1 Svařování metodou WIG (TIG)  

WIG (wolfram inert gas) při svařování pomocí této metody hoří oblouk mezi netavící 

se wolframovou elektrodou a základním materiálem. Ochrana elektrody i tavné lázně před 

okolní atmosférou je zajištěna pomocí netečného plynu s čistotou minimálně 99,995%. 

Používanými plyny jsou argon a helium a to v poměru Ar – He 50/50, Ar – He 30/70, Ar – He 

70/30 (poměry udávány v procentech). Realizace svařování lze provádět buď manuálním 

způsobem a to ve formě přídavného materiálu nejčastěji drátu, nebo automatickým způsobem 

pomocí podavače drátu s různou rychlostí jeho podávání podle postupu svařování. Svařování 

lze dále rozdělit podle druhu proudu na svařování střídavým proudem určeného pro hořčík, 

hliník a jejich slitiny a na svařování stejnosměrným proudem pro vysocelegovanou a 

střednělegovanou ocel, titan, molybden, zirkon, nikl, měď a další. Svařování touto metodou se 

nedoporučuje pro uhlíkovou ocel, protože hrozí riziko vzniku póru ve sváru. Tato metoda 

svařování je vhodná také pro obtížně svařitelné materiály např. zirkon a titan. Svařování WIG 

je hojně využíváno v průmyslu z důvodu vysoké kvality spojů a také z důvodu vysokého 

stupně automatizace a robotizace [11]. Graficky je princip svařování metodou WIG zobrazen 

na Obr. 5. 
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Obr. 5 Svařování metodou WIG [11] 

Výhody WIG/TIG svařování: 

 není vyžadováno použití tavidel, 

 je vytvářen elektrický oblouk s vysokou stabilitou v širším rozsahu svařovacích 

proudů, 

 flexibilnost svařovacího oblouku – směr a tvar jde lehce ovládat magnetickým polem, 

 lze velmi přesně dávkovat velikost tepla vneseného do sváru, 

 svarová lázeň je lehce ovladatelná a viditelná, 

 ochranu svarové lázně a přehřáté oblasti základního materiálu před účinky vzdušného 

kyslíku zabezpečuje inertní plyn, 

 minimální deformace a tepelně ovlivněná oblast svárů, 

 lze přesně regulovat parametry svařování, 

 čistý povrh sváru z důvodu zabránění propálení prvků a vzniku strusky. 

Použití metody WIG/TIG: 

 dopravní technika – všeobecné strojírenství (svařování hliníkových slitin), 

 výroba letadel a kosmické techniky (titanové slitiny), 

 svařování konstrukcí z vysokolegovaných ocelí, 

 výroba a stavba kotlů, pecí a tepelných výměníků. 



13 

 

6.2 Svařování metodou MIG/MAG 

Princip svařování u těchto metod spočívá v použití ochranných atmosfér. U metod 

MAG je použit aktivní plyn ( metal aktive gas), u metod MIG je použit plyn inertní (metal 

inert gas). Zde hoří oblouk mezi tavící se elektrodou (drát) a základním materiálem. Princip 

metody je znázorněn na Obr. 6. 

 

Obr. 6 Princip MIG/MAG svařování [5]  

6.2.1 Svařování metodou MIG 

U této metody je nositelem tepla elektrický oblouk. Ten hoří mezi základním 

materiálem a odtavující se elektrodou. Ochrannou atmosféru zajišťuje inertní plyn, který 

obtéká kolem přídavného materiálu. Při použití ochranného plynu je chráněn elektrický 

oblouk zejména před kyslíkem O₂ a dusíkem N₂. Jako inertní plyn je při této metodě používán 

argon, hélium nebo směsi obou plynů. Díku působení inertního plynu nedochází k reakci se 

svařovaným materiálem, ale jsou zde ovlivňovány probíhající fyzikální procesy v elektrickém 

oblouku a dále v celém procesu svařování [5].  

6.2.2 Svařování metodou MAG 

Stejně jako u metody MIG je i zde zdrojem tepla elektrický oblouk. Dokonce i proces 

hoření je totožný jako u metody MIG. Rozdíl spočívá v použití aktivního (reagujícího) plynu, 

který tvoří ochranné prostředí. Jako aktivní plyn se u této metody používá oxid uhličitý CO₂ 
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nebo jeho sloučenina s Argonem ArCO₂. Tyto plyny mají neutrální oxidační účinek na 

svarovou lázeň. Tímto je dosažen stabilní elektrický oblouk a rozstřik kovu. Výhody metody 

MIG/MAG [5]: 

 dobrá viditelnost oblouku i svarové lázně, 

 téměř žádné kouřové zplodiny, 

 bez nutnosti výměny klasických elektrod, 

 svařování ve všech podobách, 

 nejsou zde vysoké nároky na čistění strusky, 

 vyšší svařovací rychlost, 

 menší deformace svářence díky nižšího vneseného tepla. 

Nevýhody metody MIG/MAG: 

 náročnější údržba, 

 vyšší pořizovací cena, 

 obsluha svařovacího zdroje je náročnější, 

 riziko odfouknutí ochranného plynu při špatné ventilaci, 

 vyšší teplo vyzářené do prostoru. 
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7 Investice 

Jelikož společnost plánuje investovat své prostředky do nákupu vhodné technologie 

pro automatizaci svářecího pracoviště, je třeba tuto investici před nákupem ekonomicky 

vyhodnotit. Investice je vynaložení zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány 

v delším budoucím časovém období [1]:   

 Investicemi lze získat majetek, vytvořit nové výrobní postupy, či získat lidský kapitál. 

Kapitálové statky – dlouhodobě použitelné statky, byly vyrobeny proto, aby byly dále 

použitelné v procesu výroby a podílely se na výrobě jiných statků či poskytování 

služeb.  

 Lidský kapitál – pracovní označení pro kvalifikaci, kterou si člověk vytvořil a která je 

schopná mu přinášet důchod (platy, mzdy). Jedná se o nahromaděné znalosti lidí, 

získané zejména studiem.  

Investice ale také znamenají jisté riziko, a to z důvodu, že se firma vzdává dnešní 

(jisté) hodnoty za účelem dosažení budoucí (méně jisté) hodnoty. 

7.1 Investiční rozhodování 

Investiční rozhodování je jedno z nejdůležitějších firemních rozhodnutí. Je to proces, 

při kterém se rozhoduje o přijetí či zamítnutí investičních projektů připravených firmou. 

Úspěšnost těchto projektů může do značné míry ovlivnit prosperitu firmy, ale jejich neúspěch 

může mít pro firmu fatální následky [2].  

7.2 Metody hodnocení efektivnosti investic 

Při hodnocení efektivnosti investic musí být známo kritérium, podle kterého se bude 

investice posuzovat. Každý investiční projekt je realizován s určitým cílem. U některých 

projektů je to snížení nákladů, u jiných třeba zvýšení výroby nebo zisku. Rozhodujícím 

kritériem je proto míra splnění tohoto cíle.  

Metody hodnocení investic jsou rozděleny do dvou skupin: 

 metody statické (nepřiblíží se k působení faktoru času), 
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 metody dynamické (přiblíží se k působení faktoru času, základem je aktualizace 

vstupních dat, které vstupují do výpočtu). 

Statické metody – se používají jen tehdy, nemá-li faktor času podstatný vliv na 

investiční rozhodování. Jedná se například o investování jednorázovou koupí fixního majetku: 

stroje, budovy (doba pořízení fixního majetku t = 0) a také krátkou životností pořízené 

investice, zpravidla jeden až dva roky. Podstatnou roli zde hraje i výše diskontní sazby. Čím 

je tato sazba nižší, tím je působení faktoru času méně významné. Projekty s krátkou dobou 

životností a velice malou diskontní sazbou se prakticky objevují pouze zřídka, tudíž jsou 

statické metody vyhodnocování investičních projektů značně omezeny. Slouží pouze jen jako 

částečný krok pro celkové rozhodnutí. V praxi jsou tyto metody však celkem oblíbené 

zejména pro svou jednoduchost. 

Patří zde: 

 metoda výnosnosti investic, 

 metoda doby splácení. 

Dynamické metody – tyto metody vyhodnocování investičních projektů se používají 

všude tam, kde je počítáno s delší dobou pořízení dlouhodobého majetku a také delší dobou 

jeho ekonomické životnosti. Tato varianta je používána u většiny projektů. Respektování času 

ve výpočtech efektivnosti investičních projektů dosti ovlivňuje úvahy, zdali bude projekt 

přijat, či ne. Jestliže není časová hodnota ve výpočtech uvažována, dochází obvykle ke 

zkreslování pohledu na efektivnost určitých projektů, a tudíž ke špatnému rozhodnutí.  

            Patří zde: 

 metoda výnosnosti investic, 

 metoda doby splácení, 

 metoda čisté současné hodnoty investice, 

 metoda vnitřního výnosového procenta. 
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7.2.1 Metoda výnosnosti investic 

Zisk je uvažován jako efekt z investic. V zisku se promítnou jak změny v objemu 

výroby, tak změny v nákladech vyvolané investicí. Výnosnost takové investice se počítá 

následovně [2]: 

    
  

  
         (1) 

Zᵣ - průměrný čistý roční zisk z investice 

IN – investiční náklady 

Jelikož je ve vzorci pracováno s průměrným ročním ziskem, mohou se takto 

porovnávat i projekty, které mají různou dobu životnosti a také odlišnou velikost investičních 

nákladů a kapacitu výroby. Zisk, který se považuje za reálný efekt pro podnik, musí být 

 ziskem čistým, to znamená ziskem po zdanění. Občas je doporučováno zvolit průměrnou 

zůstatkovou hodnotu investice jako investiční náklady. Takto vypočítaná rentabilita se 

porovnává s investorem žádanou mírou zúročení. Pokud je vypočítána rentabilita vyšší, pak je 

investice výhodná, pokud je nižší, nemá smysl investici realizovat. Tato metoda nepočítá 

s odpisy, a proto nezahrnuje všechny peněžní příjmy. Také se při této metodě nepočítá 

s působením faktoru času.  

7.2.2 Metoda doby splácení  
 

Doba návratnosti nebo doba splácení je období, za které příjmy vyrovnají hodnotu, 

která se rovná počátečním nákladům na investici. Pokud jsou příjmy v každém roce stejné, 

pak je doba splácení zvýšena podílem investičních nákladů roční částkou očekávaných čistých 

peněžních příjmů [2]. 

           

 

   
                             (2)                                                                                                   

I – pořizovací cena 

On – roční odpisy z investic 

Zn – roční zisk 

a – doba návratnosti 
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 Investice je tím výhodnější, čím je doba splácení kratší. Také je samozřejmostí, že doba 

životnosti investice musí být delší než doba splácení. Tato metoda nepočítá s výnosy po době 

splácení a také jak jsou výnosy rozloženy v době splácení. Metoda doby splácení se používá 

méně pro obecnou míru posuzování investice, ukazuje ale podstatnou informaci o riziku a 

likviditě investice. 

7.2.3 Metoda čisté současné hodnoty investice 

Tato metoda je považována za základní metodu hodnocení efektivnosti investic. Čistá 

současná hodnota charakterizuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných příjmů a 

náklady na investici [2]. 

        
  

       
  

        
  

        
  

                                               (3)                                                                       

ČSH – čistá současná hodnota investice 

IN – investiční náklady 

Cn – diskontované peněžní příjmy 

r – diskontní parametr 

Pokud je čistá současná hodnota investice kladná, lze investici akceptovat. Pokud je 

čistá současná hodnota investice nulová, je dosažen žádaný výnos investovaných peněz. 

Pokud je čistá současná hodnota investice záporná, je nutné investici zamítnout. 

7.2.4 Metoda vnitřního výnosového procenta 

Tato metoda vnitřního výnosového procenta se také zakládá na koncepci současné 

hodnoty. Hledá se, zda diskontní míra, u které se současná hodnota očekávaných výnosů 

z investic rovná současné hodnotě výdajů na investici, to znamená, že čistá současná hodnota 

je rovná nule [2]. 

        

 
   

      

 

   
    

(4) 
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IN – náklady na investici 

CF – očekávaná hodnota cash flow v období t 

k – kapitálové náklady na investici 

n – doba životnosti investice 

t – období 1 až n 

Jelikož je hodnota k (diskontní míra) hledané číslo, musí se postupovat pomocí 

metody pokusů a omylů a následně rozdíl levé a pravé strany rovnice snižovat do té doby, až 

si obě strany budou rovny, čili jejich rozdíl bude nulový. Tato metoda se v praxi užívá velmi 

hojně, udává totiž předpokládanou výnosnost investice, která se musí porovnat s požadovanou 

výnosností. Pokud je vnitřní výnosné procento větší než diskontní míra zahrnující riziko, je 

projekt i přes své riziko akceptovatelný. Pokud je na celou investici poskytnut úvěr, je nutné, 

aby vnitřní výnosné procento bylo vyšší, než je úroková míra. Nevýhoda této metody spočívá 

v tom, že v průběhu životnosti projektu dochází ke změnám znaménka peněžních toků, tím 

pádem může vnitřní výnosové procento nabývat více hodnot. Pokud k tomuto jevu dochází, 

není vhodné tuto metodu použít a projekt tak posuzovat například podle metody čisté 

současné hodnoty. Metoda čisté současné hodnoty a metoda vnitřního výnosového procenta 

používá stejnou základní rovnici. Metoda čisté současné hodnoty používá dané diskontní 

procento a současná hodnota se počítá. U metody vnitřního výnosového procenta se 

předpokládá nulová čistá současná hodnota a procento se hledá.  
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8 Současná podoba výrobního procesu 

 Výrobní proces ve společnosti začíná obvykle obdržením objednávky od odběratele, 

nejčastěji zahraniční firmy. Technikem je vypočteno potřebné množství hutního materiálu, ten 

je u dodavatele objednán. Objednávka na hotové polotovary zpravidla obsahuje výkres 

s požadovanými rozměry, množství (obvykle několik desítek tisíc kusů), zdali má být hotový 

polotovar ošetřen zinkovou lázní nebo jen lakován a termín dodání. Na základě této 

objednávky je technikem zpracována technická dokumentace určená pro samotnou výrobu. 

Tato je pak rozdělena v písemné a grafické formě na výrobní pracoviště. Samotná výroba 

začíná vyložením materiálu z kamiónu skladníkem. Materiál v podobě ocelových 

konstrukčních trubek a ocelové pásoviny je podle tloušťky uskladněn ve skladovacích halách. 

Trubky se podle rozměru třídí do kójí. Pásovina stočená do svitků je uskladněna na paletách. 

Používané rozměry trubek jsou v Tab. 1. Standardní rozměr pásoviny je 12 × 3 mm. 

Tab. 1 Používané rozměry trubek 

 

Podle výrobní dokumentace je ze skladu vybrán počet trubek, které jsou na speciálním vozíku 

přivezeny před podavače automatické řezačky. Na tomto automatizovaném zařízení nastaví 

operátor výroby pomocí počítače délku a počet trubek. Automatická řezačka obsahuje 

počítadlo, pomocí kterého po dosažení požadovaného množství trubek řezací proces ukončí. 

Nařezané trubky jsou dále tříděny a to podle toho, zdali je požadavek na zinkování trubek 

nebo pouze na lakování. Trubky určené pro zinkovou lázeň se navíc prořezávají z důvodu 

odkapávání přebytečného zinku. Zinkování provádí externí firma. Nařezané trubky jsou 

umisťovány podavačem do kontejnerů. Kontejner je poté převezen k ohýbačce. Na ohýbačce 

je obsluhou nastaven požadovaný rozměr a tvar, většinou se tvarem podoba písmenu U. Jedná 

se o rychlý a jednoduchý proces. K obsluze stačí jeden pracovník. Ve stejnou dobu je 

nainstalován svitek pásoviny na odvíječ tak, že jeden konec je přiveden do stroje, který 

nejprve pásovinu tlakem vyrovná a následně střihne na požadovaný rozměr, podle výrobní 

Průměr trubky (mm) Tloušťka trubky (mm)

21,3 1,75

21,3 1,5

17,1 1,5

16 1,3
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dokumentace. Toto zařízení nastavuje jeden pracovník. Nastříhané pásky jsou odvezeny 

v kontejneru do svařovny.  

8.1 Svařovací pracoviště 

V současné době se na svařovacím pracovišti využívá ruční způsob svařování. Pracuje 

zde 5 stálých dělníků v pěti svařovacích boxech. Svařovací boxy jsou umístěny v těsné 

blízkosti a jsou mezi sebou rozděleny příčkami. Podoba svařovacího pracoviště je na Obr. 7, 

svařovacího boxu na Obr. 8. 

 

Obr. 7 Půdorys současného svařovacího pracoviště 

 

Obr. 8 Půdorys svařovacího boxu 

Na začátku směny dostane každý svářeč písemnou dokumentaci, jakou výslednou podobu 

výrobku a množství má vyrobit. Většinou se jedná o totožný tvar svářence, někdy se však 

stává, že je nutno vyrobit svářence rozdílného rozměru. 

vstup

BOX 1 BOX 2 BOX 3 BOX 4 BOX 5

ulička

Svařovací stůl včetně upnínacího zařízení

Paleta s 

nastříhanými 

ocelovými páskami

Pracovní prostor 

svářeče

paleta pro hotové 

svářence

Paleta s 

naohýbanými 

ocelovými 

trubkami
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Do svářecího boxu jsou navezeny palety s nastříhanými ocelovými páskami a ohnutými 

trubkami ve tvaru písmene U. Množství je dáno dokumentací a kapacitou přepravních palet. 

Dle potřeby je materiál průběžně doplňován. Svářeč uchopí ohnutou ocelovou trubku a 

zafixuje ji do nastaveného upínáku na svářecím stole. Následuje navařování ocelových pásků. 

Po navaření všech ocelových pásků je hotový svářenec umístěn na paletu připravenou 

k odvozu do expedičního skladu. Takto vytvořený svářenec tvoří jednu boční stěnu 

transportního vozíku. Pro kompletaci transportního vozíku je nutno vyrobit 4 kusy bočnic.  

Pro svařování jsou v současnosti využívány svařovací agregáty transformátorového typu. 

Napětí je skokově regulováno. Svařuje se metodou MIG/MAG s pomocí plynu CO₂. Plyn se 

odebírá z centrálního rozvodu. Svařovací drát má průměr 1mm. Svařuje se za těchto 

podmínek: 

 svařovací proud 126A, 

 svařovací napětí 19,5V, 

 rychlost 600mm/min. 

Společnost se zavázala k produktivitě průměrného množství 168 000 výrobků za rok. 

V době měření dosahovala průměrná hodnota 700 ks výrobků za směnu, při plném nasazení 

pěti svářečů. Tato hodnota odpovídá i výsledkům  dlouhodobého pozorování. Problém 

nastává při delší absenci svářeče, kdy dochází k velkému úbytku denního množství výrobků. 

Tento úbytek je nutno dohnat a to pomocí práce přesčas. Nedostatek ve formě absence 

svářečů je potřeba eliminovat. Důležitým faktorem při posuzování produktivity svářečů je 

zmetkovost neboli počet špatně vyrobených kusů. Podle firemní dokumentace je však počet 

takto špatně vyrobených kusů za rok v řádech kusů, což je při roční produkci 168 000 ks 

zanedbatelná položka, navíc pokud je možnost špatně vyrobený kus opravit, svářeč ho opraví.  

8.2 Požadavky na automatické svařovací pracoviště 

Na základě interview s majitelem společnosti a získaných informací ze svařovacího 

pracoviště byl sestaven seznam požadavků na automatizaci svařovacího pracoviště. 

Požadavky na automatizaci: 

 svařování metodou MIG/MAG ve větších sériích, 

 délka svářenců 1800mm, šířka 1000mm a výška 400mm, 
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 hmotnost svářenců do 150kg, 

 včetně upínacích přípravků, 

 obsluha 1 operátorem, 

 servisní střediska v ČR, 

 garance servisního zajištění jediným dodavatelem do 48h, dodavatel servisního zařízení 

shodný s dodavatelem automatizovaného pracoviště, 

 zajištění upínacího zařízení vždy do stejné polohy při jednotlivých výměnách svářence, 

 minimální životnost zařízení 10 let. 

Pro modernizaci současného stavu výroby a také zrychlení procesu svařování je možné 

uvažovat variantu s použitím nových svařovacích poloautomatických agregátů. Po stránce 

investiční by tato varianta byla jistě výhodná, nedošlo by však ani k částečné eliminaci 

lidského faktoru a tímto k automatizaci svářecího pracoviště. Stejná situace by nastala i 

s použitím částečně automatizované pásové linky s několika upínacími zařízeními, do které by 

jeden z operátorů linky nepřetržitě fixoval materiál a druhý dělník – svářeč by uprostřed linky 

nepřetržitě svářel, třetí dělník na konci linky by pak hotové výrobky pouze sundával z linky a 

ukládal na palety. Tímto způsobem by bylo možné výrobní proces urychlit, investice by 

nebyla vysoká. Stejně jako v předchozím případě by však nedošlo k eliminaci lidského 

faktoru. Navíc by bylo třeba upravit dosavadní svařovací pracoviště tak, aby bylo možné 

pásovou linku instalovat. Jedinou možnou a téměř všem kritériím vyhovující variantou je tedy 

použití robotizovaného svařovacího pracoviště, u kterého je předpokládaná vyšší rychlost 

svařování, eliminace chyb při manuální výrobě a omezení lidského faktoru pouze na upínání a 

sundávání materiálu či výrobků z podávacího polohovadla, případně k nastavení programu 

svařování. Samozřejmě i v tomto případě je však nutno současné svařovací pracoviště 

stavebně upravit. V současné době trh disponuje velikým množstvím svařovacích robotů, ty 

se liší povahou výroby, pořizovací cenou, a mnohými dalšími faktory. Určení vhodného typu 

robota a související technologie se většinou odvíjí od studie pracoviště, na které má být robot 

aplikován. Je to tedy vytvoření nabídky „ na míru“.  Aby nebyl výběr vhodného 

robotizovaného pracoviště omezen pouze na jeden typ a současně vznikl i přehled o cenách a 

základních technických parametrech robotů různých výrobců, byli kontaktování tři dodavatelé 

průmyslových robotů, kteří mají servisní střediska v dosahu sídla společnosti Bencopo s.r.o.  
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První varianta je použití svařovacího robota Motoman typ SSA 2000. Základní technické 

informace jsou uvedeny v Tab. 2. Tento typ klasického svařovacího robota má velikou 

výhodu oproti konkurenčním typům a to v podobě vedení kabeláže svařovacího hořáku uvnitř 

horního ramene robota. Robot Motoman je na Obr. 9. 

Tab. 2 Technické parametry robota Motoman      

 

                                                                         Obr. 9 Svařovací robot Motoman [14]  

Druhou variantou je použití svařovacího robota Fanuc ARC Mate OiB. Základní technické 

informace jsou uvedeny v Tab. 3.  Klasický, malý univerzální robot pro svařování 

elektrickým obloukem. Robot Fanuc je na Obr. 10. 

Tab. 3 Technické parametry robota Fanuc                   

  

                                                                        Obr. 10 Svařovací robot Fanuc [12]  

Typ Robota Motoman SSA 2000

Řídící systém Nx 100

dutné horní rameno ANO

počet os 6

max. nosnost 3kg

max. dosah 1390mm

metoda svařování MIG/MAG

max. nepřesnost pohybu  +/- 0,08mm

Typ Robota Fanuc Arc Mate OiB

Řídící systém Fanna RZ3iC

dutné horní rameno NE

počet os 6

max. nosnost 3kg

max. dosah 1437mm

metoda svařování MIG/MAG

max. nepřesnost pohybu  +/- 0,05mm
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 Třetí variantou je použití svařovacího robota ABB IRB 1520ID. Základní technické 

informace jsou uvedeny v Tab. 4. Robot od ABB pro obloukové svařování. Robot je určen 

pro nepřetržité provozy. Robot ABB je na Obr. 11. 

Tab. 4 Technické parametry robota ABB 

         

                                                                          Obr. 11 Svařovací robot ABB [13] 

Jelikož je pořízení robotizovaného pracoviště finančně náročné, je nutné se dobře 

rozhodnout, od jakého dodavatele koncept pořídit. V současné době je cena za celé 

robotizované pracoviště od oslovených výrobců téměř totožná. Ceny robotizovaných 

svařovacích pracovišť jsou v Tab. 5. Ceny jsou uvedeny za set. Udávané základní technické 

parametry se rovněž téměř shodují. Je proto důležité se zaměřit na informace od dodavatelů, 

které se samotným nákupem technologie přímo nesouvisejí. Těmi důležitými informacemi 

jsou pozáruční podmínky, servisní dostupnost a důležité detaily související s konstrukční 

stránkou samotného svařovacího robota. Co se týče pozáručních podmínek, jsou informace od 

dodavatelů také téměř shodné, jedná se především o aktualizace softwaru řízení robota, 

dostupnost náhradních dílů apod. Podmínkou společnosti Bencopo s.r.o. bylo zajistit servisní 

zásah při nutné odstávce robota nejpozději do 48 h nebo možnost vyřešit vzniklou situaci 

zásahem servisního technika i v dnech pracovního klidu (i za cenu zaplacení výjezdu 

v záruce). Tuto možnost splňují společnosti Hadyna s.r.o. a společnost ABB s.r.o., které buď 

přímo sídlí, nebo mají servisní zastoupení v Ostravě.  Při studii konstrukčního vybavení 

robotů se jeden typ lišil od ostatních a to dodavatelem vyzdvihované konstrukční inovace ve 

formě dutého horního ramene robota. Vzhledem k tomu, že při svařování na méně dostupných 

Typ Robota ABB IRB 1520IB

Řídící systém ABB IRB

dutné horní rameno NE

počet os 6

max. nosnost 4kg

max. dosah 1500mm

metoda svařování MIG/MAG

max. nepřesnost pohybu  +/- 0,05mm
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místech se hořák ramene robota otáčí kolem své osy, dochází postupem času k ukroucení 

přívodní kabeláže k hořáku. Oprava takto ukroucené kabeláže se pohybuje v řádech desítek 

tisíc Kč. Pokud je přívodní kabeláž vedená uvnitř dutého ramene robota, k ukroucení přívodní 

kabeláže nedojde. Samozřejmě tento nedostatek je u robotů, kde kabeláž vede vně ramene 

částečně eliminován, ale za předpokladu omezeného pohybu hořáku robota. Po zhlédnutí 

referencí dodavatelů byl nakonec vybrán svařovací robot Motoman, kterého na českém trhu 

dodává ostravská firma Hadyna s.r.o. 

Tab. 5 Srovnání cen svařovacích robotů 

 

Set obsahuje veškeré zařízení pro aplikaci svářecího pracoviště: 

 svařovací robot, 

 polohovadlo, 

 kompletní svařovací sada, 

 čistička svařovacího hořáku, 

 optické závory, 

 ovládací pulty, řízení pracoviště, kostra programu, 

 oplocení pracoviště, 

 podstavce pod robota, 

 sestavení na dílně prodávajícího, 

 sestavení na dílně kupujícího, 

 kompletní dopravní náklady, 

 školení obsluhy robota. 

typ robotizovaného pracoviště Cena za set/ v Kč bez DPH

Motoman SSA 2000 2 951 200,-

Fanuc ARC Mate OiB 2 995 000,-

ABB IRB 1520ID 2 977 000,-
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9 Robotizované pracoviště Motoman 

Tento druh svařovacího pracoviště je určen pro střední a velkosériovou výrobu. Je vybaveno 

svařovacím robotem Motoman, který je umístěn před dvoustolovým polohovadlem Motoman. 

Polohovadlo má dvě pracovní místa, dvě stanoviště. Obě stanoviště jsou vybavena 

horizontálním polohovadlem, které na stanovišti robota umožňuje otáčení se svářencem podél 

jeho horizontální osy, aby bylo možné zajistit nejpříznivější svařovací polohu svařovacího 

hořáku robota. Obě stanoviště polohovadla se po dokončení svařování na stanovišti robota 

přetočí, vymění se. Obsluha na stanovišti operátora naloží dílce do upínacích přípravků, vyjde 

z prostoru robotizovaného pracoviště vně. Po ukončení svařování polohovadlo přetočí obě 

stanoviště mezi sebou také podél horizontální – centrální osy polohovadla, kdy po přetočení 

se nesvářený dílec dostane do pracovního prostoru svařovacího robota a svářený dílec se pak 

dostane do pracovního prostoru operátora, který jej může z upínacích přípravků vyjmout. Před 

robotizovaným pracovištěm jsou v bednách umístěny polotovary, ze kterých se dílce 

v upínacích přípravcích sestavují. Dále pak bedny pro dílce hotové. Na tomto robotizovaném 

pracovišti lze také svařovat dílce různých typů, podsestavy apod. Jediným limitem pracoviště 

je rozteč lícních desek na polohovadle, nosnost polohovadla a dosah svařovacího robota. 

Kompletní svařovací pracoviště Motoman je na Obr. 12. 

 

Obr. 12 Kompletní svařovací pracoviště Motoman [14]  
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9.1 Svařovací robot Motoman SSA 2000 

Tento robot je vybaven dutým ramenem, přes které vedou veškeré přívody ke 

svařovacímu hořáku. Hořák je umístěn na 6 ose robota, to umožňuje nekonečné otáčení 

svařovacím hořákem podél jeho osy, touto technologií je docíleno až 5x vyšší životnost 

svařovacích kabelů oproti konkurencím. Operátor má usnadněnou práci při programování, 

protože se nemusí soustředit na to, aby zavadl hadici svařovacího hořáku o části svařence 

nebo upínacích přípravků. Dosah ramene robota je 1400mm. Robotizované pracoviště je 

vybaveno moderním impulsním svařovacím zařízením. Stroj je plně programovatelný a 

umožňuje svařování běžných uhlíkových ocelí, hliník a jeho slitiny, nerezové materiály, 

pozinkované plechy apod. Robot je ovládán řídicím systémem NX 100. Ovládá se pomocí 

dálkového ovladače tzv. Teachpendantu. Pomocí tohoto ovladače je schopna obsluha 

(operátor nebo programátor) ovládat robot Motoman. Teachpendant je vybaven 

přehlednou barevnou obrazovkou, která je dotyková. Řízení NX 100 lze doplnit o řídící 

karty, tím je docíleno, že lze ovládat i více robotů současně. Roboty lze takto plně 

synchronizovat bez způsobení kolize i při chybném programování. Řídicí systém je 

s robotem propojen kabeláží o délce 6m. Robota lez programovat velmi lehce pomocí 

Teachpendantu  navádí obsluha robota na místo, kde má robot provádět svou práci. Robot 

si toto místo zapamatuje a s opakovanou přesností +/- 0,08mm se na toto místo dle 

sestaveného programu vrací. 

9.1.1 Polohovadlo Motoman  

Polohovadla Motoman vynikají přesností, rychlostí a snadným programováním. 

V tomto případě je použitý model s nosností 250 kg a délkou 2000 mm. Maximální průměr 

svářence upínaného do polohovadla je 1170 mm. Polohovadlo Motoman RM2 – 250STX je 

na Obr. 13. 

 

Obr. 13 Polohovadlo Motoman RM2 – 250STX [14] 



29 

 

9.1.2  kompletní svařovací sada SKS 

Svařovací zařízení umožňuje svařování metodou MIG/MAG, zdroj proudu má 

zatěžovatel při 60% 420A, při 100% pak 325A. Hmotnost zdroje svařovacího proudu je 49kg. 

Řídící jednotka umožňuje řízení pomocí 31 hlavních programů, každý z nich má dalších 6 

podprogramů a programy lze archivovat do PC. Podavač drátu má integrované univerzální 

uchycení bovdenu pro přívod svařovacího drátu ze sudu. Výhodou tohoto příslušenství je 

nasazení pro všechny MIG/MAG aplikace svařování např. uhlíková ocel, nerez, hliník a jeho 

slitiny, pozinkované pohliníkované plechy apod. Svařovací zařízení SKS umožňuje svařování 

jak ve zkratovém přenosu proudu, impuls nebo puls v impulsu. Svařovací hořák je chlazený 

plynem, eliminují se tím problémy s vodním vedením. Hořák má zatěžovatel 460 A při 60%. 

Při svařování průměrem drátu 1,2 mm nelze tento hořák tepelně přehřát. 

9.1.3 Čistička svařovacího hořáku 

Je to zařízení, které dovoluje automatický odstřih svařovacího drátu, frézování 

plynové hubice k odstranění nečistot a automatický vstřik separační kapaliny do prostoru 

plynové hubice. Robot pracuje s čističkou zcela samostatně bez zásahu obsluhy. Obsluha 

musí jen jednou za měsíc doplnit nádobu se separační kapalinou a provést vyčištění čističky 

od nečistot. 

9.1.4 Optická závora 

Optická závora snímá vstupní prostor pracoviště robota pomocí tří paprsků. Optické 

závory jsou instalovány tak, aby v průběhu práce zařízení nemohla přijít obsluha k úrazu. 

V případě nechtěného vniknutí obsluhy do pracovní části robota v době, kdy robot provádí 

pracovní činnost, dojde k okamžitému vypnutí procesu celého svařovacího pracoviště. 

Zařízení je instalováno z důvodu bezpečnosti práce. 

9.1.5 Ovládací pulty, řízení pracoviště, kostra programu 

Zahrnuje projekt celého pracoviště, přípravu a odladění řídícího programu v řídicím 

systému robota Motoman a řídícího PC v návaznosti na řízení veškerých vstupů a výstupů 

zařízení. Například řízení svařovacího stroje, řízení bezpečnostních prvků, řízení pracoviště 

pomocí ovládacích prvků, stop tlačítka, řízení odsávání nebo upínacích přípravků. Tento 



30 

 

nadřazený řídicí systém je navíc vybaven samostatným emergency bezpečnostním obvodem, 

který plně vyhovuje platným bezpečnostním normám a umožňuje nezávisle na programu včas 

zastavit práci celého robotizovaného pracoviště v případě stisku stop tlačítek nebo při reakci 

veškerých bezpečnostních prvků robotizovaného pracoviště. Tento nadřazený řídicí systém 

sám hlídá sled fází na přívodu el. Energie. Pokud bude jedna z fází chybět, řídicí systém sám 

odpojí od napájení veškeré el. Zařízení robotizovaného pracoviště. Toto také platí při výpadku 

elektrické energie. Jakmile je elektrické napájení v pořádku, systém sám po cca 30 s postupně 

připojí tyto odpojené součásti. Toto bezpečnostní opatření ovládá každé pracovní místo 

pracoviště a je řízeno vlastním ovládacím pultem. Ovládací pult obsahuje tlačítko příprava, 

pomocí kterého obsluha signalizuje robota ukončení založení dílců, včetně kontroly stisku 

tlačítka příprava, dále pak centrální stop tlačítko a signalizaci práce robota na tomto 

pracovním místě. Ovládací pult je na pevno přimontován k podlaze dílny, kabely jsou vedeny 

v kabelových žlabech. 

9.1.6 Oplocení pracoviště 

Oplocení robotizovaného pracoviště je tvořeno jednotlivými modely ocelového plotu, 

který zasahuje do výšky 2,2 metry. Je uchyceno do podlahy díly pomocí kotev – na pevno. 

Pokud je pomocí oplocení vytvořeno zázemí robotizovaného pracoviště, je do tohoto prostoru 

možné vstupovat pouze dveřmi. Dveře jsou jištěny samostatným čidlem proti vstupu osobám 

v průběhu práce zařízení. Při otevření dveří se zařízení samo zastaví. 

9.1.7 Podstavec pod robota 

Podstavec pod robota je připevněn k podlaze pomocí kotev, případně k celkovému 

rámu robotizovaného pracoviště. Výška podstavce je upravena podle potřeby technologie 

použití robota, aby měl robot ideální dosah do místa jeho práce. Robot je pak k podstavci 

přišroubován pomocí pevnostních šroubů.  

9.2 Kapacitní možnosti svařovacího pracoviště Motoman 

Každé robotizované svařovací pracoviště má svou kapacitu výroby. K svařovacímu 

pracovišti Motoman kapacitu výroby vypočítali zaměstnanci oslovené firmy Hadyna s.r.o. na 

základě výrobní dokumentace ze společnosti Bencopo s.r.o. Souhrnné kapacitní a technické 

informace jsou uvedeny v Tab. 6 
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Tab. 6. Kapacitní parametry robota  

Z tabulky je patrno, že robot vyrobí za 8h pracovní směnu 182 ks výrobků, tato hodnota je 

mnohonásobně nižší než současný denní průměr 700 ks hotových výrobků za pracovní 

směnu. Aby byl svařovací robot plně a efektivně využit a dosahoval požadovaných hodnot, 

zvažovala se varianta zavedení dvousměnného provozu. Hodnota hotových výrobků, by 

v tomto případě byla 364 ks,což bylo stále nedostačující. Proto přichází v úvahu varianta 

využití již zmíněného robotizovaného pracoviště Motoman a to v podobě přidání druhého 

robota na svařovací pracoviště. Grafické znázornění rozšířeného svařovacího pracoviště je na 

Obr. 14. S použitím této varianty je dosažena produkce 728 ks svářenců za dvousměnný 

provoz. Tato hodnota je již plně dostačující. 

 

Obr. 14. Svařovací pracoviště se dvěma roboty [14] 

Typ svaru svar. vel. 3 - 4

Metoda svařování MIG/MAG, drát Ø 0,8 mm

Délka sváru 610 mm

Postupová rychlost 6 mm/s

Poměr času svařování vůči času manipulace 70%

Čas pro čištění hubice 5 s

Rezerva cyklu 8 s

Potřebný čas na 1 ks 158 s

Počet ks za směnu 182 ks
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10 Pořízení robotizovaného svařovacího pracoviště 

Při pořízení dlouhodobého hmotného majetku je nutno počítat s vysokou počáteční 

investicí. V tomto případě je částka 2 951 200 Kč za celou svařovací buňku navýšená o 

557 000 Kč za dodatečně instalovaný druhý svařovací robot a to z důvodu dodržení výrobních 

kapacit. Náklady na pořízení investice jsou uvedeny v Tab. 7. 

Tab. 7. Pořizovací náklady 

 

10.1 Stanovení odpisů dlouhodobého hmotného majetku 

Odpisem je částka, která charakterizuje opotřebení majetku (morální nebo fyzické) za 

dané období. Odpis představuje snížení ekonomického prospěchu ve formě poklesu aktiv a 

jedná se o náklad. Odepisování je metoda, jak rozložit pořizovací cenu majetku jako náklad 

do více období. Pořízení majetku tedy neovlivní výsledek hospodaření firmy hned, ale 

poměrně po celou dobu životnosti majetku. Odpisy se stanovují na základě odpisového plánu 

a dělí se na daňové nebo účetní. V této práci je počítáno s odpisem účetním, neboť si jej může 

subjekt stanovit sám s ohledem na opotřebení majetku odpovídajícímu normálním 

podmínkám užívání. Byla zde zvolena metoda rovnoměrného (lineárního) odpisování. Sazby 

účetních odpisů lze stanovit z časového hlediska, doby upotřebitelnosti nebo ze vztahu 

k výkonům. V této práci je doba odpisování stanovena na 10let. Takto je i garantovaná doba 

životnosti svařovacího robota. Zvolený způsob již nelze v dalším období měnit. V prvním 

roce bude investice ve výši 350 820,- Kč na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. 

Investice obsahuje pořízení svařovacího pracoviště se dvěma svařovacími roboty. Je zvolen 

lineární způsob odepisování po dobu životnosti zařízení tj. 10let. Odpisy jsou uvedeny v Tab. 

8. 

 

Svařovací pracoviště 2 951 200,00 Kč

pořízení druhého robota 557 000,00 Kč

Celková investice 3 508 200,00 Kč
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Tab. 8. Lineární odepisování 

 

10.2 Srovnání nákladů na současném manuálním a budoucím 

robotizovaném pracovišti 

Zavedením robotizovaného svařovacího pracoviště do výroby dochází mimo jiné 

k citelným personálním změnám. Změny se projevují nahrazením svářečů novou pracovní 

silou, která má za úkol ovládat svařovacího robota či pouze manipulovat s polotovary a 

hotovými svářenci. V tomto případě by došlo k nahrazení pěti svářečů dvěma operátory 

robota, což má za následek citelnou roční úsporu ve formě nákladů na mzdy. Následující 

tabulka zachycuje porovnání nákladů při současné manuální výrobě a nákladů při použití 

svařovacího robota. Náklady na spotřebu energie nejsou v přehledu uvažovány a to z důvodu 

téměř shodné spotřeby u svařovacího agregátu robota a současného používaného svařovacího 

agregátu svářeče. Navíc podle firemní dokumentace není možné oddělit spotřebovanou 

energii za svařovací pracoviště od energie spotřebované celým podnikem. Hodnoty jsou 

uvedeny v Tab. 9. 

 

ROK ODPISY ZŮSTATKOVÁ CENA

1 350 820 3 157 380

2 350 820 2 806 560

3 350 820 2 455 740

4 350 820 2 104 920

5 350 820 1 754 100

6 350 820 1 403 280

7 350 820 1 052 460

8 350 820 701 640

9 350 820 350 820

10 350 820 0

Svařovací robotizované pracoviště

Cena 3 508 200,- Kč
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Tab. 9. Mzdové a investiční výdaje 

 

Z tabulky 9 lze vyčíst, že pokud bude aplikován do výroby svařovací robot a manuální 

svařovací pracoviště zcela zanikne, vznikne dosti vysoká roční úspora na mzdách 

zaměstnanců. Po odečtení celkových ročních nákladů na manuální svařovací pracoviště a 

celkových ročních nákladů na robotizované svařovací pracoviště vznikne roční úspora ve výši 

849 300,- Kč. Rozdíl však nastane i v produktivitě výroby. Srovnání denní produktivity obou 

pracovišť je zachyceno v Tab. 10. 

Tab. 10. Srovnání denní produkce výroby manuálního a robotizovaného svařovacího 

pracoviště 

Z tabulky je patrné, že u robotizované výroby dochází oproti manuální výrobě k navýšení 

Současný stav - Manuální svařování v Kč Budoucí stav - Robotizované svařovací pracoviště v Kč

Měsíční hrubá mzda 1. svářeče 22 500,00 Měsíční hrubá mzda 1. operátor 18 000,00

Měsíční super hrubá mzda 1. svářeče 30 150,00 Měsíční super hrubá mzda 1. operátor 24 120,00

Měsíční mzdy 5 svářečů 1. směna 150 750,00 Měsíční mzda 2 operátoři, 2 směny 48 240,00

celkové mzdové náklady/ rok 1 809 000,00 Celkem mzdové náklady/ rok 578 880,00

Náklady na pořízení 0,00 Náklady na pořízení 1 rok (odpis 10let) 350 820,00

Spotřební materiál/ rok 410 000,00 Spotřební materiálo/ rok 410 000,00

Svařovací plyny/ rok 65 000,00 Svařovací plyny/ rok 65 000,00

Mazací oleje/ rok 0,00 Mazací oleje/ rok 30 000,00

Roční celkové náklady 2 284 000,00 Roční celkové náklady 1 434 700,00

Mzdové a investiční náklady za 1 rok

Počet kusů 1 směna 5 svářečů/ 1den 700 ks Počet kusů 2 směny/ 1 den 728  ks

Cena za 1 ks 216,- Kč Cena za 1 ks 216,- Kč

Celková cena vyrobených kusů za den 151 200,- Kč Celková cena vyrobených kusů za den 157 248,- Kč

Manuální svařovací výroba Robotizovaná svařovací výroba
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denního počtu svářenců o 28 ks, což je 6720 ks vyrobených svářenců za rok. Při ceně 216 Kč 

za jeden kus je roční cena za hotové svářence 1 451 520 Kč. 

10.3 Výpočet čisté současné hodnoty investice 

K výpočtu je nutné znát diskontní parametr. V tomto případě byl parametr určen ve výši 5%. 

Tato hodnota se skládá z 2% rizikové prémie banky, 1% úrok na spořicím účtu a 2% 

průměrná míra inflace. Počáteční investice je 3 508 200,- Kč. Celková roční úspora při 

aplikaci svařovacího robota je 2 300 820,- Kč. Životnost svařovacího robota je 10let. 

Základní vzorec: 

        
  

       
  

        
  

        
  

                                                               (3) 

IN – kapitálový výdaj 

Cn – diskontované peněžní příjmy 

r – diskontní parametr 

               
         

         
 

         

          
 

         

          
 

         

         

 
         

         
 

         

         
  

         

         
 

         

         
 

         

         

 
         

          
            

Výsledek této metody čisté současné hodnoty je kladné číslo, tudíž lze investici akceptovat. 

10.4 Výpočet doby návratnosti investice 

Tato doba návratnosti určuje, za jak dlouho se investice splatí z peněžních příjmů. Jelikož se 

jedná o právnickou osobu, bude celkový zisk zdaněn 19%. 

Zn = roční zisk x 0,81 

Zn = roční zisk po zdanění 

 

Zn = 2 300 820 x 0,81 = 1 863 664 

Roční zisk po zdanění činí 1 863 664,- Kč 
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Vzorec pro výpočet: 

           

 

   
                             (2)                                                                                                   

I – pořizovací cena 

On – roční odpisy z investic 

Zn – roční zisk 

a – doba návratnosti 

                                  
         

         

 

   

       

Peněžní prostředky vložené do pořízení investice se vrátí za 1,58 roku. 
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11 Závěr 

V bakalářské práci se autor věnoval automatizaci výroby kovových nástavců pro 

transportní vozíky ve společnosti Bencopo s.r.o. a hledání vhodného automatizovaného 

zařízení, kterým by se dala nahradit současná manuální výroba na svářecím pracovišti. 

V teoretické části se věnoval vysvětlení a přiblížení problematiky, se kterou se lze při 

svařování, zavádění automatizace do výroby a investičního rozhodování setkat. 

V praktické části rozboroval firemní dokumenty a požadavky majitele společnosti na 

nové automatizované svařovací pracoviště. Podstatou rozborů bylo získat co největší 

množství informací o dosavadním chodu výroby a po analýze těchto informací vybrat 

nejvhodnější technologii. Po zvolení vhodné technologie autor oslovil pro přehled vybrané 

společnosti zabývající se prodejem průmyslových robotů. Autor vybral nejvhodnějšího 

svařovacího robota a detailně popsal jeho části. Došel k závěru, že aplikací robotizovaného 

pracoviště lze ušetřit na mzdách pracovníků. Současně také došlo k nezanedbatelnému 

navýšení výroby, což by mohlo přinést nemalé budoucí zisky společnosti.  

Autor také zjistil, že pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve formě 

robotizovaného svařovacího pracoviště lze jednoznačně doporučit. Dokládají to výsledky 

z vybraných investičních metod rozhodování. V čisté současné hodnotě investice byl výsledek 

kladný, což znamená, že investici je možné akceptovat. Důležitým výsledkem byla i hodnota 

diskontované doby návratnosti, která činí 1,58. Znamená to, že za 1,58 roku se finanční 

prostředky vložené firmou do pořízení investice při současném objemu výroby vrátí. 

V současné době se výrobní firmy, které se zabývají svařováním výrobků ve velkých 

sériích soustřeďují na postupné zautomatizování výrobních linek. Svědčí o tom stále 

narůstající poptávka po svařovacích robotech napříč celým trhem, který je v České republice 

hojně zastoupen. Investice většinou není jen z důvodu ušetření finančních prostředků či 

zrychlení výroby. Pořízením svařovacího robota se zvyšuje jakási „prestiž“ výrobního 

podniku, což může znamenat pro mnohé firmy otevření nových trhů zejména v zahraničí. 

Navíc v dnešní době se pracovní trh setkává s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. 

Kvalitních svářečů je žalostně málo. I z toho důvodu jsou výrobní podniky postupně nuceny 

přecházet z manuální výroby na výrobu automatickou. 
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