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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá  časovou závislostí výroby formy ve vazbě na výši 

nákladů. Tato problematika je řešena v podmínkách dvou českých sléváren – DSB EURO, 

s.r.o a Královopolská slévárna, s.r.o. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou část, kde 

jsou vymezeny pojmy týkající se nákladů, kalkulací a definice controllingu. Dále je v této 

části kapitola zabývající se analýzou, „měřením“ práce a teorií slévárenství. Druhá část je 

praktická, ve které jsou charakteristiky společností a analýza jejich současného stavu 

sledování skutečných nákladů. Následně je popsán vývoj metodiky pro stanovení nákladů 

na výrobu slévárenské formy. Na základě vyvinutého nákladového modelu jsou porovnány 

náklady v časové závislosti výroby tří forem v Královopolské slévárně, s.r.o. Poté je 

proveden snímek pracovního dne pracovní čety v DSB EURO, s.r.o. V závěru práce je 

zhodnoceno plnění stanovených cílů a získaných výsledků s uvedením několika návrhů na 

pokračování řešení problematiky. 

KLÍ ČOVÁ SLOVA: 

Nákladový model, výroba slévárenské formy, časové studie, snímek pracovního dne. 

 

ABSTRACT 

This thesis deals with time dependence of mould production in relation to the level 

of costs. This issue is addressed in terms of two Czech foundries - DSB EURO, Ltd  and 

Královopolská foundry, Ltd. The thesis is divided into a theoretical part, which defines 

terms related to costs, calculation and definition controlling. In this part there is also a 

chapter dealing with analysis, measurement of work and theories of foundry. The second 

part is practical, it focuses on characteristics of companies and analyzes their current state 

of tracking actual costs. Subsequently, a description of the methodology for determining 

the cost of mold production is accomplished. Based on the developed expenses model the 

costs in time-dependent production of three forms of Královopolské foundry, Ltd are 

compared. And then recording of a working day of  a gang in DSB EURO, Ltd is realized. 

In the conclusion there is evaluated fulfilment of determined goals and gained outcomes, 

and also several suggestions on continuation of solved problems. Futher, some steps 

leading to increase of time exploitability and decrease of form-preparation costs are 

accomplished. 

KEY WORDS: 

Cost model, mold manufacturing, time studies,working day record. 
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1. ÚVOD  
 

V závislosti na sílících konkurenčních tlacích a neustále se zvětšujících 

zákaznických požadavků na snižování ceny, růst kvality a zkracování dodavatelských lhůt, 

jsou podniky nuceny stále kontrolovat své procesy a usilovat o jejich trvalé zlepšování. 

Mezi nástroje analýzy procesů, které jsou potřebné k dalšímu vývoji v oblasti zlepšování 

patří například štíhlé procesy, ale i nákladové a časové studie.  

Časové studie svým zaměřením spadají do oblasti měření práce. Tyto metody 

sloužící pro účely tvorby normování práce, mohou být podkladem pro zlepšování 

pracovních procesů a také jsou dobrým nástrojem pro odstranění neefektivnosti při 

vykonávání jakékoliv práce.  

Analýza práce se zabývá rozborem způsobu práce, které ovlivňují spotřebu času, 

zajišťuje přehledné výstupy v podobě využití  časového fondu pracovníků i strojů, hodnotí 

komplexnost a postupnost procesů. Samotná analýza pak podává návrhy na zlepšení 

současného stavu. Tyto návrhy mohou vést ke zvyšování výkonnosti, 

konkurenceschopnosti a tedy i ekonomické úspěšnosti podniku. 

Tématem předkládané diplomové práce je časová závislost výroby formy ve vazbě 

na výši spotřebovaných nákladů. Tato problematika bude řešena v podmínkách dvou 

českých sléváren – DSB EURO, s.r.o. a Královopolská slévárna, s.r.o. S těmito 

společnostmi jsem se seznámila při řešení Projektu X nazvaném Metodika nákladového 

hodnocení výrobní fáze přípravy forem a získávala jsem tak potřebné informace a 

podklady pro zpracování. 

Cílem diplomové práce je tedy sledování časové závislosti výroby formy ve vazbě 

na výši nákladů. Dílčími cíli práce jsou: 

- popis stávajícího stavu nákladového řízení ve slévárnách, 

- metodika nákladového ohodnocení fáze formování odlitků, 

- porovnání nákladů v časové závislosti výroby formy v Královopolské slévárně, 

s.r.o., 

- provedení snímku pracovního dne čety v DSB EURO, s.r.o., 

- zpracování získaných výsledků. 
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2. TEORETICKÁ CHARAKTERISTIKA PROBLEMATIKY 

 

Tato kapitola se zabývá základním členěním nákladů, kalkulacemi nákladů, 

metodami a druhy kalkulací a controllingovým systémem. Dále bude popsána analýza 

měření práce, výroba slévárenských forem, ruční a strojní formování. 

2.1 Náklady 

Ekonomická teorie definuje náklady podniku jako peněžně oceněnou spotřebu 

výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů 

[14]. Chceme-li řídit náklady v podniku, musíme je nejprve vhodně rozdělit. 

2.1.1 Základní členění nákladů 

Pro kontrolu a účinné řízení nákladů je zapotřebí náklady utřídit do stejnorodých 

skupin. Existuje řada způsobů, jak toto rozčlenění provést. Hlediskem členění může být 

důvod, účel, cíl řízení a možnosti kalkulací, analýz. 

2.1.1.1 Druhové členění nákladů 

Při tomto členění se náklady dělí dle jejich vstupování do procesu. Základními 

nákladovými druhy jsou spotřeba materiálu, odpisy dlouhodobě využívaného majetku, 

finanční náklady, mzdové a ostatní náklady a náklady na externí služby. 

 

Vstupující nákladové druhy mají charakteristické tři základní znaky: 

▪ prvotnost – vznikají na vstupu do výroby, činnosti, 

▪ jsou externí – vznikají spotřebou výrobků, prací nebo služeb jiných subjektů, 

▪ jednoduchost – nelze je dále členit na jednodušší složky. 

 

Druhové členění je základem pro naše finanční účetnictví. Charakteristika 

jednotlivých nákladových druhů vyplývá z 5. třídy účtové osnovy, a to v členění na: 

■ provozní náklady – souvisí s pravidelně se opakující činností podniku (např. spotřeba 

materiálu, spotřeba energie, služby, osobní náklady), 

■ finanční náklady – zachycují náklady na finanční operace podniku (např. úroky a 

prodané cenné papíry), 

■ mimořádné náklady. 
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2.1.1.2 Účelové členění nákladů 

Účelové členění nákladů ukazuje vztah nákladů k výrobku a zároveň nás informuje, 

za jakým účelem byly náklady vynaloženy a ve které fázi produkce vznikly (náklady 

technologické, náklady na obsluhu, na zajištění a řízení dané aktivity). Toto členění se 

používá pro kalkulace nákladů a také při kontrole hospodárnosti [4]. 

Účelově se náklady člení na: 

■ náklady jednicové – jsou to technologické náklady, které přímo souvisí s určitým 

výkonem (např. přímé mzdy a materiál), 

■ náklady režijní – jsou to náklady na řízení, odbyt, kontrolu jakosti, opravy, skladování,  

na správu, atd., které nelze přímo přiřadit k jednici produkce, výkonu. 

2.1.1.3 Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti 

Toto členění nákladů odpovídá na otázku, kde náklady vznikly a kdo je odpovědný 

za jejich vznik.  Základem je třídění nákladů podle vnitropodnikových útvarů. Základní 

vnitropodnikové útvary, kterým jsou přiřazovány do odpovědnosti náklady se nazývají 

hospodářská a nákladová střediska [2]. 

2.1.1.4 Členění nákladů podle závislosti na změnách objemu výroby 

 Podle vztahu nákladů k celkovému objemu produkce rozlišujeme: 

■ náklady fixní  – jsou definovány jako náklady, které jsou v daném intervalu neměnné a 

na množství výroby nezávislé [15]. Při pořízení další výrobní kapacity se mění skokem na 

jinou úroveň a dále jsou opět neměnné. S růstem výroby fixní náklady klesají na jednotku 

produkce. Klasickým příkladem fixních nákladů jsou např. nájemné, pojistné, úroky 

z dluhů [13]  aj. Grafické znázornění fixních nákladů na objemu je na obr. 1:  

                       

                                      q….. objem produkce 

                                      Obr.1: Závislost fixních nákladů [3] 
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■ náklady variabilní  – jsou závislé na objemu produkce (čím větší je objem produkce, tím 

větší budou variabilní náklady daného podniku). Variabilní náklady můžeme dále dělit na: 

 

▪ proporcionální – náklady rostou přímo úměrně s množstvím výroby, 

▪ podproporcionální – variabilní náklady rostou pomaleji než objem produkce, 

▪ nadroporcionální – náklady rostou rychleji než objem produkce (např. práce přesčas). 

 

Průběh variabilních nákladů ve vazbě na výrobě je patrný z obr. 2: 

                   

                                     q…..objem produkce 

                                     Obr. 2: Závislost variabilních nákladů [3] 

 

2.1.1.5 Kalkulační členění nákladů 

 Kalkulační členění nákladů nám říká, na které výrobky nebo služby byly náklady 

vynaloženy. Z hlediska přiřazení nákladů na kalkulační jednici rozlišujeme dvě hlavní 

skupiny nákladů: 

■ náklady přímé – přímo souvisí s určitým druhem výkonu, dají se zjistit měřením nebo 

vážením na kalkulační jednici. Mezi přímé náklady patří jednicový materiál, jednicové 

mzdy a ostatní jednicové náklady. 

■ náklady nepřímé – jsou náklady, u kterých nelze přímo stanovit, v jaké výši nebo míře 

se podílejí na konkrétním výrobku či službě. Jde především o výrobní, správní a odbytové 

režie. 

 

 Po rozdělení nákladů do příslušných skupin bylo nutné se seznámit s kalkulací 

nákladů. 
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2.2 Kalkulace nákladů 

 Všichni podnikatelé a manažeři by měli znát, za kolik vyrábí své výrobky, nebo 

kolik je stojí poskytování služeb. Podstatou kalkulace a kalkulování je stanovení nebo 

zjištění nákladů nebo ceny na kalkulační jednici. Za kalkulační jednici se považuje výkon, 

který musí být přesně objemově a obsahově vymezen [2]. 

 Kalkulace vlastních nákladů slouží v podniku pro: 

▪ stanovení vnitropodnikových cen výkonů, 

▪ k sestavování rozpočtů, 

▪ ke kontrole a rozboru hospodárnosti výroby a rentability výkonů, 

▪ k hodnocení ekonomické efektivnosti investičních záměrů apod. [14]. 

2.2.1 Kalkulační vzorec 

 Jednotlivé složky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách, které obsahuje 

všeobecný kalkulační vzorec. Kalkulační vzorec není závazný, proto si každý podnik může 

zvolit takový vzorec (skladbu nákladových položek), které mu nejlépe vyhovují. 

Převládající podoba kalkulačního vzorce používaného v podnicích vychází z tzv. typového 

kalkulačního vzorce. 

Typový kalkulační vzorec [2]: 

 1. Přímý materiál 

 2. Přímé mzdy 

 3. Ostatní přímé náklady 

 4. Výrobní režie 

Σ (1 – 4) Vlastní náklady výroby 

5. Správní režie 

 Σ (1 – 5) Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

Σ (1 – 6) Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

Σ (1 – 7) Cena 

 

V kalkulačním vzorci můžeme rozlišit náklady přímé a nepřímé. Přímé náklady se 

přímo podílejí na konkrétním výrobku nebo službě. Zahrnujeme mezi ně přímý materiál, 

přímé mzdy a ostatní přímé náklady. 
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▪ Přímý materiál – do této položky patří suroviny, základní materiál, polotovary, které 

přechází do hodnoty výrobku a které lze přímo zjistit na kalkulační jednici. 

▪ Přímé mzdy – jsou to základní mzdy (úkolové, časové, apod.), které přímo souvisí 

s kalkulovanými výkony. 

▪ Ostatní přímé náklady – jedná se o technologické palivo a energie, odpisy, opravy a 

udržování, příspěvky na sociální zabezpečení, náklady na přípravu a záběh výroby. 

 

Mezi náklady nepřímé (režijní) zahrnujeme náklady, u kterých není možné přímo 

stanovit, v jaké výši nebo míře se podílejí na konkrétním výrobku nebo službě. Jedná se 

zejména o výrobní, správní a odbytové režie. 

▪ Výrobní režie – zahrnuje nákladové položky související s řízením a obsluhou výroby, 

které nelze přímo stanovit na kalkulační jednici [14]. Jedná se  o odpisy výrobních strojů, 

náklady na opravy, spotřeba energie, náklady na technický rozvoj aj. 

▪ Správní režie – jsou společné náklady, které souvisí s řízením podniku jako celku. 

Například odpisy správních budov, platy řídích pracovníků, náklady na výkony spojů 

(telefony, poštovné), pojištění aj. 

▪ Odbytové náklady – shrnují náklady spojené s prodejem a skladováním výrobků. 

2.2.2 Metody kalkulace 

Metodou kalkulace chápeme různé způsoby stanovení jednotlivých složek nákladů 

na kalkulační jednici. Závisí na předmětu kalkulace, tedy na tom, co se kalkuluje 

(jednoduchý nebo složitý výrobek), na způsobu přičítání nákladů výkonům, na 

požadavcích kladených na strukturu a podrobnost členění nákladů [14]. 

 

Kalkula ční metody členíme takto: 

2.2.2.1 Kalkulace dělením 

A. Prostá kalkulace dělením – tato metoda je typická pro výrobu s jedním druhem výkonu 

(např. doly, cementárny, vodní elektrárny, atd.), kde celkové náklady dělíme plánovaným 

množstvím výrobků. 

B. stupňovitá kalkulace dělením – tato metoda se nejčastěji používá v oddělení výrobních, 

správních nebo odbytových nákladů, když se liší počet vyrobených a prodaných výrobků. 

C. kalkulace dělením s poměrovými čísly – tato kalkulace se používá při výrobě několika 

druhů výrobků, které se od sebe liší pouze velikostí, tvarem, hmotností, pracností nebo 
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jakostí. Jeden z výrobků, obvykle ten, který je ve výrobě podle významu nebo množství 

rozhodující, se zvolí za základní. Na tento výrobek se pak přepočte výroba všech ostatních 

výrobků pomocí poměrových čísel. 

2.2.2.2 Kalkulace přirážkové 

Tato kalkulace se používá při výrobě různorodých výrobků v sériové a hromadné 

výrobě. Náklady se rozdělí na přímé a nepřímé. Přímé náklady vypočítáváme přímo na 

kalkulační jednici, nepřímé náklady se na výrobky rozvrhují pomocí rozvrhové základny. 

Přičítání nákladů na kalkulační jednici se provádí pomocí režijních přirážek nebo sazeb. 

2.2.2.3 Kalkulace ve sdružené výrobě 

Ve sdružené výrobě vzniká v jednom technologickém postupu více druhů výrobků 

(např. výroba koksu). Vzniklé náklady musíme rozdělit na jednotlivé výrobky. K tomu se 

používá buď odečítací způsob nebo rozčítací způsob nebo jejich kombinace. 

2.2.2.4 Kalkulace rozdílové 

Rozdílové metody stanovují výši nákladů předem jako normu a zjišťují rozdíly 

mezi skutečnými náklady a touto normou. 

2.2.3 Druhy kalkulací 

V podnicích se sestavují různé druhy kalkulací podle jejich vypovídací schopnosti, 

účelu využití a techniky zpracování. Tyto kalkulace, které spolu vzájemně souvisí tvoří 

tzv. kalkulační systém, jak ukazuje obr. 3: 

 

            Obr.3: Kalkulační systém [11] 

 

Na základě toho členíme kalkulace z různých hledisek: 

kalkulace 

předběžná výsledná 
 

operativní plánová propočtová 
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2.2.3.1 Kalkulace z hlediska doby sestavování 

Z hlediska doby sestavování se rozlišují předběžné kalkulace, které se sestavují 

před zahájením výroby, a výsledné kalkulace, které se sestavují po skončení výroby. 

 

■ Výsledné kalkulace slouží pro následnou kontrolu hospodárnosti (porovnáním s údaji 

předběžných kalkulací), ke zjištění skutečné rentability jednotlivých druhů podnikových 

výkonů a také jako podklady pro stanovení cen. 

■ K  předběžným kalkulacím patří operativní, plánové a propočtové kalkulace. 

▪ Operativní kalkulace – sestavuje se na základě podrobných operativních norem 

vyjadřujících konkrétní technické, technologické a organizační podmínky platné v době 

sestavování kalkulace. Používá se hlavně v operativním řízení zejména přímých nákladů. 

▪ Plánové kalkulace – vyjadřují průměrné náklady, kterých se má dosáhnout u daného 

výrobku v plánovacím období. Sestavují se na základě plánových norem. Plánové normy 

jsou sestavovány pro přímé náklady jako jsou spotřební, časové a výkonové normy. 

Nepřímé náklady se sestavují na základě technicko-hospodářských norem. Tato kalkulace 

slouží jako základ k sestavování plánů nákladů, výkonů a zisku v oblasti přímých nákladů.  

▪ Propočtová kalkulace – se sestavuje u nových nebo inovovaných výrobků, kdy ještě 

nejsou k dispozici přesné normy a kdy by jejich sestavení bylo nehospodárné. Uplatnění 

této kalkulace spočívá ve strategickém řízení a při rozhodování, jestli daný výrobek 

vyrábět nebo inovovat. 

2.2.3.1 Kalkulace z hlediska úplnosti nákladů 

Dle tohoto hlediska rozlišujeme následující kalkulace: 

■ Kalkulace úplných nákladů – vyjadřuje předběžné nebo skutečné úplné vlastní náklady 

při daném objemu výkonů [2]. Používá se zejména pro kontrolu a řízení hospodárnosti, 

jako podklad pro stanovení ceny výrobků a pro využití v rozhodovacích úlohách 

s dlouhodobým účinkem. Tato metoda však v sobě ukrývá i mnoho nevýhod. Neumožňuje 

jednoduchým způsobem provádět variantní propočty nákladů a hospodářského výsledku 

pro různé využití výrobní kapacity. 

■ Kalkulace neúplných nákladů – tyto kalkulace jsou vhodné pro řešení rozhodovacích 

úloh s krátkodobým účinkem. Jejich sestavení je jednodušší, protože odpadá rozvrhování 

fixních nákladů na kalkulované výkony. Umožňuje stanovit podíl jednotlivých výrobků na 

tvorbě hospodářského výsledku podniku, dále určit pořadí výroby výrobků, optimální 
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sortiment výroby, určit minimální úroveň ceny, pod kterou nemůžeme výrobek prodávat, 

protože by nám cena z jeho prodeje neuhradila ani variabilní náklady s ním spojené. 

  

Další používanou metodou řízení nákladů je controlling. 

2.3 Controlling 

Jde o filozofii řízení na základě srovnávání skutečných a očekávaných výsledků 

[17]. Za základ účinného fungování controllingu se považuje především spojení plánování 

a kontroly do jednoho subsystému. To můžeme zajistit důslednou vazbou mezi plánem 

(úkolem, cílem) a jeho kontrolou. Tato vazba pak dovoluje zajištění známého „řídícího 

okruhu“: stanovení úkolu (plánu), zjišťování rozdílů (odchylek), přijetí opatření nutných 

k odstranění záporných odchylek a stanovení nového úkolu [10]. 

Filozofii controlingu lze charakterizovat pomocí tří základních principů [14]: 

■ orientace na cíle – controllig se přímo podílí na stanovení podnikových cílů a jejich 

kontrole a zároveň pomáhá vypracovat vhodnou metodiku plánování, 

■ orientace na úzké profily – smyslem controllingu je vytvořit vhodný informační systém, 

který poskytuje řadu kvalitních dat a který pomůže najít a následně odstranit tzv. úzká 

místa, 

■ orientace na budoucnost. 

  

V navazující kapitole je popsána analýza a měření práce a pracovní postupy, které 

nám také umožňují řídit náklady. 

2.4 Analýza a měření práce 

Analýza a měření práce jsou výborným nástrojem pro odstranění neefektivnosti při 

vykonávání jakékoliv práce. Měření práce se zabývá stanovením požadovaného času na 

vykonání jednotlivých pracovních činností s cílem pro ně definovat normy času. Analýza 

práce se zabývá rozborem způsobu práce a faktorů, které ovlivňují spotřebu času s cílem 

snížit spotřebu času. 

Komplexní systém analýzy a měření práce v podniku by měl obsahovat: 

▪ metodiku stanovení, udržování a změn časových standardů a systémových údajů při       

  požadované přesnosti a efektivnosti a také přiřazení zodpovědnosti za její dodržování, 

▪ implementaci a využívání metod analýzy práce pro neustálé zlepšování, 

▪ způsob sdílení časových a pracovních standardů pro ostatní oddělení podniku. 
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2.4.1 Členění spotřeby času v průběhu směny 

Jak je možné vidět na obr. 4, při každé analýze spotřeby času se člení a porovnávají 

časy pracovní směny na: 

 ▪ nutné – normovatelné, 

             ▪ časy zbytečné – nenormovatelné, ztrátové časy. 

 

Obr. 4: Členění času spotřebovaného v průběhu směny [23] 

ČAS SMĚNY T 

Nutný – normovatelný čas TN 

Čas práce 
t1 

Čas  jednotkové práce 
tA1 

Čas dávkové práce 
tB1 

Čas směnové práce 
tC1 

Čas obecně nutných 
přestávek – t2 

Čas podmín. nutn. 
přestávek – t3 

Čas  jedn. obec. nut. 
přestávek – tA2 

Čas  na jednotk. 
oddech 

Čas  dávk. obec.nut. 
přestávek – tB2 

Čas  jedn. podm. 
nut. přestávek – tA3 

Čas dávk. podm.nut. 
přestávek – tB1 

Čas  směn. podm. 
nut. přestávek – tC1 

Čas  na dávk. 
oddech 

Čas směn. obec 
nut. přest. – tC2 

Čas směnový oddech 
 

Čas na přirozené 
potřeby 

Čas na jídlo 

Osobní ztráty 
TD 

Technicko – org. 
ztráty tB 

Ztráty z vyšší moci 
tF 

Zaviněné 

Nezaviněné 

Ztráty času čekáním 

Ztráty časů víceprací 

Zbytečný  čas – ztr. času  TZ 
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■ Čas směny (T) představuje celkovou dobu trvání pracovní směny dané 

organizační jednotky pozorovaného pracoviště. Pokud je čistá pracovní doba stanovena 

organizací podle zákoníku práce, je její doba trvání 7,5 hodin, pak čas směny je 7,5 hodin 

[23].  

■ Čas normovatelný (TN) představuje součet všech dějů, které jsou předem 

stanovitelné a které proběhnou v rámci dané směny v průběhu pozorování daného objektu. 

Normovatelný čas se dále dělí na:  

▪ čas práce (t1) – což je čas, který stráví pracovník libovolnou účelnou prací v průběhu 

směny, 

▪ čas obecně nutných přestávek (t2), které jsou pracovníkům stanoveny různými 

pracovními předpisy a zákonnými normami, 

▪ čas podmínečně nutných přestávek (t3) – je čas nečinnosti pracovníka, který je způsoben 

režimem práce a vyplývá z dané úrovně techniky, technologie a organizace práce. 

 

■ Čas ztrátový (TZ) – je součtem všech časů nečinností, které nastaly různými 

nepředpokládanými vlivy. Tento čas nelze stanovit předem.  

Ztráty se dále dělí na: 

▪ osobní ztráty (tD) – jedná se o ztráty zaviněné pracovníkem v průběhu pracovní směny, 

▪ technicko-organizační ztráty (tE) – tyto ztráty jsou způsobeny špatnou organizací práce 

nebo technickými problémy, 

▪ ztráty zapříčiněné vyšší mocí (tF) – jsou to ztráty způsobené vlivem přírodních živlů. 

 

 Každá soustava členění spotřeby času, jak z pohledu pracovníka, výrobního 

zařízení nebo výrobního předmětu, má svoje zásady na tvorbu symbolů. 

2.4.2 Časové studie 

Účelem časové studie je zjištění skutečné spotřeby času ve vztahu k prováděným 

činnostem. Časové studie svým zaměřením spadají do oblasti měření práce. Vycházejí 

z údajů, které jsou získané plynulým nepřerušovaným měřením, snímkováním práce, což je 

možné vidět na obr. 5 níže.  

Skutečná spotřeba času se v praxi stanovuje nejčastěji pomocí: 

1. Snímku pracovního dne 

2. Snímku operace 

3. Metodou momentového pozorování 
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            Obr. 5: Časové studie [21] 
 

2.4.2.1 Snímek pracovního dne 

Snímek pracovního dne spolu se snímkem operace patří mezi metody nepřetržitého 

bezprostředního studia spotřeby času. Jejich pomocí zjišťujeme skutečnou spotřebu času 

pracovníka, ale i výrobního zařízení. 

Snímkem pracovního dne rozumíme nepřerušené pozorování, zaznamenávání a 

hodnocení veškeré spotřeby času pracovníka nebo skupiny pracovníků během celé směny.  

Výsledky pozorování lze využít ke: 

1) kvantifikaci jednotlivých činností vyjádřených spotřebou času, 

2) rozboru struktury spotřeby pracovní doby, 

3) rozboru ztrátových časů podle příčin, 

4) vypracování výkonnostních křivek v průběhu celé směny, zejména jestliže současně 

sledujeme množství odvedené produkce [23]. 

 

 

 

ČASOVÉ STUDIE 

Snímek operace Snímek pracovního 
dne 

Metoda momentového 
pozorování 

Snímek průběhu práce 

Chronometráž 

Jednotlivce 

Hromadný 

Pracovní čety 

Vlastní 

plynulá 

výběrová 

obkročná 

Filmový snímek 
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Druhy snímků pracovního dne: 

a) Snímek pracovního dne jednotlivce – je takový druh snímku pracovního dne, při 

kterém předmětem pozorování je činnost a měření spotřeby času jednoho pracovníka. 

b) Snímek pracovního dne čety – se používá při pozorování pracovní činnosti skupiny 

pracovníků, kterým je přidělena společná práce (obsluha lisu, vysoké pece, nakládka a 

vykládka vagónů apod.) [20]. 

c) Hromadný snímek pracovního dne – umožňuje pozorovat a měřit spotřebu času 

pracovníků pracujících v samostatných pracovních úkolech. Pozorovatel zjišťuje během 

určitého, předem stanoveného času časového intervalu postupně druh činnosti. 

d) Vlastní snímek pracovního dne – se odlišuje od předcházejících tím, že se zaměřuje 

jen na časové ztráty. Údaje o velikosti a příčinách ztrát zaznamenává dělník sám.  

2.4.2.2 Snímek operace 

Snímek operace je metodou studia pracovního procesu, s jejíž pomocí zkoumáme 

skutečnou spotřebu času u určité, opakované činnosti v operaci. 

Druhy snímků operace: 

a) Chronometráž – je vhodná u cyklických operací, jejichž části se pravidelně opakují. 

Zaznamenáváme spotřebu času u jednotlivých úkonů operace. Sled pracovních činností jen 

kontrolujeme na předem připraveném formuláři [19]. 

■ Plynulá chronometráž – je metoda nepřetržitého pozorování spotřeby času pro všechny 

úkony zkoumané operace. Používá se nejvíce v podmínkách hromadné a sériové výroby, 

kde dopředu známe sled a počet pravidelně se opakujících úkonů zkoumané operace [18]. 

■ Výběrová chronometráž – předmětem zkoumání není celá operace, ale jen některé 

pravidelně, nebo i nepravidelně se opakující předem známé úkony. Pozorovatel 

zaznamenává jen průběžný čas začátku a ukončení vybraných úkonů. 

■ Obkročná chronometráž – slouží ke zjišťování času velmi krátkých částí operace. 

Používá se jen výjimečně. Sečte se několik krátkých pracovních prvků do měřitelného 

komplexu a po vykonaném měření se zpětně vypočítávají elementární prvky. 

b) Snímek průběhu práce (snímková chronometráž) – je druh snímku operace 

k průzkumu takových operací, kde průběh není možné předem stanovit. Při pozorování se 

zaznamenává nejen spotřeba času, ale i druh pracovní činnosti. Jedná se o kombinaci 

metody snímku pracovního dne a chronometráže. 

c) Filmový snímek – je metoda, jejíž velikou předností je získání trvalého záznamu jak 

spotřeby času, tak pracovních pohybů [23]. 
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2.4.2.3 Metoda momentového pozorování 

Princip momentového pozorování je založen na počtu pravděpodobnosti a na 

matematické statistice. Jde o zjišťování podílu určitého děje v celkovém čase pracovní 

doby bez použití časoměrných přístrojů. Používá se zejména když je třeba zjišťovat 

spotřebu času u více pracovníků (strojů) nebo když se jedná o děje rozložené v delším 

období a větším prostoru. Momentové pozorování je využitelné pro všechny rozbory 

pracovních dějů formou zjišťování počtu jejich výskytu v průběhu pracovní směny a jejich 

následným převodem na procentní hodnoty, případně časové údaje [23]. 

Snímkování práce je v podstatě shodné pro všechny časové studie a provádí se 

v následujících etapách: 

1. etapa – příprava snímku, 

2. etapa – pozorování práce, záznam pracovní činnosti a času, 

3. etapa – rozbor a vyhodnocení výsledků pozorování, 

4. etapa – navržené změny pracovního procesu nebo stanovení norem a normativů. 

  

Protože se tato práce zabývá sledováním nákladů výroby formy ve dvou slévárnách, 

je nutné se stručně zmínit o základech slévárenství. 

2.5 Vybrané informace z oblasti slévárenství 

Slévání je technologický proces, kterým se na základě slévárenských vlastností 

kovů a jejich slitin vyrábí odlitky [12]. 

2.5.1 Popis výroby odlitku 

Podle postupového výkresu modelárna vytvoří model, který pošle přes sklad 

modelů do vlastní slévárny. Ve slévárně se podle modelu zhotoví slévárenská forma. Do ní 

se pak případně vkládají jádra vyrobená v jaderně, která tvoří dutiny budoucího odlitku. 

Složené formy postupují na licí pole, kde se roztavený kov, připravený v tavícím zařízení, 

odlévá do formy. V dutinách tavenina určitou dobu chladne a pak se z formy vytlouká. 

Tím je vytvořen surový odlitek. Po odstranění vtokové a nálitkové soustavy vzniká hrubý 

odlitek. Poté odlitek postupuje přes čistírnu a hrubovnu do expedice. Vzniká tak hotový 

odlitek někdy nazývaný expedovaný odlitek. 

2.5.2 Výroba slévárenských forem 

Slévárenská forma je výrobní produkt, který slouží k odlévání odlitku. 
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Podle životnosti můžeme slévárenské formy rozdělit do tří základních skupin: 

■ formy netrvalé (formy na jedno použití) – slouží k výrobě jednoho odlitku. Jsou 

připraveny z formovacích směsí, které se při vyjímání odlitku rozruší a po úpravě se z nich 

připraví další forma. Do tohoto typu se odlévá převážná část odlitků. 

■ formy trvalé  – jsou zpravidla vyrobeny z ocelí nebo litin. Slouží k výrobě sérií odlitků. 

Životnost forem závisí na složitosti odlitku, odlévané slitině a na dalších faktorech [5]. 

■ formy polotrvalé – hlavní část formy se opakovaně používá s tím, že po každém odlití 

potřebuje opravu a přesušení. 

2.5.3 Formovací směsi 

Formovací směsi se skládají ze dvou hlavních složek, tj. ostřiva a pojiva. Hlavní 

zastoupení má ostřivo, které tvoří až 98 % hmotnosti formovací směsi. Jde o zrnitý, 

žárovzdorný materiál, s velikostí částic nad 20 µm. Vedle ostřiva druhou hlavní složkou je 

pojivo. Tedy látka nebo směs látek organického nebo anorganického původu, která dává 

směsi vaznost, pevnost po vysušení nebo vytvrzení chemickou cestou. Dále pevnost za 

vysokých teplot a pevnost po odlití. Dále může formovací směs obsahovat vodu a přísady, 

které zlepšují vlastnosti připravované směsi. Cílem přípravy formovacích směsí je zaručit 

její homogenitu a požadované mechanické vlastnosti [6]. 

Formovací směsi jsou zpevněny formovacím rámem, který chrání formu při 

vyjímání modelu, při obracení a fixuje správnou polohu obou polovin formy při skládání. 

Na rám se musí dát umístit úkladky (závaží), které zabraňují nadzvednutí horní poloviny 

formy. Velikost rámu se volí tak, aby se ve formě kromě modelu mohla umístit i vtoková a 

nálitková soustava. 

2.5.4 Technologie formování 

Základním principem formování je pěchování (zhutnění) formovací směsi v rámu 

nebo jádrové směsi v jaderníku [12]. Z důvodu odolnosti proti poškození a proti tepelnému 

a tlakovému namáhání roztaveným kovem je dosažená pevnost formy velmi důležitá. 

Zhutnění formovací směsi můžeme dosáhnout buď mechanickými způsoby (střásání, 

lisování, metání, vstřelování, ruční pěchování), nebo chemickou reakcí pojiva. 

V principu lze formování rozdělit na ruční a strojní. 
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2.5.4.1 Ruční formování 

Ruční formování využíváme dnes jen v kusové a malosériové výrobě, nebo při 

výrobě rozměrných a velkých odlitků. Podle druhu modelového zařízení, které se 

k formování použije, je možno ruční formování v podstatě rozdělit na formování na model 

a formování šablonováním [1]. 

■ Formování na model 

Tímto způsobem je možné vyrobit formy uzavřené a otevřené.  

▪ Otevřené formy mají svou vrchní část nekrytou a kov se do nich odlévá přímo. Takto se 

zhotovují velké, jednoduché odlitky. Převážná část odlitku se zaformuje do půdy slévárny 

a malá horní část do rámu. Pro odvzdušnění spodní vrstvy se zakládá koksové lože, ze 

kterého se unikající plyny odvádějí průchody na povrch. 

▪ Výroba zavřených forem (formování do rámů) – nejčastěji se používá formování do 

dvou rámů. Postup je znázorněn na obr. 6: 

            

 

          Obr. 6: Postup formování jednoduchého odlitku [1] 
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Na formovací desku (1) se položí část modelu (2) a formovací rám vhodné velikosti 

(3). Potom se na model nanese dělící látka a  nasype tolik modelové směsi (4), aby jí byl 

model a formovací deska přikryty. Po upěchování této vrstvy se ostatní prostor vyplní 

výplňovou směsí (5)  a po vrstvách se stejnoměrně upěchuje. Po zaplnění a upěchování 

směsi se její přebytek odstraní ocelovým pravítkem a bodcem se napíchají průduchy (6). 

Tím je zaformován spodek formy. 

Spodek formy se obrátí a potom se přesně přiloží pomocí zaváděcích čepů (7) horní 

rám (8). Založí se druhá část modelu (9), model odstruskovače (10), vtokového kanálu (11) 

a výfuků (12). Horní díl se upěchuje stejným způsobem jako dolní polovina formy. Dál se 

okolo modelu vtokového kanálu vyřízne vtoková jamka (13) a do vršku formy se bodcem 

napíchají průduchy. Poklepem se uvolní modely vtokového kanálu a výfuků a vyjmou se 

z formy. 

Po sejmutí a obrácení vršku se z něho po rozklepání vytáhne část modelu a model 

odstruskovače. Ve spodku formy se vyříznou vtokové zářezy (14), uvolní a vyjme se část 

modelu [1]. Poškozený povrch z vytahování se novou směsí uhladí a zapráší grafitem. 

Pokud formu nemůžeme odlévat na syrovo, musíme ji před složením vysušit. Nakonec se 

do spodní formy založí jádro (15) a forma se pomocí zaváděcích čepů složí. Po zajištění 

formy proti vztlaku taveniny úkladkem, stažením třmeny nebo troubami je forma 

připravena k odlití. 

 

■ Výroba forem šablonováním 

Tento způsob se používá především ve výrobě malého počtu kusů velkých odlitků, 

u kterých by byly náklady na výrobu modelů vyšší, než náklady spojené s výrobou forem 

šablonováním. Šablona je dřevěná deska, jejíž funkční hrana zkosená pod úhlem 45˚ bývá 

okována plechem [12]. Její cena je podstatně nižší než cena modelu. Při šablonování se 

může šablonou buď otáčet kolem svislé osy (rotační šablonování), nebo pohybovat 

přímočaře po vedení (rovinné šablonování). 

2.5.4.2 Strojní formování 

Účelem strojního formování je odstranit namáhavé ruční práce v hlavních úsecích 

výroby formy. Používá se především v sériové a hromadné výrobě. V podstatě jde o 

zmechanizování pěchování formy, vyjímání modelu a skládání forem. Další předností je 

zvýšení produktivity, získání přesnějších rozměrů a vlastností forem, což zvyšuje kvalitu 

odlitků a snižuje počet zmetků.  
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Z hlediska použitého formovacího stroje můžeme formování rozdělit na:  

■ lisování forem – v tomto případě se zhuštění formovací směsi provádí pomocí lisovací 

desky, jejíž pohyb je vyvolán buď mechanicky, pneumaticky, hydraulicky nebo 

elektromagneticky.  Při lisování dochází k nerovnoměrnému upěchování formy na výšku 

rámu, proto je potřeba lisovací desku podle tvaru modelu upravit vybráním. Pěchování 

probíhá jen do malé hloubky, proto je tento způsob vhodný pro výrobu nízkých odlitků. 

■ střásání forem –v tomto případě se formovací směs nejvíce zhutní u modelové desky a 

horní směsi nejsou upěchovány [18]. Protože horní část formy nemá dostatečnou pevnost, 

musí být ještě dolisována. Nejčastěji se využívá kombinace střásání s dolisováním. Při 

střásání se využívá kinetické energie padající formovací směsi [7]. 

■ metání forem – princip spočívá v tom, že určité množství směsi, přicházející podávacím 

pásem do rotační hlavy pískometu, se vrhá velkou rychlostí do formy, kde po dopadu 

vlivem kinetické energie, dochází k jejímu zhušťování. 

 

 V následující kapitole jsou stručně popsány společnosti, ve kterých byla práce 

řešena. 
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3. CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTÍ 

 

Práce byla řešena ve dvou českých slévárnách Královopolská slévárna, s.r.o. a DSB 

EURO, s.r.o. V následujících dvou  kapitolách  je uvedena jejich stručná charakteristika. 

3.1 KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. 

 

 
 
Obr. 7: Logo firmy Královopolská slévárna, s.r.o. [22] 
 

3.1.1 Profil společnosti 

Obchodní firma:  KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. 

Identifika ční číslo: 63491001 

Sídlo:   Křižíkova 3004/68h, 660 00 Brno, Česká republika 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Statutární orgán: jednatel Miroslav Herzán 

Základní kapitál: 2 500 000,- Kč 

3.1.2 Historie společnosti 

Královopolská slévárna, s.r.o. vznikla v roce 1996, kdy proběhla komplexní 

restrukturalizace Královopolské strojírny na holdingovou společnost. 

Vlastní historie společnosti se začínala psát v roce 1889. U zrodu stáli pánové 

Porgese a Lederera, kteří založili továrnu na kovodělnou a strojírenskou výrobu v bývalých 

prostorách Bauerova cukrovaru v Králově Poli. Hlavní výrobní náplní byla nejdříve výroba 

vagonů, parních kotlů, vzduchových kompresorů a nádrží. Postupným vývojem se výrobní 

program Královopolské strojírny ustálil na výrobě zařízení pro petrochemický průmysl, 

jadernou energetiku, technologické a stavební ocelové konstrukce, metalurgické výrobky. 

V roce 1971 bylo uvedeno do provozu pracoviště na výrobu odstředivě litých 

trubek. V tomto období vyráběla slévárna ročně 3 500 tun odlitků a 2 000 tun odstředivě 

litých trubek a zaměstnávala 380 – 400 pracovníků.  
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3.1.3 Současnost 

V současné době je Královopolská slévárna, s.r.o. moderně řízená slévárna 

orientována na kusovou a malosériovou výrobu. Počet zaměstnanců se pohybuje v rozmezí 

150 – 170 lidí. Výroba formovacích směsí probíhá na základě manuálu kvality podle 

normy ISO 9001:2000. Ve slévárně je zavedena ruční výroba forem a jader.  K výrobě 

forem se používá samotvrdnoucí formovací směs ALPHA SET, která se připravuje 

v průběžném mísiči. Jádra se vyrábí z jádrové směsi s vodním sklem (vytvrzované CO2) 

připravované v kolovém mísiči. Větší objem jader se ale vyrábí ze směsi ALPHA SET. 

Výrobu tekutého kovu zajišťuje tavírna elektrickou obloukovou pecí o jmenovité 

hmotnosti vsázky 5 t a indukční pecí o jmenovité hmotnosti 2x 0,5 t a 1x 1 t. 

3.1.4 Sortiment slévárny 

Sortiment slévárny lze rozdělit dle způsobu jeho výroby do následujících tří skupin: 

3.1.4.1 Odlitky 

Slévárna vyrábí široký sortiment statických odlitků odlévaných do formovacích 

směsí, které tvoří široké produktové portfolio. Standardní odlitky pro strojní zařízení jsou 

odlévány z konstrukčních ocelí a nízkolegovaných materiálů se zvýšenými mechanickými 

hodnotami.  

Další velkou skupinou jsou odlitky z legovaných ocelí pro speciální použití, které 

tvoří až 40% produkce. Díky tonáži indukčních i obloukových pecí, dále IP a EOP (2 x 5t, 

2 x 0,5t a 1 x 1t) velkému množství odstupňovaných velikostí rámů a různé velikosti 

agregátů slévárna přijímá i zakázky na jeden kus o malé hmotnosti, vyrobené i ze 

speciálních materiálů. 

3.1.4.2 Odstředivé lití 

Produkty vyrobené metodou odstředivého lití slévárna vyrábí v 37 odstupňovaných 

velikostech v rozmezí vnějšího průměru od 71 mm do 406 mm. O maximální délce 4 000 

mm a minimální tloušťkou stěny 6 mm. Tyto výrobky jsou vhodné jako polotovar pro dílce 

cylindrického tvaru. Výhodou odstředivě litého polotovaru je nedostupnost požadovaného 

materiálu nebo velká úspora v obrábění vnitřního průměru. Díky své čistotě a homogenitě 

jsou odstředivě lité trubky na úrovni tvářených materiálů. 
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3.1.4.3 Metoda SHAW 

Slévárna také vyrábí odlitky metodou SHAW a vylepšenou licenční metodou 

UNICAST do keramických forem. Tyto odlitky jsou určeny ke speciálnímu užití pro dílce 

s vysokou přesností a tvarovou složitostí. Hmotnostní rozsah odlitků se pohybuje od 5 do 

250 kg. 

3.2 DSB EURO, s.r.o. 

 

 
Obr. 8: Logo firmy DSB EURO, s.r.o. [20] 
 

3.2.1 Profil společnosti 

Obchodní firma:  DSB EURO, s.r.o. 

Identifika ční číslo: 63468867 

Sídlo:   Dvorská 1035/7, 678 01 Blansko, Česká republika 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Statutární orgán: jednatel JUDr. Milan Hlaváč 

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč 

3.2.2 Historie společnosti 

Historie blanenských sléváren sahá do posledních let 17. století, kdy byly založeny 

blanenské železárny. V dalším století několikrát změnily majitele. Po vytvoření 

samostatného Československa v roce 1918 se blanenským slévárnám a strojírnám zúžil 

zahraniční, ale i vnitřní trh. Firma byla nucena přistoupit k fúzi s českým koncernem 

Českomoravská – Kolen – Daněk (ČKD), čímž přešla do vlastnictví státu. Po roce 1989 

prošla slévárna několika vlastnickými změnami, při kterých bylo uvažováno i o uzavření 

tohoto podniku. 
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3.2.3 Současnost 

V současnosti je slévárna DSB EURO, s.r.o. v soukromém vlastnictví JUDr. 

Milana Hlaváče, generálního ředitele. Zaměstnává 445 pracovníků. Společnost přijímá 

objednávky a požadavky zákazníků z mnoha odvětví průmyslu, zvláště pak 

petrochemického, energetického, automobilového a strojírenského. Vyrábí odlitky pro 

širokou skupinu tuzemských i zahraničních zákazníků, např. Itálie, Rakousko, Polsko, 

Belgie, atd. Specializuje se také na uměleckou litinu. Tam se celkový roční obrat pohybuje 

mezi 15 a 20 miliony Kč, z toho 60 – 70 % jde na export. Celá společnost je certifikována 

podle normy ISO 9001:2000. Kvalita a technické možnosti jsou neustále zlepšovány také 

využitím nového programu PROCAST. Díky tomuto software dokáže na základě výsledků 

simulace objevovat skryté vady odlitků a zároveň optimalizovat technologii  výroby i 

konstrukci odlitků.  

3.2.4 Sortiment 

Slévárna nabízí široký sortiment odlitků a to z litiny s lupínkovým grafitem (LLG), 

litiny s kuličkovým grafitem (LKG), uhlíkové a legované oceli. Tyto výrobky slévárna 

vyrábí v nejrůznějších hmotnostních kategoriích. Například odlitky z LLG o hmotnostech 

100 – 300 kg, LKG o hmotnostech 10 – 8 000 kg. Odlitky z oceli se odlévají jak na 

klasické dřevěné modelové zařízení, tak i spalitelný  model. Odlitky z LLG slévárna vyrábí 

do 4 t hrubé hmotnosti a odlitky z uhlíkatých i legovaných ocelí do 10 t hrubé hmotnosti s 

maximálními rozměry 5 000 x 3 500 x 2 000 mm.  

Slévárna používá k výrobě litin dvě EOP se zásaditou vyzdívkou o maximální 

hmotnosti vsázky 7,5 tuny. Maximální tonáž pecí umožňuje odlévat odlitky do maximální 

surové hmotnosti 15 tun. Dále je v tavírně umístěna středofrekvenční kelímková IP o 

obsahu 0,5 tuny.  

Slévárna vyrábí odlitky strojně do syntetické bentonitové směsi na syrovo. Dále  na 

malé a velké formovně používají samotvrdnoucí formovací směsi a směsi na bázi vodního 

skla CT. Strojně formované odlitky se vyrábí na lince AIR IMPACT dodané firmou Georg 

Fischer Schafthausen. Ta pracuje na principu zhutňování směsi vzduchovým impulsem do 

rámů o rozměrech 1 000 x 800 x 300 mm. K výrobě jader jsou k dispozici čtyři vstřelovací 

stroje: Universal OVZ 25 – CT + hot box, KHBE – CT + CB amin, REPR 20 a REPR 80 – 

CT. 

Ručně formované odlitky jsou zhotovovány buď do formovacích směsí s vodním 

sklem nebo směsi ST, směsi fenologické, eventuelně kombinací CT a ST. Modelové 



 
 

23 
 

formovací směsi obsahují 50 % regenerátu. Výplňové směsi  jsou tvořeny prakticky 100 % 

regenerátu. Veškeré formovací směsi jsou připravovány na kolových mísičích o výkonu 6 

t/hod. Formy se vyrábí do rámů o max. velikosti 4 000 x 2 500 mm nebo do kesonu o max. 

rozměru 6 000 x 8000 mm [8]. Podíl ručního a strojního formování je přibližně v poměru 

80:20. 

 

V následující kapitole je stručně popsán současný způsob sledování nákladů ve 

slévárnách.  
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4. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VE SLÉVÁRNÁCH 

 

V Královopolské slévárně, s.r.o. a v DSB EURO, s.r.o. je v současné době ke 

stanovení nákladů na výrobu formy vyjma klasických účetních postupů využíván výrobní 

systém OPTI. 

 Informační systém OPTI je od roku 1984 specielně vyvíjený pro potřeby 

slévárenské výroby firmou RGU GmbH Dortmund týmem prof. Paciny. Systém OPTI je 

zakázkově orientovaný informační systém, který umožňuje řešit úlohy a procesy týkající se 

následujících oblastí: logistiky zakázek, technologické přípravy výroby, plánování a řízení 

výroby, hospodaření s modely a nářadím a řízení jakosti.  

Popis sledování přípravy formovacích směsí v systému OPTI: 

 Stanovení výrobních nákladů (Vn1) – ve výrobním postupu jsou vyspecifikovány 

jednotlivé materiály a výrobní operace nutné pro výrobu daného odlitku. K těmto 

výrobním materiálům a operacím jsou stanoveny normy spotřeby vztažené na výrobu 

jednoho kusu odlitku. Normování probíhá v jednotkách, jež jsou na daném pracovišti 

nejsnáze stanovitelné. Například spotřeba tekutého kovu je stanovována v kg, spotřeba 

jádrové a formovací směsi je v dm3 (litr), výroba jader a forem je normována v minutách. 

Dále tryskání v kg hrubé hmotnosti odlitku, operace broušení v minutách odpracovaných 

cídičem nebo paličem, tepelné zpracování v kg hrubé hmotnosti odlitku apod. 

 Součtem všech těchto nákladových položek (náklady na pomocný materiál, náklady 

na materiál a náklady na zpracování) dospějeme k tzv. výrobním nákladům (Vn1). 

 Stanovení výrobních nákladů (Vn2) – k výrobním nákladům (Vn1) se ve 

společnosti DSB EURO, s.r.o. přičítají tzv. plánové ztráty. 

 Stanovení nákladů na plánované ztráty dle vzorce: 

PZ = (NZ* 100) / CNVM.................................................................................(1) 

Kde: PZ  plánové ztráty (%) 

 NZ  náklady na plánované ztráty daného provozu (Kč) 

 CNVM celkové náklady výrobních míst, (Vn1) (Kč) 

 

 Plánované ztráty jsou v kalkulačním vzorci uváděny v procentech z výrobních 

nákladů (Vn1). Následně součtem všech plánovaných ztrát vznikají výrobní náklady 

(Vn2).  
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 Stanovení výrobních nákladů (Vn3) – k výrobním nákladům (Vn2) jsou 

připočítávány režie firmy (náklady technologie, účtárny, odbytu, vedení organizace, 

údržby, materiálně technického zásobování – MTZ). V kalkulaci odlitku jsou režijní 

přirážky. Například režijní přirážka MTZ je vztahována pouze k základně nákladů na 

materiál včetně materiálu pomocného. 

 Součtem Výrobních nákladů Vn2 a režijních přirážek vznikají výrobní náklady 

(Vn3) – vlastní náklady, někdy uváděné jako úplné vlastní náklady. K nim je v 

kalkulačním vzorci připočítáván tzv. kalkulační zisk [16]. 

 Popis sledování nákladů v systému OPTI: 

 Technická příprava výroby stanoví THN (technicko hospodářskou normu) pro 

každou připravovanou formovací směs. Tato norma obsahuje veškeré materiály a operace 

nutné k výrobě. Z normy vychází kalkulace formovací směsi, kde jsou uvedeny náklady na 

materiál a náklady na zpracování včetně režií nákupu. 

 Z výše uvedeného vychází tzv. nákladová cena na jednotku formovací směsi. 

Sledování ekonomických parametrů je založeno na porovnávání nákladových sazeb 

střediska přípravna formovacích směsí za určité období a následné vyhodnocování 

odchylek skutečnosti od normy. 

 Nevýhodou systému OPTI je, že údaje sloužící jako podklad k sestavení kalkulací 

odlitků jsou podloženy normami, tzn. nevychází ze skutečnosti. Jelikož je následně na 

základě této kalkulace stanovena cena odlitku, je důležité, aby vytvořená kalkulace 

odpovídala nejvíce skutečnosti. Proto je nutné vyvinout systém, který bude sledovat 

skutečné náklady a na tomto základě se pak bude tvořit aktuální cena odlitku. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

V této části práce je nejprve popsán vývoj metodiky pro stanovení nákladů na 

výrobu slévárenské formy. Dále porovnání nákladů v časové závislosti výroby formy 

v Královopolské slévárně, s.r.o. Následuje zpracování snímku pracovního dne pracovní 

čety v DSB EURO, s.r.o.. 

 

5.1 Porovnání nákladů v časové závislosti výroby formy v Královopolské      

slévárně, s.r.o. 

Před vlastním provedením porovnání nákladů z časového hlediska bylo nutné 

nejprve stanovit náklady na výrobu formy, tzn. vyvinout vhodný nákladový model. Postup 

je popsán v navazující kapitole. 

5.1.1 Vyvinutí nákladového modelu výroby formy 

Vyvinutí nákladového modelu probíhalo v následujících krocích: 

1. Vymezení fáze výroby formy pro odlitek. Úvodní pracovní operací bylo stanoveno 

očištění pracovní desky pro umístění modelu, konečnou operací byl stanoven 

transport hotové formy na licí pole.  

2. Detailní popsání všech prováděných operací při formování.  

3. Rozdělení popsaných operací při výrobě formy do pracovních fází. Bylo vybráno 

sedm hlavních fází výroby formy. 

Pracovní fáze: A – Příprava modelu k formování. 

                        B – Výroba spodní poloformy. 

                        C – Výroba horní poloformy. 

                        D – Složení formy. 

                        E – Přesun formy na licí pole. 

                        F – Výroba jader. 

                        G – Výroba pomocných dílů. 

4. Rozpracování výše uvedených pracovních fází na dílčí dělení. Dělení každé pracovní 

fáze výroby formy je provedeno až na tři pracovní stupně. Celkový počet pracovních 

fází a jejich dílčích členění je celkem 164.  
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5. Vyvinuté dělení se stalo základem pro sběr potřebných dat, podle kterých je možné 

určit nákladové čerpání. Nákladové ohodnocení výroby formy bylo provedeno za 

použití metody neúplných vlastních nákladů. To znamená, že do posuzovaných 

nákladů se zahrnují pouze ty náklady, které mohou pracovníci příslušného výrobního 

střediska přímo ovlivnit. Nejsou tam tedy zahrnovány náklady charakteru 

konstantního (až na výjimky), náklady finanční, obchodní, apod. [9]. Vstupní 

informace ke stanovení příslušných nákladů byly utříděny dle výše uvedených 

pracovních fází a jejich následného dílčího členění. Dále podle charakteru nákladu na 

materiálové (formovací směs, chladítka, vtoková soustava, nátěry, filtrace separační 

prostředek, atd.) a zpracovací (osobní náklady formíře, jeřábníka, pomocníka, 

jádraře, dále elektrická energie, plyn, stlačený vzduch, nafta, opravy, atd.). A 

následně byly utříděny na dílčí skupiny ( energie, osobní náklady…). 

6. Stanovení kalkulační jednice. Za kalkulační jednici byla stanovena vyrobená forma, 

tedy veškeré náklady spojené s přímou výrobou formy. V dalším kroku byla 

stanovena druhá kalkulační jednice. Náklady na výrobu formy byly převedeny na 1 

kg hrubé hmotnosti jednoho kusu příslušného odlitku [9]. 

7. Definování vzorců pro stanovení nákladů pro veškeré fáze výroby formy: A – 

Příprava modelu k formování, B – Výroba spodní poloformy, C – Výroba hodní 

poloformy, D – Složení formy, E – Přesun formy na licí pole, F – Výroba jader a G – 

Výroba pomocných dílů. 

 

Výsledkem těchto kroků je nákladový model pracující v programu EXCEL, kde pro 

zjištění skutečných nákladů na výrobu formy je nutné pouze doplnit potřebné údaje týkající 

se např. dob práce zaměstnanců, strojů, množství použitých materiálů, jednotkových cen a 

sazeb, atd. 

 

Po sestavení nákladového modelu bylo možné přejít k dalšímu kroku, a to 

k výpočtu nákladů na výrobu formy v Královopolské slévárně, s.r.o. 

 

5.1.2 Výpočet nákladů na výrobu formy v Královopolské slévárně, s.r.o. 

Pro výpočet nákladů byla vybrána výroba tří forem. Stručná charakteristika odlitků 

je uvedena v tabulce 1. První odlitek je kužel z vysokolegované oceli, formovaný ručně do 

ALPHA SETu o hrubé hmotnosti 9 kg. Druhým odlitkem je kolo 28 z nízkolegované oceli, 
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formovaný ručně do ALPHA SETu o hrubé hmotnosti 380 kg. Třetí odlitek je kolo 30 

z nízkolegované oceli, také formovaný ručně do ALPHA SETu o hrubé hmotnosti 680 kg. 

Výroba formy pro odlitek 1 byla sledována dvakrát, pro odlitek 2 a 3 byla sledována 

třikrát. 

Tab.1: Charakteristika odlitků 

Odlitek 1 5 7 
Název odlitku Kužel Kolo 28 Kolo 30 
Materiál odlitku Vysokolegovaná ocel Nízkolegovaná ocel Nízkolegovaná ocel 
Formovací směsi ALPHASET ALPHASET ALPHASET 
Typ formování ruční ruční ruční 
Hrubá hmotnost odlitku 9 kg 380 kg 660 kg 
Počet jader 1 (2 l) 1 (4 l) 1 (8,5 l) 
 

Protože výpočet nákladů výroby formy je značně rozsáhlý, jsou dále v textu 

uvedeny zkrácené ukázky jednotlivých tabulek pouze pro první odlitek a jeho první 

sledování. Celý propočet i s tabulkovou přílohou je k nahlédnutí u zpracovatele, nebo ve 

sborníku [9].  

Pro sběr dat byly sestaveny dva typy tabulek. První je tabulka 2, obsahující 

dotazník s obecnými informacemi, které jsou potřebné pro všechny fáze výroby odlitku. 

Například cena elektrické energie je 0,06 Kč/kWmin. Dále jsou zde minutové sazby 

pracovníků. 

 

Tab. 2: Ceny, pracovníci [9] 

Položky Ceny Jednotky Pracovníci Sazba Jednotky 
Stlačený vzduch  Kč/m3 Formíř 2,66 Kč/min 

Elektrická energie 0,06 Kč/kWmin Jeřábník 1,89 Kč/min 
Nafta  Kč/l Pomocník 1,86 Kč/min 
Zemní plyn  Kč/Nm3 Jádrař 2,66 Kč/min 
Směsný plyn  Kč/Nm3    
Propan butan  Kč/Nm3    
CO2 20,37 Kč/kg    

 

Další tabulka 3 obsahuje dotazník týkající se přímo výroby formy pro fázi A – 

Příprava modelu k formování. Pro všechny fáze byl sestaven podobný dotazník. Z ukázky 

je patrné, že se vyplňují údaje týkající se osobních nákladů formíře, jeřábníka, pomocníka. 

Z tabulky 3 je zřejmé, že na očištění plochy pracoval pouze formíř a to 2,8 min (viz ř. 1, sl. 

5). V další fázi nevznikly v tomto případě žádné náklady, hodnota jednotlivých položek je 

tedy 0. Naznačeným postupem byly vyplněny hodnoty pro další fáze viz příloha 1 (pouze 
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pro první odlitek – první sledování). Hodnoty v tabulkách byly stanoveny buď vážením, 

měřením, výpočtem s využitím platných norem nebo i technickým odhadem. 

 
Tab. 3: Sběr dat – Fáze A – Příprava modelu k formování – zkráceno [9] 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 
1 Formíř 2,8 min/forma 
2 Jeřábník 0 min/forma 
3 

Osobní náklady 
Pomocník 0 min/forma 

4 Stlačený vzduch Množství 0 m3/formu 
5 

A.1 - Očištění pracovní plochy 

Opravy  0 Kč/forma 
6 A.2 - Příprava modelu     
7 Formíř 0 min/forma 
8 Jeřábník 0 min/forma 
9 

Osobní náklady 
Pomocník 0 min/forma 

10 Příkon 0 kW 
11 Koeficient 0 - 
12 

Elektrická energie 
Doba  0 min/forma 

13 

 

A.2.1 – Vyskladnění modelového zařízení 

Opravy  0 Kč/forma 

 

Po získání všech potřebných informací pro stanovení nákladů bylo možné zadat 

data do nákladového modelu. Nákladový propočet např. pro fázi A.1 – Očištění pracovní 

plochy ukazuje následující tabulka 4. V tabulce 3 zjistíme, že v této fázi pracoval formíř na 

sledované formě 2,8 min (viz ř. 1, sl. 5), tuto hodnotu vynásobíme 2,66 Kč/min  z tabulky 

2. Získáme výsledek 7,4 Kč/formu (viz ř. 1, sl. 3), který je uveden v tabulce 4. Celkové 

neúplné vlastní náklady na fázi A jsou ve výši 54,3 Kč/formu (viz ř. 25, sl. 7).  

 

Tab. 4: Výpočet nákladů - Fáze A – Příprava modelu k formování [Kč/forma] - zkráceno  

Zpracovací náklady Celkem Mat. 
náklady 

 

Nákladové položky 
 

Osobní 
náklady 

Elektrická 
energie 

Mat. 
náklady 

Zprac. 
náklady 

NVN 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 
1 A.1-Očištění pracovní plochy 0 7,4 0 0 7,4 7,4 
2 A.2-Příprava modelu - - - - - - 
3 A.2.1–Vyskladnění mod. zařízení 0 0 0 0 0 0 
4 : : : : : : : 
: : : : : : : : 

25  0 51,1 3,2 0 54,3 54,3 

 
 

Veškeré nákladové položky byly vypočteny podle následujících matematických 

vztahů [9]:  

a) Materiálové náklady  

Výpočet se provádí podle vztahu (2). 
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Nm = (c + dm) * m……………………………………………………………….(2) 

Kde: Nm náklady na materiál (Kč/forma) 

c cena materiálu (Kč/kg), např. pro použitou modelovou směs  

ve fázi B je uvedena v tab. 5 v řádcích B.5.1.2, náklady na materiál, 

cena (1,802 Kč/kg) 

dm doprava materiálu (Kč/kg), pro stejný případ pro použitou 

modelovou směs ve fázi B je uvedena v tab. 5 v řádcích B.5.1.2, 

náklady na materiál, doprava směsi k formě není uvedena – buď je 

již zahrnuta v ceně materiálu nebo se formovací směs sype z mísiče 

přímo do formy 

m množství materiálu (kg/forma), opět pro použitou modelovou směs  

ve fázi B je uvedena v tab. 5 v řádcích B.5.1.2, náklady na materiál, 

množství (156 kg/formu) 

Výpočet konkrétně: opět pro uvedenou modelovou směs. 

Náklady na materiál = (1,802 Kč/kg + 0Kč/kg) * 156 kg/formu = 281,1 Kč/formu 

b) Zpracovací náklady 

b.1 Osobní náklady 

Výpočet se provádí podle vztahu (3). 

ON = (dpf * sf) + (dpj * sj) + (dpp * sp) ……...……………………………………(3) 

Kde: ON osobní náklady (Kč/forma) 

dpf  doba práce formíře (min/forma), např. pro B.1 – Uložení modelu  

na formovací plochu je doba práce formíře uvedena v tab. 5 v ř. B1, 

osobní náklady, doba práce formíře (1,17 min/forma). 

sf sazba formíře (Kč/min), pro B.1 – Uložení modelu na formovací 

plochu je sazba práce formíře uvedena v tabulce 2, ř. formíř (2,66 

Kč/min). 

dpj doba práce jeřábníka (min/forma), pro B.1 – Uložení modelu  

na formovací plochu je doba práce jeřábníka uvedena v tab. 5 v ř. 

B1, osobní náklady, doba práce jeřábníka (1,17 min/forma). 
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sj sazba jeřábníka (Kč/min), pro B.1 – Uložení modelu na formovací 

plochu, je sazba práce formíře uvedena v tab. 2, ř. jeřábník (1,89 

Kč/min). 

dpp doba práce pomocníka (min/forma), v daném případě se pomocník  

na operaci nepodílel. Doba práce pomocníka je uvedena v tab. 5 v ř. 

B1, osobní náklady, doba práce pomocníka (0 min/forma). 

sp sazba pomocníka (Kč/min), pro B.1 – Uložení modelu na formovací 

plochu je sazba práce pomocníka uvedena v tabulce 2, ř. pomocník 

(1,86 Kč/min). 

Výpočet konkrétně:  

Osobní náklady = (1,17 min/formu * 2,66 Kč/min) + (1,17 min/formu * 1,86 

Kč/min) = 5,32 Kč/formu 

b.2 Náklady na elektrickou energii 

Výpočet se provádí podle vztahu (4). 

EE = p * k * dp * cE ……………………………………………………………...(4) 

Kde: EE  náklady na elektrickou energii (Kč/forma) 

p příkon jeřábu (kW), např. pro B.1 – Uložení modelu na formovací 

plochu je příkon jeřábu uveden v tab. 5 v ř. B1, elektrická energie, 

příkon jeřábu (46 kW) 

k koeficient vyjadřuje poměr skutečného příkonu ke štítkovému 

příkonu (-),  

např. pro B.1 – Uložení modelu na formovací plochu je koeficient 

uveden v tab. 5 v ř. B1, elektrická energie, koeficient (0,3). 

dp doba provozu jeřábu (min), tamtéž, ř. doba provozu (1,17 min). 

cE cena elektrické energie (Kč/kWmin), pro B.1 – Uložení modelu  

na formovací plochu je cena el. energie v tabulce 2, ř. elektrická 

energie (0,06 Kč/kWmin). 

Výpočet konkrétně: pro B.1 – Uložení modelu na formovací plochu. 

Náklady na elektrickou energii = 46 kW * 0,3 * 1,17 min * 0,06 Kč/kWmin =  

= 0,9 Kč/formu  
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b.3 Náklady na CO2 

Výpočet se provádí podle známého vztahu (5). 

P = sCO2 * co ……………………………………………………………..…….(5) 

Kde: P náklady na CO2  (Kč/forma), (Kč/jádro) 

sCO2 spotřeba CO2 (kg/forma), (kg/jádro), pro vytvrzení jádra je spotřeba 

uvedena v příloze 1: Fáze F- jádro je v ř. F.2,10,  vytvrzeni jádra, 

CO2, spotřeba  CO2 (0,15 kg/jádro). 

co cena CO2 (Kč/kg), pro vytvrzeni jádra je cena CO2  v tab. 2, ř. CO2, 

(20,37 Kč/kg). 

Výpočet konkrétně: Pro F.2.10 - Vytvrzení jádra. 

Náklady CO2 = 0,15 kg/jádro * 20,37 Kč/kg = 3,1 Kč/jádro 

b.4 Náklady na stlačený vzduch 

Výpočet se provádí obdobným postupem jako výpočet nákladů na spotřebu CO2. 

b.5 Náklady na naftu 

Výpočet se provádí obdobným postupem jako výpočet nákladů na spotřebu CO2. 

b.6 Celkem zpracovací náklady 

Výpočet se provádí podle známého vztahu (6). 

Czn = On + Ee + P + Sv + N + O ……………………………………………… (6) 

Kde: Czn celkem zpracovací náklady (Kč/formu), 

ON osobní náklady (Kč/formu),  

EE náklady na elektrickou energii (Kč/formu),  

P náklady na CO2 (Kč/formu),  

Sv náklady na stlačený vzduch (Kč/formu),  

N náklady na spotřebovanou naftu (Kč/formu),  

O náklady na opravy (Kč/formu). 

Pro zřejmost výpočtu není uveden konkrétní příklad. 

c) Celkem NVN 

Výpočet se provádí podle vztahu (7). 

CNVN = MN + Czn ……………………………….……………………………..(7) 

Kde: CNVN celkem neúplné vlastní náklady (Kč/formu),  
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MN materiálové náklady (Kč/formu), 

Czn celkem zpracovací náklady (Kč/formu). 

Opět pro zřejmost výpočtu není uveden konkrétní příklad.  

d) Variabilní náklady  

Výpočet se provádí podle vztahu (8). 

VN = MN + EE + P + Sv + N ………………………..…………………………(8) 

Kde: VN variabilní náklady (Kč/formu),  

MN  materiálové náklady (Kč/formu),   

EE náklady na elektrickou energie (Kč/formu),  

P náklady na CO2 (Kč/formu),  

Sv náklady na stlačený vzduch (Kč/formu),  

N náklady na naftu (Kč/formu). 

e) Fixní náklady 

Výpočet se provádí podle vztahu (9). 

FN= ON + O …………………………..............................................................(9) 

Kde: ON osobní náklady (Kč/formu),  

O náklady na opravy (Kč/formu),                              

Opět ani v těchto dvou případech pro zřejmost propočtu neuvádím konkrétní příklad. 

 

Výsledky získané ve fázích F a G slouží jako podklad pro výpočet materiálových 

nákladů ve fázi D. Např. pro založení jader proběhne následující propočet – celkový 

výsledek z fáze F – výroba jader se vynásobí počtem jader uvedených ve fázi D – složení 

formy. 

Následuje přehledné znázornění výše uvedených výpočtů. Stanovení těchto nákladů je 

zobrazeno na vzájemné vazbě  tří tabulek (tab.5, 6, 2) a vlastního výpočtu. 
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Tab.5: Fáze B- Výroba spodní poloformy (zkráceno)     Tab.6: Fáze B- Výroba spodní  poloformy (zkráceno)     
   Podklady Jednotky Materiálové Zpracovací náklady Celkem Variabilní Fixní 

doba práce formíře 1,17 min/forma náklady Osobní Elektrická Materiálové Zpracovací náklady náklady 
doba práce jeřábníka 1,17 min/forma 

 

 náklady energie náklady náklady 
NVN 

  
osobní 
náklady 

doba práce pomocníka 0 min/forma Jednotky [Kč/forma] [Kč/forma] [Kč/forma] [Kč/forma] [Kč/forma] [Kč/forma] [Kč/forma] [Kč/forma] 
příkon jeřábu 46 kW B.1-Uložení modelu na formovací plochu.  5,3 0,9  6,3 6,3 0,9 5,3 
koeficient 0,3 - B.2- umístěné formovacího rámu.  8,2 1,4  9,6 9,6 1,4 8,2 

elektrická 
energie 

doba provozu 1,17 min B.3-Postřik modelové desky. 4,0 11,5  4,0 11,5 15,5 4,0 11,5 

B.1 - Uložení modelu na 
formovací plochu. 

opravy 0 Kč/forma B.4-Umístění.         
doba práce formíře 1,8 min/forma B.5-Výroba první poloformy.         
doba práce jeřábníka 1,8 min/forma B.5.1-Nasypání směsí.         

osobní 
náklady 

doba práce pomocníka 0 min/forma B.5.1.1-Obkladová směs.         
příkon jeřábu 46 kW B.5.1.2-Modelová směs. 281,1 3,2  281,1 3,2 284,4 281,1 3,2 
koeficient 0,3 - B.5.1.3-Výplňová směs. 274,0 3,9  274,0 3,9 277,9 274,0 3,9 

elektrická 
energie 

doba provozu 1,8 min …… …… …… …… …… …… …… …… …… 

B.2 - Umístění 
formovacího rámu. 

opravy 0 Kč/forma …… …… …… …… …… …… …… …… …… 
doba práce formíře 4,33 min/forma 

 

Celkem 582,9 84,9 5,7 582,9 90,6 674 588,6 84,9 
doba práce jeřábníka 0 min/forma 

osobní 
náklady 

doba práce pomocníka 0 min/forma 

B.3 - Postřik modelové 
desky separačním 
prostředkem. 

náklady na materiál 4 Kč/forma 
B.4 – Umístění – nevzniká náklad, pro znázornění zkráceno! x  x 
B.5 - Výroba první poloformy: x  x 

B.5.1 - Nasypání směsí: x  x 
doba práce formíře 0 min/forma 
doba práce jeřábníka 0 min/forma 

osobní 
náklady 

doba práce pomocníka 0 min/forma 
příkon jeřábu 0 kW 
koeficient 0 - 

elektrická 
energie 

doba provozu 0 min 
cena 0 Kč/kg 
doprava směsi od mísiče k formě 0 Kč/kg 

náklady na 
materiál 

množství 0 kg/forma 

B.5.1.1 - Obkladová 
směs.  

opravy 0 Kč/forma 
doba práce formíře 1,22 min/forma 
doba práce jeřábníka 0 min/forma 

osobní 
náklady 

doba práce pomocníka 0 min/forma 
příkon jeřábu 0 kW 
koeficient 0 - 

elektrická 
energie 

doba provozu 0 min 
cena 1,802 Kč/kg 
doprava směsi od mísiče k formě 0 Kč/kg 

náklady na 
materiál 

množství 156 kg/forma 

B.5.1.2 - Modelová 
směs. 

opravy 0 Kč/forma 
doba práce formíře 1,45 min/forma 
doba práce jeřábníka 0 min/forma 

osobní 
náklady 

doba práce pomocníka 0 min/forma 
příkon jeřábu 0 kW 
koeficient 0 - 

elektrická 
energie 

doba provozu 0 min 
cena 1,038 Kč/kg 
doprava směsi od mísiče k formě 0 Kč/kg 

náklady na 
materiál 

množství 264 kg/forma 
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B.5.1.3 - Výplňová 
směs. 

opravy 0 Kč/forma 

 
                                                                                                                                                                                                             Uvedeno v Tab.O1-S1-N:  
                                                                                                                                                                                                              Souhrnná tabulka 
                   a) materiálové náklady 
                   Náklady na materiál = (1,802 Kč/kg + 0Kč/kg) * 156 kg/formu = 281,1 Kč/formu  
 
 
 
                   b) zpracovací náklady 
                   b.1) osobní náklady 
                   Osobní náklady = (1,17 min/formu * 2,66 Kč/min) + (1,17 min/formu * 1,89 Kč/min) = 5,32 Kč/formu  
 
 
                   b.2) náklady na elektrickou energii 
                   Náklady na elektrickou energii = 46 kW * 0,3 * 1,17 min * 0,06 Kč/kWmin = 0,9 Kč/formu 
 
 
 
 
 
 
                                                Tab.2: Ceny,pracovníci 

Položky Ceny Jednotky Pracovníci Sazba Jednotky 
Stlačený vzduch  Kč/m3 Formíř 2,66 Kč/min 
Elektrická energie 0,06 Kč/kWmin Jeřábník 1,89 Kč/min 
Nafta  Kč/l Pomocník 1,86 Kč/min 
Zemní plyn  Kč/Nm3 Jádrař 2,66 Kč/min 
Směsný plyn  Kč/Nm3    
Propan butan  Kč/Nm3    
CO2 20,37 Kč/kg     
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Uvedené vzorce byly zadány do programu EXCEL, který po doplnění vstupních 

údajů umožňuje získat okamžitě výsledky jednotlivých pracovních fází a také konečné 

výsledky NVN pro celou formu. Příklad uspořádání konečných výsledků je uveden 

v souhrnné tabulce 7. Výsledky jsou uvedeny pro obě stanovené kalkulační jednice. U 

každé pracovní fáze je možné zjistit materiálové (sl. 2) a zpracovací náklady (sl. 3), 

celkové náklady (sl. 4), variabilní (sl. 5) a fixní náklady (sl. 6). V ř. 6 jsou uvedeny součty 

všech uvedených nákladů. 

 

Tab. 7: Souhrnná tabulka [9] 

Materiálové Zpracovací Celkem Variabilní Fixní Nákladové položky 
náklady náklady NVN náklady náklady 

 

Jednotky [Kč/forma] [Kč/forma] [Kč/forma] [Kč/forma] [Kč/forma] 
ř./sl. 1 2 3 4 5 6 

1 A-Příprava modelu k formování. 0,0 54,3 54,3 3,2 51,1 
2 B-Výroba spodní poloformy. 582,9 90,6 673,5 588,6 84,9 
3 C-Výroba horní poloformy. 583,6 108,0 691,6 589,6 102,0 
4 D-Složení formy. 232,7 74,5 307,2 238,2 69,0 
5 E-Přesun formy na licí pole. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6 Celkem 1 399 327 1 727 1 420 307 
7 Jednotky [Kč/kg*] [K č/kg*] [K č/kg*] [K č/kg*] [K č/kg*] 
8 A-Příprava modelu k formování. 0,0 1,0 1,0 0,1 0,9 
9 B-Výroba spodní poloformy. 10,8 1,7 12,5 10,9 1,6 
10 C-Výroba horní poloformy. 10,8 2,0 12,8 10,9 1,9 
11 D-Složení formy. 4,3 1,4 5,7 4,4 1,3 
12 E-Přesun formy na licí pole. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13 Celkem 25,9 6,1 32,0 26,3 5,7 
14 Celkem [%] 81,0 19,0 100 82,2 17,8 

Vysvětlivky: * vztaženo na hrubou hmotnost odlitků. 

 

 V tabulce 8 jsou výsledné NVN výroby formy pro všechny tři odlitky získané při 

prvním sledování výroby formy v Královopolské slévárně, s.r.o. U prvního odlitku se 

náklady v jednotlivých fázích pohybují v rozmezí od 54,3 Kč/formu do 691,6 Kč/formu, 

celkem 1727 Kč/formu  (viz ř.6, sl. 2). U druhého odlitku od 15,3 Kč/formu do 1411,1 

Kč/formu, celkem jsou 2531 Kč/formu  (viz ř. 6, sl. 3). U třetího odlitku jsou NVN 

v rozmezí od 24,3 Kč/formu do 2601,5 Kč/formu, celkem 5154 Kč/formu  (viz ř. 6, sl. 4). 

Nákladově nejvíce náročné jsou pracovní fáze B,C. Tedy výroba spodní a horní poloformy, 

kde se NVN pohybují od 673,5 Kč/formu do 2601,5 Kč/formu, průměrně 1448,5 

Kč/formu. 
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 Tab. 8: Souhrnná tabulka NVN  

Celkem NVN Nákladové položky 
Odlitek 1 Odlitek 2 Odlitek 3 

 

Jednotky [Kč/forma] [Kč/forma] [Kč/forma] 
ř./sl. 1 2 3 4 

1 A-Příprava modelu k formování. 54,3 15,3 24,3 
2 B-Výroba spodní poloformy. 673,5 990,4 2322,9 
3 C-Výroba horní poloformy. 691,6 1411,1 2601,5 
4 D-Složení formy. 307,2 114,7 205,0 
5 E-Přesun formy na licí pole. 0,0 0,0 0,0 
6 Celkem 1 727 2531 5154 

 

Po provedení nákladového ohodnocení výroby formy bylo možné přejít 

k porovnání nákladů v časové závislosti výroby formy v Královopolské slévárně, s.r.o. 

 

5.1.3 Časová závislost výroby formy v Královopolské slévárně, s.r.o. 

Z nákladového modelu byly vybrány všechny fáze, které obsahují dobu práce 

příslušných zaměstnanců na sledované formě. Změřené jednotlivé doby dílčích operací 

jsou pro 1. sledování ve sloupci 2, pro 2. sledování ve sloupci 5. K době práce byl přiřazen 

odpovídající stanovený náklad (sl. 4, 6). Ve sloupci 7 je uveden rozdíl mezi dobou 

jednotlivých sledování viz. tabulka 9 – zkráceno. Celé tabulky pro všechny tři formy jsou 

uvedeny v příloze 2.  

 

Tab. 9: Chronometráž detailní údaje, 1. odlitek – zkráceno [9] 

 1. sledování 2. sledování  
Fáze Doba 

práce 
Doba Náklady Doba Náklady Rozdíl 

 

Jednotky  min/forma Kč/forma min/forma Kč/forma min/forma 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 
1 A.1 – Očištění pracovní plochy. formíře 2,8 7,4 3,2 8,4 -0,4 
2 A.2.3 – Čištění modelu. formíře 1,8 4,9 2,4 6,3 -0,5 
3 jeřábníka 2,0 3,8 2,2 4,1 -0,2 
4 

A.2.4.1 – Modelu na provoz. 
pomocníka 2,7 5,1 2,7 5,1 0,0 

5 A.2.4.3 – Vtokové soustavy. pomocníka 0,5 0,9 0,5 0,9 0,0 
formíře 2,0 5,3 2,0 5,3 0,0 6 A.2.4.9 – Rámů. 
jeřábníka 2,0 3,8 2,0 3,8 0,0 

7 A.2.7 – Označení číslem formy na 
spodku modelu. 

formíře 7,5 20,0 7,2 19,1 0,3 

8 Celkem formíř  14,1 37,5 14,7 39,1 -0,6 
9 Celkem jeřábník  4,0 7,6 4,2 7,9 -0,2 
10 Celkem pomocník  3,2 6,0 3,2 6,0 0,0 
11 Celkem fáze A  21,3 51,1 22,1 53,0 -0,8 
12 formíře 1,2 3,1 1,3 3,5 -0,2 
13 

B.1 – Uložení modelu na formovací 
plochu. jeřábníka 1,2 2,2 1,3 2,5 -0,2 
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Na základě tohoto zpracování byly vytvořeny souhrnné tabulky 10, 11 a 12 pro 

každý odlitek v daných sledováních. Tabulka 10 ukazuje první odlitek se dvěmi 

sledováními výroby formy a to ve sloupcích 2 a 4 pro doby a ve sloupcích 3 a 5 pro 

čerpané osobní náklady. Nejkratší dobu trvala fáze A – Příprava modelu k formování, 

naopak nejdelší dobu trvala fáze C – Výroba horní poloformy u obou sledování. Rozdíly 

mezi dobou prvního a druhého sledování jsou nepatrné, pohybují se v rozmezí jedné 

minuty (viz sl. 6). Naopak rozdíly mezi čerpanými osobními náklady jsou značné, 

konkrétně u výroby jader činí tento rozdíl 23 Kč/formu (viz ř. 5, sl. 7). Nákladově nejméně 

náročnou pracovní fází je jak u prvního, tak druhého sledování pracovní fáze A – Příprava 

modelu k formování. Druhou nákladově nejméně náročnou pracovní fází je D- Složení 

formy, třetí B- Výroba spodní poloformy, na čtvrtém místě je C – Výroba horní poloformy. 

Nejvíce nákladově náročná je fáze F- Výroba jader. 

 

Tab. 10: Chronometráž – souhrnné údaje, první odlitek  

1. sledování 2. sledování Rozdíl Fáze 
Doba Náklady Doba Náklady Doba Náklady 

 

Jednotky min/forma Kč/forma min/forma Kč/forma min/forma Kč/forma 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 
1 A-Příprava modelu k formování. 21 51 22 53 -1 -2 
2 B-Výroba spodní poloformy. 37 85 36 83 1 2 
3 C-Výroba horní poloformy. 43 102 43 101 0 1 
4 D-Složení formy. 29 69 30 69 -1 0 
5 F-Výroba jader. 43 102 42 125 1 -23 
6 CELKEM 173 409 173 431   

 

 Tabulka 11 obsahuje výsledky týkající se výroby formy druhého odlitku a vyplývá 

z ní, že nejkratší dobu trvala pracovní fáze F – Výroba jader (5 minut). Nejdelší dobu 

pracovní fáze B – Výroba spodní poloformy, v průměru 35 minut. U 1. sledování trvala 

celkem výroba formy 92 minut, u 2. sledování 95 minut a u 3. sledování také 95 minut. 

 

Tab. 11: Chronometráž – souhrnné údaje, druhý odlitek 

1. sledování 2. sledování 3. sledování Fáze 
Doba Náklady Doba Náklady Doba Náklady 

 

Jednotky min/forma Kč/forma min/forma Kč/forma min/forma Kč/forma 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 
1 A-Příprava modelu k formování. 6 15 7 16 6 14 
2 B-Výroba spodní poloformy. 35 81 33 77 36 86 
3 C-Výroba horní poloformy. 30 71 34 80 33 80 
4 D-Složení formy. 16 37 16 37 15 36 
5 F-Výroba jader. 5 14 5 12 5 13 
6 CELKEM 92 218 95 222 95 229 
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 Stejná tabulka (tabulka 12) byla sestavena i pro výrobu formy třetího odlitku. 

Jednotlivá sledování výroby formy pro třetí odlitek jsou velice podobná a nedošlo 

k žádnému výraznému výkyvu, ať už v době zpracování, či v osobních nákladech 

potřebných na výrobu formy. Seřazení dob i nákladů výroby třetí formy od nejkratší po 

nejdelší odpovídá pořadí jako je u výroby formy pro druhý odlitek. 

 

Tab. 12: Chronometráž – souhrnné údaje, třetí odlitek  

1. sledování 2. sledování 3. sledování Fáze 
Doba Náklady Doba Náklady Doba Náklady 

 

Jednotky min/forma Kč/forma min/forma Kč/forma min/forma Kč/forma 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 
1 A-Příprava modelu k formování. 11 23 10 22 11 23 
2 B-Výroba spodní poloformy. 54 130 53 126 54 128 
3 C-Výroba horní poloformy. 48 118 48 118 51 125 
4 D-Složení formy. 26 61 24 57 26 62 
5 F-Výroba jader. 8 21 7 19 7 20 
6 CELKEM 147 353 142 342 149 358 

 

Z výše uvedených údajů (tab. 10, 11, 12) byly sestaveny grafy (obr. 9, 10) pro 

všechny sledované formy. První sloupec udává informace o odlitku č. 1 (O.1) jeho prvním 

sledování (S.1), druhý sloupec o jeho druhém sledování (S.2). Třetí sloupec udává 

informace o odlitku č. 2 (O.2) a jeho prvním sledování (S.1), čtvrtý sloupec odpovídá 

druhému sledování (S.2), pátý sloupec – třetímu sledování (S.3). Další tři sloupce 

informují o odlitku č. 3 (O.3) a jeho sledování (S.1, S.2, S.3). 

V prvním grafu (obr. 9) jsou zobrazeny čerpané osobní náklady v Kč/formu u 

odlitků č. 1 – 3 a jejich sledováních podle hlavních fází A – F.  

U prvního odliku – první sledování činí osobní náklady na výrobu jader 102 

Kč/formu z celkových 409 Kč/formu,  náklady na složení formy 69 Kč/formu, na výrobu 

horní poloformy 102 Kč/formu, spodní poloformy 85 Kč/formu  a 51 Kč/formu  tvoří 

náklady na přípravu modelu k formování. U druhého odlitku ve všech jeho sledování tvoří 

převažující podíl osobní náklady v pracovní fázi B – Výroba spodní poloformy, stejně tak 

u třetího odlitku a jeho tří sledování. 
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Obr. 9: Osobní náklady dle pracovních fází 

 

Obrázek 10 graficky znázorňuje osobní náklady výroby formy pro všechny odlitky 

s danými sledováními v procentním vyjádření podle hlavních fází A – F.  
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Obr. 10: Procentuelní podíl nákladů podle pracovních fází 
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V procentním vyjádření jsou osobní náklady na výrobu formy pro odlitek dva a tři 

téměř totožné. Úplně jiná je skladba fází u prvního odlitku. Nejdominantnější je zde fáze F 

– Výroba jader, tato fáze je u následujících odlitků nejmenší. Následuje fáze C – Výroba 

horní poloformy, která je u dalších sledovaných odlitků největší. Třetí největší procentní 

zastoupení má fáze B – Výroba spodní poloformy, tato fáze má u výroby formy pro druhý 

a třetí odlitek největší procentní zastoupení. Poslední je fáze A – Příprava modelu 

k formování. Možným důvodem vzniklého procentního rozdílu ve skladbě fází přípravy 

formy je, že se jedná o nejlehčí odlitek. Těch se formuje 6 v jedné formě, zatímco další dva 

odlitky se formují po jednom. Z obr. 10 konkrétně vyplývá, že 7 % z celkových osobních 

nákladů potřebných na výrobu formy pro třetí odlitek tvoří A – Příprava modelu 

k formování, 37 % představuje B – Výroba spodní poloformy, v průměru 34 % C – Výroba 

horní poloformy, 17 % D – Složení formy a 6 % vytváří F – Výroba jader. Největší 

procentuelní podíl osobních nákladů představuje v daných sledováních u prvního odlitku 

pracovní fáze F – výroba horní poloformy, u druhého odlitku fáze B – Výroba spodní 

poloformy a stejně tak u třetího odlitku. 

 

Na závěr byla vytvořena tabulka 13, která uvádí konkrétní hodnoty, jak dlouho na 

každé formě pracuje uvedená profese (formíř, jeřábník, pomocník, jádrař). 

 

Tab. 13: Doba výroby formy – souhrnné údaje  

Pracovník Odlitek 1 Odlitek 2 Odlitek 3 
Sledování 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

 

Jednotky min min min min min min min min 
ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Formíř 78 77 52 54 55 93 88 94 
2 Jeřábník 27 28 15 17 16 19 20 23 
3 Pomocník 39 40 19 19 19 27 27 25 
4 Jádrař 28 27 5 5 5 8 7 7 
5 CELKEM 174 172 92 94 95 146 143 149 

 

Tyto hodnoty přehledně zobrazuje obr. 11. Jsou zde vidět všechny tři odlitky 

v jejich sledování. Práce formíře tvoří u všech sledování převládající podíl. U prvního 

odlitku – druhého sledování pracuje formíř 77 minut, což odpovídá 45 % z celkové doby 

práce na výrobě formy, jeřábník pracuje 28 minut, což je 16,2 % z celkové doby práce na 

formě, pomocník 40 minut, rovnající se 23,1 % a jádrař 27 minut, tedy 15,8 %  celkové 

práce na formě. 
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Obr. 11: Doba výroby formy podle pracovních fází 

 

5.1.4 Shrnutí časového sledování v Královopolské slévárně, s.r.o. 

Podrobné časové sledování bylo provedeno u tří odlitků, formovaných ručně do 

ALPHA SETu o hrubých hmotnostech 9, 380 a 660 kg. 

Ze sledování časové závislosti výroby forem na výši nákladů vyplynulo, že u 

prvního odlitku  nejkratší dobu trvala fáze A – Příprava modelu k formování (v průměru 

21 minut), naopak nejdelší dobu trvala fáze C – Výroba horní poloformy ( v průměru 43 

minut). Co se týká čerpání osobních nákladů, dominantní je zde fáze F – Výroba jader. 

Tato fáze je u následujících odlitků nejmenší. Zde se vyskytly výrazné rozdíly mezi 1. a 2. 

sledováním, konkrétně 23 Kč/formu. Z tohoto závěru vyplývá nutnost dalšího prověření, 

které umožní identifikovat příčiny vzniku nákladového rozdílu v jednotlivých sledováních. 

Důsledkem by mohlo být snížení nákladů na výrobu jader pro tento odlitek. Také impuls 

pro provedení měření u dalších odlitků. Následuje fáze C – Výroba horní poloformy, která 

je u dalších sledovaných odlitků největší. Nejméně nákladově náročná je fáze A – Příprava 

modelu k formování. Výroba formy prvního odlitku trvala celkem v průměru 173 minut. 

Jednotlivá sledování výroby formy pro druhý a třetí odlitek jsou velice podobná a 

nedošlo k žádnému výraznému výkyvu, ať už v době zpracování nebo v osobních 
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nákladech potřebných na výrobu formy. V obou případech nejkratší dobu trvala pracovní 

fáze F – Výroba jader – u druhého odlitku v průměru 5 minut, u třetího v průměru 7 minut, 

nejdelší dobu trvala pracovní fáze B – Výroba spodní poloformy – u druhého odlitku 

v průměru 35 minut, u třetího odlitku v průměru 53 minut. Celkem trvala výroba formy u 

druhého odlitku v průměru 94 minut, u třetího odlitku 146 minut. 

Největší procentuelní podíl osobních nákladů představuje v daných sledováních u 

prvního odlitku pracovní fáze F – výroba horní poloformy, u druhého odlitku fáze B – 

Výroba spodní poloformy a stejně tak u třetího odlitku. 

Práce formíře tvoří u všech sledování převládající podíl. 

 

Dále byl zpracován snímek pracovního dne čety v DSB EURO, s.r.o. 

 

5.2 Snímek pracovního dne čety v DSB EURO, s.r.o. 

Snímek pracovního dne čety byl proveden v DSB EURO s.r.o. u dvou odlitků, 

jejich základní charakteristika je v tabulce14. První odlitek je Ventil „12“ z nízkolegované 

oceli formovaný ručně do směsi z vodního skla CT o hrubé hmotnosti 1746 kg. Druhým 

odlitkem je Ventil „14“ z nízkolegované – chrom-molybdenové oceli, formovaný ručně do 

směsi z vodního skla CT o hrubé hmotnosti 2320 kg. 

 

Tab.14: Charakteristika odlitků [9] 

Odlitek 1 2 
Název odlitku Ventil „12“ Ventil „14“ 
Název materiálu použitého na odlitek Nízkolegovaná ocel Nízkolegovaná-chrom- 

molybdenová ocel 
Jakost materiálu použitého na odlitek ASTM A 216 WCB ASTM A 217 WC9 

Pojivový systém Furany Furany 
Obkladová formovací směs 

Použité ostřivo Chromit Chromit 
Pojivový systém Furany Furany 

Modelová formovací směs 
Použité ostřivo SiO2 Dolní Lhota SiO2 Dolní Lhota 
Pojivový systém Vodní sklo CT Vodní sklo CT 

Výplňová formovací směs 
Použité ostřivo SiO2 regenerát SiO2 Regenerát 

Typ formování Ruční Ruční 
Surová hmotnost odlitku [kg] 4029 4600 
Hrubá hmotnost odlitku [kg] 1746 2320 
Rozměr formovacího rámu [mm] 2000/h-V-800,S-800 200/h-V-800,S-1000 
Počet jader [ks] 2 2 
Objem jádra [l] 81,3 Cca 320 
Typ formovací směsi na jádra Furany Furany 
Počet používaných chladítek [l] 37 37 
Další skutečnosti 2xKarusel 4“ 2x Karusel 6“ 
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Měření se uskutečnilo během běžného pracovního dne. Směna začala v 6.00 hod a 

skončila ve 14.00 hod, doba trvání směny je tedy 8 hodin (480 minut). Vybraný pracovník 

během směny pozoroval činnosti dělníka na pracovišti od začátku do konce směny a 

zaznamenával začátek a konec stejných druhů činností do předem připraveného formuláře 

(viz tab. 15). Důležitými údaji jsou záznamy časů (sl. 2) a činností (sl. 4), které se následně 

vyhodnocují.  

V dalším kroku se z postupného času stanovil čas jednotkový, který se hodnotil 

z hlediska obsahu činnosti. Celý formulář snímku pracovního dne čety včetně naměřených 

údajů pro Ventil „12“ je v příloze 3, pro Ventil „14“ v příloze 4.  

Ve sloupci 3 nazvaném Symbol času uvedené zkratky znamenají:  

• TA1 – čas jednotkové práce, je čas strávený při provádění jednotlivých úkonů 

spojených s výrobou formy (např. řezání vtokovky, sypání formovací směsi na 

model, vkládání vtokové soustavy) 

• TB1 – čas dávkové práce, je čas potřebný při přípravě a zakončení jednotlivé 

operace (např. umístění chladítek, dovezení filtrů) 

• TC1 – čas směnové práce, je čas nezbytný k zajištění plynulého chodu strojů, 

zařízení a pracovišť v průběhu směny (např. úklid pracovní plochy) 

• T1 – čas práce,  

• T2 – čas obecně nutných přestávek, tyto přestávky jsou pracovníkům stanoveny 

různými pracovními předpisy a zákonnými normami (např. přestávka na svačinu, 

oběd) 

• T3 – čas podmínečně nutných přestávek, vyvolaný režimem práce (např. čekání na 

dokončení práce předcházejícím pracovníkem) 

• TD – osobní ztráty, jsou způsobeny pracovníkem v průběhu pracovní směny (např. 

rozhovor s kolegou) 

• TE – technicko-organizační ztráty, jsou ztráty způsobené špatnou organizací práce 

nebo nezbytnou dobou danou fyzikální podstatou procesů (např. vytvrzování CO2, 

čekání na formovací směs) 

• T – čas směny.  
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Tab. 15: Formulář snímku pracovního dne – zkráceno 

Čas Poř. č. 
Post. Jednot. 

Symbol 
času Název spotřeby času 

ř./sl. 1 2 3 4 
1 6:00   Začátek směny. 
2 6:10 0:10 TD Začátek výroby formy. 
3 6:22 0:12 TB1 Umístění chladítek a 2x odebrání vzorku, nachystáno 

formování spodní formy, jádra a sedák jsou hotovy. 
4 6:24 0:02 TB1 Dovezení filtrů 2x4. 
5 6:27 0:03 TB1 Přinesení šamotové trubky, nachystání sedáku, šňůry na 

odplynění a šamotky, koleno o průměru 100. 
6 6:29 0:02 TB1 Chystání vtokové soustavy. 
7 6:31 0:02 TA1 Řezání vtokovou, pracují dva slévači, nemá rámy, 

vytloukání rámů. 
8 6:42 0:11 TA1 Řezání, zabrušování šamotek, pasování vtokovky, dovezení 

rámu. 
9 6:45 0:03 TB1 Vkládání filtrů do karuselu a zároveň chystání chladítek a 

vtokovky. 
10 6:47 0:02 TA1 Dána čísla na model, slepení filtrů dohromady s trojhránky 

izolepou, zalepení filtrů. 
11 6:48 0:01 TA1 Měření vtokovky, lepen druhého karuselu. 

 

V navazující etapě se sumarizovaly stejnorodé činnosti do skutečné bilance 

spotřeby času směny, které uvádí pro oba odlitky tab. 16. Skutečná bilance zobrazuje, 

kolik času v minutách (sl. 3, 5) a procentech (sl. 4, 6) z času směny připadá na jednotlivé 

kategorie zkoumaného času pracovní směny.  

 

Tab. 16: Bilance skutečné spotřeby času  

 „Ventil 12“ „Ventil 14“ 

Druh času 
Symbol 
 času 

Minuty  % času 
směny 

Minuty % času 
směny 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 

1 Čas jednotkové práce TA1 277 58 266 55 
2 Čas dávkové práce TB1 46 10 102 21 
3 Čas směnové práce TC1 38 8 23 5 
4 Čas práce T1 361 76 391 81 
5 Čas obecně nutných přestávek T2 0 0 0 0 
6 Čas podmíněně nutných přestávek T3 45 9 45 9 
7 Osobní ztráty času TD 25 5 33 7 
8 Technicko - org. ztráty času TE 49 10 11 3 
9 Čas směny T 480 100 480 100 

 

Čas práce, tedy čas na výrobu formy je 361 minut pro „Ventil 12“, pro „Ventil 14“ 

391 minut. Čas nutných přestávek (přestávka na oddech, na pořízení svačiny a svačinu, 

přestávka na přirozené potřeby) je 45 minut, osobní ztráty času – zaviněné pracovníkem 

(nepřítomnost, nečinnost pracovníka, debaty a oprava zmetkové práce) jsou u prvního 
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odlitku 25 minut a u druhého odlitku 33 minut a technicko-organizační ztráty jsou 49 

minut u prvního odlitku a 11 minut u druhého odlitku. 

 

Využití pracovníka, doby přestávek a ztrát a zvýšení produktivity byly vypočteny 

podle následujících matematických vztahů: 

f) Stupeň zaměstnanosti  

Výpočet se provádí podle vztahu (10). 

100*
21

1
T

TT
U

+= ……………………………………………………………….(10) 

Kde: U1 stupeň zaměstnanosti (%) 

T1 čas práce (361 min), např. pro „Ventil 12“ je uveden v tab. 16 (ř. 4, 

sl. 3 

T2 čas obecně nutných přestávek, pro stejný příklad je uveden v tab. 16 

(ř. 5, sl. 3) 

T čas směny (480 minut), pro 1. odlitek je uveden v tab. 16 (ř. 9, sl. 3) 

Výpočet konkrétně: pro „Ventil 12“ 

Stupeň zaměstnanosti = %75100*
480

0361 =+
 

g) Podíl podmíněně nutných přestávek 

Výpočet se provádí podle vztahu (11). 

100*
3

2
T

T
U = ……………………………………………………………….(11) 

Kde: U2 podíl podmíněně nutných přestávek (%) 

T3 čas podmínečně nutných přestávek(361 minut), pro „Ventil 12“ je 

uveden v tab. 16 (ř. 6, sl. 3) 

T čas směny (480 minut), pro 1. odlitek je uveden v tab. 16 (ř. 9, sl. 3) 

Výpočet konkrétně: pro „Ventil 12“ 

Podíl podmíněně nutných přestávek = %9100*
480

45 =  

h) Podíl zbytečné spotřeby času způsobené pracovníkem 

Výpočet se provádí podle vztahu (12). 
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100*3
T

TD
U = ……………………………………………………………….(12) 

Kde: U3 podíl zbytečné spotřeby času způsobené pracovníkem (%) 

TD osobní ztráty (25 minut), pro „Ventil 12“ jsou uvedeny v tab. 16 (ř. 

7, sl. 3) 

T čas směny (480 minut), pro 1. odlitek je uveden v tab. 16 (ř. 9, sl. 3) 

Výpočet konkrétně: pro „Ventil 12“ 

Podíl zbytečné spotřeby času způsobené pracovníkem = %5100*
480

25 =  

i) Podíl zbytečné spotřeby času způsobené technicko – organizačními 

ztrátami  

Výpočet se provádí podle vztahu (13). 

100*4
T

TE
U = …………………………………………………………..……….(13) 

Kde: U4 podíl zbytečné spotřeby času způsobené TE (%) 

TE technicko – organizační ztráty (49 minut), pro „Ventil 12“ jsou 

uvedeny v tab. 16 (ř. 8, sl. 3) 

T čas směny (480 minut), pro 1. odlitek je uveden v tab. 16 (ř. 9, sl. 3) 

Výpočet konkrétně: pro „Ventil 12“ 

Podíl zbytečné spotřeby času způsobené TE = %10100*
480

49 =  

j)  Procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné 

spotřeby času způsobené pracovníkem 

Výpočet se provádí podle vztahu (14). 

( ) 100*5
TETDT

TD
U

+−
= …………………………………………………..…….(14) 

Kde:        U5 procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné 

spotřeby času, způsobené pracovníkem (%) 

TD osobní ztráty (25 minut), pro „Ventil 12“ jsou uvedeny v tab. 16 (ř. 

7, sl. 3) 

TE technicko – organizační ztráty (49 minut), pro „Ventil 12“ jsou 

uvedeny v tab. 16 (ř. 8, sl. 3) 
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T čas směny (480 minut), pro 1. odlitek je uveden v tab. 16 (ř. 9, sl. 3) 

Výpočet konkrétně: pro „Ventil 12“ 

Procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné spotřeby času, 

způsobené pracovníkem = ( ) %6100*
4925480

25 =
+−

 

k) Procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním spotřeby času 

způsobené technicko – organizačními ztrátami  

Výpočet se provádí podle vztahu (15). 

( ) 100*6
TETDT

TE
U

+−
= …………………………………………..…………….(15) 

Kde:        U6 procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné 

spotřeby času, způsobené technicko – organizačními ztrátami (%) 

TD osobní ztráty (25 minut), pro „Ventil 12“ jsou uvedeny v tab. 16 (ř. 

7, sl. 3) 

TE technicko – organizační ztráty (49 minut), pro „Ventil 12“ jsou 

uvedeny v tab. 16 (ř. 8, sl. 3) 

T čas směny (480 minut), pro 1. odlitek je uveden v tab. 16 (ř. 9, sl. 3) 

Výpočet konkrétně: pro „Ventil 12“ 

Procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné spotřeby času, 

způsobené technicko – organizačními ztrátami = ( ) %12100*
4925480

49 =
+−

 

l) Celkové procento možného zvýšení produktivity práce  

Výpočet se provádí podle vztahu (16). 

U7 = U5 + U6 ………………………………...…………………………………….(16) 

Kde:        U7 celkové procento možného zvýšení produktivity práce (%) 

U5 procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné 

spotřeby času, způsobené pracovníkem (%) 

U6 procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné 

spotřeby času, způsobené technicko – organizačními ztrátami (%) 

Výpočet konkrétně: pro „Ventil 12“ 

Celkové procento možného zvýšení produktivity práce = 6 % + 12 % = 18 % 
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Z výše uvedených údajů byly sestaveny dva grafy (obr. 12, 13).  

U2 = 9 %

U3 = 5 %

U4 = 10 %

U1 = 76 %

 

Obr. 12: Graf využití času směny – „Ventil 12“ 

 

Z vypočtených hodnot a z grafu (obr. 12) vyplývá, že hodnota stupeň zaměstnanosti 

U1 a podíl podmíněně nutných přestávek U2, tedy práce činí  celkem 84 %. Ztráty jako 

organizace práce U4, tak i podíl zbytečné spotřeby času způsobené pracovníkem U3 jsou 

poměrně vysoké, činí celkem 15 %. Tyto ztráty vznikaly z důvodu čekání na formovací 

směsi, vytvrzováním CO2, nátěrem a čekáním na zaschnutí nátěru a rovněž nevyžití času 

směny pracovníka za účelem řešení osobních věcí (rozhovor s kolegou). Celkové procento 

možného zvýšení produktivity práce je 18 %. 

U druhého odlitku vyplývá, že hodnota stupeň zaměstnanosti spolu s podmíněně 

nutnými přestávkami je 91 %. Podíl zbytečné spotřeby času způsobený pracovníkem U4 je 

2 %. Celkové procento možného zvýšení produktivity práce je 8 %. 

U2 = 9%

U3 = 7% U4 = 3%

U1 = 81%

 

Obr. 13: Graf využití času směny – „Ventil 14“ 



 
 

49 
 

5.2.1 Shrnutí snímku pracovního dne čety v DSB EURO s.r.o. 

Pro první odlitek „Ventil 12“ bylo celkové procento možného zvýšení produktivity 

práce stanoveno na 18 %. U druhého odlitku „Ventil 14“ je celkové procento možného 

zvýšení produktivity práce 10 %. Ztráty z důvodu čekání na formovací směsi, 

vytvrzováním CO2, provádění nátěru a čekáním na zaschnutí nátěru vznikaly z nevhodné 

organizace práce. Odstranění těchto ztrát by bylo možné přemístěním mísiče k místu 

plnění forem. Další možností je změna pojivové soustavy na takovou, která nepotřebuje k 

vytvrzení formovací směsi  CO2. To může být například běžně používaná furanová 

formovací směs. Tato směs se také mísí v průběžném mísiči, což znamená, že se nemusí 

čekat na namíchání další dávky, ale forma se sype průběžně. 

 Důležité je také zvládnout ztráty, které vznikají, když pracovníci řeší osobní věci 

(rozhovor s kolegou) na pracovišti v pracovní době. 
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6. ZÁVĚR 

 
Cílem diplomové práce bylo sledování časové závislosti výroby formy ve vazbě na 

výši nákladů.  

Na úvod byl proveden teoretický rozbor nákladů, jejich pojetí a klasifikace. Po 

rozdělení nákladů bylo nutné seznámit se s kalkulacemi nákladů, s metodami a druhy 

kalkulací a definovat  ve slévárnách používaný controlling. V navazující kapitole byla 

popsána analýza a metodika měření práce. Dále byly stručně popsány základy slévárenství, 

především výroba slévárenské formy a technologie formování. 

Následuje popis dvou českých společnostech – DSB EURO, s.r.o. a 

v Královopolská slévárna, s.r.o., v nichž byla práce zpracována. A dále analýza jejich 

současného způsobu sledování nákladů.  

Vývoji metodiky stanovení nákladů na výrobu formy předcházelo vymezení fáze 

výroby formy. Za začátek nákladového sledování bylo stanoveno očištění pracovní desky 

pro model a za konec transport na licí pole.  

Dalším krokem byl detailní popis všech prováděných operací při formování, 

následovalo rozdělení popsaných operací do pracovních fází. Celkem bylo zvoleno sedm 

pracovních fází. Jsou to: A – Příprava modelu k formování, B – Výroba spodní poloformy, 

C – Výroba horní poloformy, D – Složení formy, E – Přesun formy na licí pole, F – 

Výroba jader a G – Výroba pomocných dílů. 

Podle skutečně prováděných pracovních operací bylo rozpracováno dílčí dělení 

výše uvedených pracovních fází až na tři pracovní stupně. Vznikl tak obecný vzorec pro 

všechny vyráběné formy. 

K nákladovému ohodnocení výroby formy bylo použito metody neúplných 

vlastních nákladů. Kalkulační jednicí byla stanovena vyrobená forma. 

Ověření metodiky bylo provedeno na výrobě tří forem. Výroba formy pro odlitek 1 

byla sledována dvakrát, pro odlitek 2 a 3 byla sledována třikrát. 

Ze sledování vyplynulo, že nákladově nejvíce náročné jsou pracovní fáze B, C. 

Tedy výroba spodní a horní poloformy, kde se NVN pohybují od 673,5 Kč/formu do 

2601,5 Kč/formu. Celkové NVN na výrobu formy činí u prvního odlitku 1 727 Kč/formu, 

u druhého odlitku jsou 2 531 Kč/formu a u třetího 5 154 Kč/formu. Materiálové náklady 

tvoří převládající podíl u všech pracovních fází. Při dělení na variabilní a fixní náklady se 

ukázalo, že variabilní náklady tvoří rozhodující podíl (82 – 93 % z NVN). Nákladově 



 
 

51 
 

nejvíce náročné jsou pracovní fáze B, C. Tedy výroba spodní a horní poloformy, kde se 

NVN pohybují od 673,5 Kč/formu do 2601,5 Kč/formu. 

Výhoda vyvinutí metodiky nákladového hodnocení výroby formy je ve 

vypracování detailního obecného nákladového modelu s využitím PC techniky, konkrétně 

programu EXCEL. Zjištěné skutečnosti (výše NVN formování odlitku, detailní členění) 

umožňují upřesnění cen kalkulace odlitku. Při zavádění nového informačního systému 

(OPTI) mohou poskytnout reálné podklady k vytvoření norem, na jejichž základě program 

pracuje. 

Ze sledování časové závislosti výroby forem na výši nákladů v Královopolské 

slévárně, s.r.o. vyplynulo, že u prvního odlitku nejkratší dobu trvala fáze A – Příprava 

modelu k formování (v průměru 21 minut), naopak nejdelší dobu trvala fáze C – Výroba 

horní poloformy ( v průměru 43 minut). Výroba formy prvního odlitku trvala celkem 

v průměru 173 minut. 

Jednotlivá sledování výroby formy pro druhý a třetí odlitek byla velmi podobná, 

v obou případech nejkratší dobu trvala pracovní fáze F – Výroba jader – u druhého odlitku 

v průměru 5 minut, u třetího v průměru 7 minut, naopak nejdelší dobu trvala pracovní fáze 

B – Výroba spodní poloformy – u druhého odlitku v průměru 35 minut, u třetího odlitku 

v průměru 53 minut. Celkem výroba formy u druhého odlitku činí v průměru 94 minut, u 

třetího odlitku je to 146 minut. 

Co se týká práce jednotlivých profesí na výrobě formy, tak se zjistilo, že práce 

formíře tvoří u všech sledování převládající podíl. 

Díky provedení snímku pracovního dne čety v DSB EURO, s.r.o. bylo zjištěno, že 

celkové procento možného zvýšení produktivity práce činí při výrobě „Ventilu 12“ 18, 23 

%  a u „Ventilu 14“ je to 9, 71 %. Zvýšení využití produktivity práce by bylo možné 

například přemístěním mísiče k místu plnění forem, tím by se snížily ztráty z důvodu 

čekání na formovací směsi. Další možností je změna pojivové soustavy například na běžně 

používanou furanovou formovací směs. Podstatné je také odstranit zbytečné spotřeby času 

způsobené pracovníkem (rozhovor s kolegou) v pracovní době, které při výrobě „Ventilu 

12“ činí až 25 minut. 

Předložené šetření shrnuté v diplomové práci naznačilo, že tato cesta může být pro 

české slévárny velice  zajímavá a může přinést zajímavé přínosy jak v úspoře nákladů, tak i 

ve zvýšení produktivity práce. 

Práce v této oblasti byly v českých slévárnách v dané podobě provedeny prakticky 

poprvé. Předložené úvodní výsledky budou poskytnuty oběma slévárnám k zevrubnému 
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posouzení. Kritické posouzení výsledků slévárnami povede k úpravě metodiky šetření a 

k posouzení více odlitků. Dále budou závěry využity v začínajícím řešení PROJEKTU XI, 

kde 6 sléváren, dvě odborné organizace a dvě vysoké školy budou pokračovat 

v nákladovém a časovém posuzování výroby formy. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 
c  cena materiálu 

CE  cena elektrické energie 

CNVM celkové ztráty výrobních míst 

CNVN  celkem neúplné vlastní náklady 

co  cena CO2 

CT  chemicky tvrzený 

Czn  celkem zpracovací náklady 

dm  doprava materiálu 

dp  doba provozu 

dpf  doba práce formíře 

dpj  doba práce jeřábníka 

dpp  doba práce pomocníka 

EE  náklady na elektrickou energii 

FN  fixní náklady 

k  koeficient 

LLG  litina s lupínkovým grafitem 

LLK  litina s kuličkovým grafitem 

m  množství materiálu 

MN  materiálové náklady 

MTZ  materiálně – technické zásobování 

N  náklady na naftu 

NZ  náklady na plánované ztráty daného provozu 

Nm  náklady na materiál 

NVN  neúplné vlastní náklady 

ST  samotvrdnoucí 

O  náklady na opravy 

ON  osobní náklady 

P  náklady na CO2 

p  příkon jeřábu 

PZ  plánové ztráty 

sco2  spotřeba CO2 

sf  sazba formíře 
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sj  sazba jeřábníka 

sp  sazba pomocníka 

Sv  náklady na stlačený vzduch 

T  čas směny  

TA1  čas jednotkové práce 

TB1  čas dávkové práce 

TC1  čas směnové práce 

TD  osobní ztráty 

TE  technicko – organizační ztráty 

THN  techniko – hospodářská norma 

T1  čas práce 

T2  čas obecně nutných přestávek 

T3  čas podmínečně nutných přestávek 

U1  stupeň zaměstnanosti 

U2  podíl podmíněně nutných přestávek   

U3  podíl zbytečné spotřeby času způsobené pracovníkem   

U4  podíl zbytečné spotřeby času způsobené technicko – organizačními ztrátami 

U5  procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné 

spotřeby času, způsobené pracovníkem (%) 

U6  procento možného zvýšení produktivity práce odstraněním zbytečné 

spotřeby času, způsobené technicko – organizačními ztrátami (%) 

U7  celkové procento možného zvýšení produktivity práce   

UVN  úplné vlastní náklady 

VN  variabilní náklady 

Vn  výrobní náklady 
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Příloha 2 

Tab. 24: Chronometráž – detailní údaje, 1. odlitek (1. část) 

 1. sledování 2. sledování  
Fáze Doba 

práce 
Doba Náklady Doba Náklady Rozdíl 

 

Jednotky  min/forma Kč/forma min/forma Kč/forma min/forma 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 
1 A.1 – Očištění pracovní plochy. formíře 2,8 7,4 3,2 8,4 -0,4 
2 A.2.3 – Čištění modelu. formíře 1,8 4,9 2,4 6,3 -0,5 
3 jeřábníka 2,0 3,8 2,2 4,1 -0,2 
4 

A.2.4.1 – Modelu na provoz. 
pomocníka 2,7 5,1 2,7 5,1 0,0 

5 A.2.4.3 – Vtokové soustavy. pomocníka 0,5 0,9 0,5 0,9 0,0 
6 formíře 2,0 5,3 2,0 5,3 0,0 
7 

A.2.4.9 – Rámů. 
jeřábníka 2,0 3,8 2,0 3,8 0,0 

8 A.2.7 – Označení číslem formy na 
spodku modelu. 

formíře 7,5 20,0 7,2 19,1 0,3 

9 Celkem formíř  14,1 37,5 14,7 39,1 -0,6 
10 Celkem jeřábník  4,0 7,6 4,2 7,9 -0,2 
11 Celkem pomocník  3,2 6,0 3,2 6,0 0,0 
12 Celkem fáze A  21,3 51,1 22,1 53,0 -0,8 
13 formíře 1,2 3,1 1,3 3,5 -0,2 
14 

B.1 - Uložení modelu na formovací 
plochu. jeřábníka 1,2 2,2 1,3 2,5 -0,2 

15 formíře 1,8 4,8 1,5 4,0 0,3 
16 

B.2 - Umístění formovacího rámu. 
jeřábníka 1,8 3,4 1,5 2,8 0,3 

17 B.3 - Postřik modelní desky 
separačním prostředkem. 

formíře 4,3 11,5 4,3 11,5 0,0 

18 B.5.1.2 - Modelová směs. formíře 1,2 3,2 1,2 3,1 0,1 
19 B.5.1.3 - Výplňová směs. formíře 1,5 3,9 1,5 4,0 -0,1 
20 B.5.2.2 - Modelová směs. formíře 1,1 3,0 1,3 3,4 -0,2 
21 B.5.2.3 - Výplňová směs. formíře 1,5 4,0 1,3 3,3 0,3 
22 B.5.5 - Seříznutí směsi na spodku. formíře 0,3 0,9 0,3 0,9 0,0 
23 B.5.6 - Zaražení a vyjmutí vodících 

kolíků (tyčí). 
formíře 1,0 2,7 1,0 2,7 0,0 

24 formíře 1,7 4,4 1,6 4,3 0,1 
25 

B.9 - Transport poloformy. 
jeřábníka 1,7 3,2 1,6 3,0 0,1 

26 formíře 3,5 9,2 3,2 8,4 0,3 
27 

B.10 - Vyjmutí modelu včetně 
volných částí (modelové desky). jeřábníka 2,5 4,6 2,2 4,2 0,2 

28 B.11.1 - Očištění lícových ploch 
formy. 

formíře 1,2 3,1 1,1 2,9 0,1 

29 B.12.2 - Penetrační nátěr. pomocníka 6,3 11,8 6,2 11,5 0,2 
30 B.12.3 - Venkovní nátěr. pomocníka 3,2 5,9 3,6 6,7 -0,4 
31 Celkem formíř  20,2 53,8 19,5 52,0 0,7 
32 Celkem jeřábník  7,1 13,4 6,7 12,6 0,4 
33 Celkem pomocník  9,5 17,7 9,8 18,1 -0,2 
34 Celkem fáze B  36,8 84,9 35,9 82,7 0,9 
35 formíře 1,2 3,1 1,3 3,5 -0,2 
36 

C.1 - Uložení modelu na formovací 
plochu. jeřábníka 1,2 2,2 1,3 2,5 -0,2 

37 formíře 1,7 4,4 1,6 4,2 0,1 
38 

C.2 - Umístění formovacího rámu. 
jeřábníka 1,7 3,2 1,6 3,0 0,1 

39 C.3 - Postřik horní modelní desky 
separačním prostředkem. 

formíře 5,7 15,1 5,3 14,2 0,3 

40 C.4.2 - Vtokového systému. formíře 1,2 3,1 1,3 3,5 -0,2 
41 C.4.4 - Nálitků. formíře 0,4 1,1 0,5 1,2 0,0 
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Tab. 24: Chronometráž – detailní údaje, 1. odlitek (2. část) 

42 C.4.5 - Výfuků. formíře 1,3 3,5 1,4 3,8 -0,1 
43 C.5.1.2 - Modelová směs. formíře 1,2 3,1 1,2 3,2 0,0 
44 C.5.1.3 - Výplňová směs. formíře 1,3 3,5 1,3 3,3 0,1 
45 C.5.2.2 - Modelová směs. formíře 1,8 4,7 1,6 4,3 0,1 
46 C.5.2.3 - Výplňová směs. formíře 1,5 3,9 1,5 4,0 -0,1 
47 C.5.4 - Zaražení a vyjmutí vodících 

kolíků (tyčí). 
formíře 1,8 4,9 0,7 1,8 1,2 

48 C.5.5 - Zarovnání vršku poloformy. formíře 0,9 2,3 1,3 3,3 -0,4 
49 C.5.6 - Vyjmutí vtokových kůlů, 

nálitků. 
formíře 1,3 3,3 1,2 3,2 0,1 

50 formíře 3,1 8,2 3,4 9,1 -0,3 
51 

C.10 - Vyjmutí modelu včetně 
volných částí (modelové desky). jeřábníka 2,2 4,2 2,4 4,6 -0,2 

52 C.11.1 - Očištění lícových ploch 
formy. 

formíře 0,8 2,2 0,8 2,1 0,0 

53 C.12.2 - Penetrační nátěr. pomocníka 6,3 11,8 6,4 11,9 -0,1 
54 C.12.3 - Venkovní nátěr. pomocníka 3,1 5,8 3,2 5,9 0,0 
55 C.15 - Přemístění formy. formíře 2,4 6,5 1,9 5,1 0,5 
56  jeřábníka 2,4 4,6 1,9 3,6 0,5 
57 Celkem formíř   27,4 72,9 26,3 69,8 1,2 
58 Celkem jeřábník   7,5 14,1 7,2 13,7 0,2 
59 Celkem pomocník   9,5 17,6 9,6 17,8 -0,1 
60 Celkem fáze C   44,3 104,6 43,1 101,3 1,3 
61 D.1.1 - Přemístění jader na 

pracoviště. 
pomocníka 3,0 5,6 2,9 5,4 0,1 

62 D.1.2 - Příprava jader na zakládání. formíře 0,5 1,3 0,5 1,3 0,0 
63 formíře 2,2 5,8 2,8 7,5 -0,7 
64 

D.1.4 - Přemístění spodní formy. 
jeřábníka 2,2 4,1 2,8 5,3 -0,7 

65 D.1.5 - Očištění formy. formíře 1,0 2,7 1,0 2,7 0,0 
66 D.2.2 - Jader. formíře 1,4 3,6 1,4 3,8 -0,1 
67 D.3.1 - Vyčištění formy. formíře 0,3 0,7 0,3 0,8 0,0 
68 D.3.2 - Umístění těsnícího 

prostředku do dělící roviny. 
formíře 1,0 2,7 0,8 2,1 0,2 

69 formíře 4,8 12,7 5,0 13,3 -0,2 
70 

D.3.3 - Přemístění vršku formy. 
jeřábníka 4,8 9,0 5,0 9,5 -0,2 

71 formíře 2,2 5,8 2,4 6,3 -0,2 
72 

D.3.4 - Složení formy, montáž 
spojovacích prvků. jeřábníka 1,7 3,2 2,0 3,8 -0,3 

73 D.3.6 - Zajištění formy proti 
vztlaku. 

formíře 4,4 11,8 2,8 7,4 1,7 

74 Celkem formíř   17,7 47,1 17,0 45,1 0,7 
75 Celkem jeřábník   8,7 16,3 9,8 18,6 -1,2 
76 Celkem pomocník   3,0 5,6 2,9 5,4 0,1 
77 Celkem fáze D   29,3 69,0 29,7 69,1 -0,4 
78 F.1.1 - Přemístění jaderníku na 

pracoviště. 
jádraře 0,8 2,2 0,6 1,5 0,3 

79 F.1.2 - Čištění jaderníku. jádraře 0,2 0,5 0,2 0,5 0,0 
80 F.1.3 - Kompletace jaderníku. jádraře 0,4 1,1 0,5 1,2 -0,1 
81 F.1.5 - Nanesení dělícího 

prostředku do jaderníku. 
jádraře 0,6 1,5 0,5 1,4 0,0 

82 F.2.6 - Plnění směsí. jádraře 1,3 3,3 1,3 3,5 -0,1 
83 F.2.10 - Vytvrzení jádra. jádraře 0,6 1,7 0,6 1,6 0,0 
84 F.2.11 - Rozebrání jaderníku. jádraře 0,7 1,9 0,7 1,7 0,1 
85 F.3.1.1 - Očištění povrchu jádra. jádraře 0,2 0,5 0,2 0,5 0,0 
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Tab. 24: Chronometráž – detailní údaje, 1. odlitek (3. část) 

86 F.3.3.2 - Penetrační nátěr. pomocníka 1,3 2,5 1,3 2,5 0,0 
87 F.3.3.3 - Venkovní nátěr. pomocníka 0,9 1,6 0,9 1,6 0,0 
88 F.3.3.4 - Sušení. pomocníka 0,2 0,4 0,2 0,4 0,0 
89 Celkem formíř            
90 Celkem jeřábník            
91 Celkem pomocník  2,4 4,4 2,4 4,4 0,0 
92 Celkem jádrař  4,7 12,6 4,5 16,5 0,2 
93 Celkem fáze F  7,1 17,0 6,9 20,9 0,2 
94 CELKEM  139,0 326,6 137,7 327,0 1,3 
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Tab. 25: Chronometráž – detailní údaje, 2. odlitek (1. část) 

1. sledování 2. sledování 3. sledování Doba 
práce D. N. D. N. D. N 

Fáze 
 

Jednotky min/for. Kč/for. min/for. Kč/for. min/for. Kč/for. 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 A.1 - Očištění pracovní plochy. formíře 1,2 3,1 1,0 2,5 1,0 2,7 
2 A.2.3 - Čištění modelu. formíře 0,6 1,6 0,6 1,5 1,0 2,7 
3 A.2.4.3 - Vtokové soustavy . pomocníka 5,0 9,4 2,5 4,7 5,0 9,4 
4 formíře 1,4 3,8 1,7 4,6 1,6 4,3 
5 

A.2.4.9 - Rámů. 
jeřábníka 1,4 2,7 1,7 3,3 1,6 3,1 

6 A.2.7 - Označení číslem formy 
na spodku modelu. 

formíře 1,0 2,7 0,4 1,1 0,5 1,4 

7 Celkem formíř   4,2 11,1 3,7 9,8 4,2 11,0 
8 Celkem jeřábník   1,4 2,7 1,7 3,3 1,6 3,1 
9 Celkem pomocník   5,0 9,4 2,5 4,7 5,0 9,4 
10 Celkem fáze A   10,6 23,2 7,9 17,7 10,8 23,5 
11 formíře 0,5 1,3 0,5 1,3 0,5 1,3 
12 

B.1 - Uložení modelu na 
formovací plochu. jeřábníka 0,5 0,9 0,5 0,9 0,5 0,9 

13 formíře 0,4 1,0 0,9 2,3 2,2 5,9 
14 

B.2 - Umístění formovacího 
rámu. jeřábníka 0,4 0,7 0,9 1,6 2,2 4,2 

15 B.3 - Postřik modelní desky 
separačním prostředkem. 

formíře 1,4 3,8 1,6 4,3 1,5 4,0 

16 B.4.2 - Vtokového systému. pomocníka 3,6 6,7 5,0 9,3 3,3 6,2 
17 B.5.1.1 - Obkladová směs. formíře 2,4 6,4 2,3 6,2 1,5 4,0 
18 B.5.1.2 - Modelová směs. formíře 9,7 25,7 5,7 15,1 6,0 16,0 
19 B.5.1.3 - Výplňová směs. formíře 6,2 16,6 7,1 18,9 9,5 25,3 
20 B.5.5 - Seříznutí směsi na 

spodku. 
formíře 0,4 0,9 0,4 1,1 0,5 1,3 

21 B.5.6 - Zaražení a vyjmutí 
vodících kolíků (tyčí). 

formíře 0,9 2,4 1,5 4,0 1,3 3,4 

22 B.5.7 - Uložení a přychycení 
ocelové desky. 

formíře 8,3 21,9 6,4 17,1 6,3 16,7 

23 formíře 6,2 16,4 7,1 18,9 5,9 15,7 
24 

B.10 - Vyjmutí modelu včetně 
volných částí. jeřábníka 3,7 6,9 4,3 8,1 3,6 6,8 

25 B.12.2 - Penetrační nátěr. pomocníka 7,1 13,2 6,5 12,1 6,5 12,0 
26 B.12.3 - Venkovní nátěr. pomocníka 2,8 5,1 2,7 5,0 2,6 4,9 
27 Celkem formíř   36,3 96,5 33,5 89,1 35,2 93,5 
28 Celkem jeřábník   4,5 8,6 5,6 10,7 6,3 11,8 
29 Celkem pomocník   13,5 25,0 14,2 26,4 12,4 23,1 
30 Celkem fáze B   54,2 130,0 53,3 126,1 53,8 128,4 
31 formíře 0,5 1,3 0,5 1,3 0,5 1,3 
32 

C.1 - Uložení modelu na 
formovací plochu. jeřábníka 0,5 0,9 0,5 0,9 0,5 0,9 

33 formíře 1,3 3,5 0,4 1,0 1,7 4,6 
34 

C.2 - Umístění formovacího 
rámu. jeřábníka 1,3 2,5 0,4 0,7 1,7 3,3 

35 C.3 - Postřik horní mo. desky 
separačním prostředkem. 

formíře 1,3 3,5 1,2 3,1 1,4 3,8 

36 C.4.2 - Vtokového systému. formíře 1,0 2,7 1,2 3,2 1,8 4,9 
37 C.4.4 - Nálitků. formíře 4,0 10,6 4,2 11,2 3,8 10,0 
38 C.5.1.1 - Obkladová směs. formíře 1,9 5,1 1,8 4,9 2,5 6,8 
39 C.5.1.2 - Modelová směs. formíře 6,1 16,2 6,7 17,9 5,1 13,7 
40 C.5.1.3 - Výplňová směs. formíře 5,5 14,5 6,7 17,9 6,5 17,2 
41 C.5.3 - Vkládání výztuh. formíře 5,4 14,3 5,4 14,4 4,7 12,4 
42 C.5.4 - Zaražení a vyjmutí 

vodících kolíků (tyčí). 
formíře 1,2 3,1 0,8 2,0 0,6 1,6 
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Tab. 25: Chronometráž – detailní údaje, 2. odlitek (2. část) 

43 C.5.5 - Zarovnání vršku 
poloformy. formíře 2,2 5,9 2,3 6,2 1,8 4,7 

44 formíře 4,6 12,1 4,8 12,6 6,4 17,1 
45 

C.10 - Vyjmutí modelu včetně 
volných částí . jeřábníka 2,9 5,5 2,9 5,4 3,8 7,2 

46 C.11.1 - Očištění lícových 
ploch formy. 

formíře 1,0 2,7 0,8 2,1 1,5 4,1 

47 C.12.2 - Penetrační nátěr. pomocníka 4,8 8,9 5,1 9,4 3,5 6,5 
48 C.12.3 - Venkovní nátěr. pomocníka 2,4 4,4 2,0 3,8 3,1 5,8 
49 Celkem formíř   35,9 95,4 36,8 97,9 38,3 102,0 
50 Celkem jeřábník   4,7 8,9 3,7 7,0 6,0 11,3 
51 Celkem pomocník   7,2 13,3 7,1 13,2 6,6 12,2 
52 Celkem fáze C   47,7 117,6 47,6 118,1 50,9 125,5 
53 D.1.1 - Přemístění jader na 

pracoviště. 
pomocníka 0,7 1,2 0,7 1,2 0,7 1,2 

54 D.1.2 - Příprava jader na 
zakládání. 

pomocníka 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3 0,6 

55 formíře 1,8 4,8 1,2 3,3 1,4 3,6 
56 

D.1.4 - Přemístění spodní 
formy. jeřábníka 1,8 3,4 1,2 2,3 1,4 2,6 

57 D.1.5 - Očištění formy. formíře 0,5 1,3 0,8 2,1 0,4 1,1 
58 D.2.2 - Jader. formíře 0,3 0,7 0,3 0,7 0,3 0,7 
59 D.3.1 - Vyčištění formy. formíře 0,4 1,0 0,6 1,6 0,9 2,4 
60 D.3.2 - Umístění těsnícího 

prostředku do dělící roviny. 
formíře 0,5 1,3 0,5 1,4 0,5 1,3 

61 formíře 3,2 8,4 2,8 7,3 3,3 8,6 
62 

D.3.3 - Přemístění vršku formy. 
jeřábníka 2,8 5,3 2,4 4,6 2,9 5,5 

63 formíře 3,8 10,2 5,5 14,6 4,9 13,0 
64 

D.3.4 - Složení formy, montáž 
spojovacích prvků. jeřábníka 3,7 6,9 5,3 10,1 4,7 8,9 

65 D.3.6 - Zajištění formy proti 
vztlaku. 

formíře 5,9 15,8 2,6 6,9 4,8 12,8 

66 Celkem formíř   16,4 43,5 14,3 37,9 16,4 43,6 
67 Celkem jeřábník   8,3 15,7 9,0 17,0 9,0 17,0 
68 Celkem pomocník   0,9 1,7 1,0 1,8 1,0 1,8 
69 Celkem fáze D   25,6 60,9 24,2 56,7 26,3 62,4 
70 F.1.1 - Přemístění jaderníku na 

pracoviště. jádraře 0,2 0,5 0,3 0,8 0,3 0,7 
71 F.1.2 - Čištění jaderníku. jádraře 0,2 0,5 0,2 0,5 0,3 0,7 
72 F.1.3 - Kompletace jaderníku. jádraře 0,7 1,7 0,5 1,3 0,6 1,5 
73 F.1.5 - Nanesení dělícího 

prostředku do jaderníku. jádraře 1,3 3,5 1,1 2,9 1,0 2,7 
74 F.2.6 - Plnění směsí. jádraře 2,0 5,3 2,3 6,0 2,5 6,7 
75 F.2.10 - Vytvrzení jádra. jádraře 1,4 3,7 1,2 3,3 1,2 3,1 
76 F.2.11 - Rozebrání jaderníku. jádraře 0,7 1,8 0,4 1,1 0,4 1,1 
77 F.3.1.1 - Očištění povrchu 

jádra. jádraře 1,2 3,1 1,0 2,7 0,9 2,4 
78 F.3.3.4 - Sušení. pomocníka 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 
79 Celkem formíř               
80 Celkem jeřábník               
81 Celkem pomocník   0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 
82 Celkem jádrař   7,6 20,1 7,0 18,5 7,1 18,9 
83 Celkem fáze F   7,8 20,6 7,2 19,0 7,4 19,4 
84 CELKEM   146,0 352,4 140,2 280,9 149,2 359,1 
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Tab. 26: Chronometráž – detailní údaje, 3. odlitek (1. část) 

1. sledování 2. sledování 3. sledování Doba 
práce D. N. D. N. D. N 

Fáze 
 

Jednotky min/for. Kč/for. min/for. Kč/for. min/for. Kč/for. 

ř./sl. 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 A.1 - Očištění pracovní plochy. formíře 0,7 1,9 0,6 1,7 0,9 2,4 
2 A.2.3 - Čištění modelu. formíře 1,6 4,2 0,6 1,5 0,5 1,3 
3 formíře 0,8 2,2 1,5 3,9 1,1 3,0 
4 

A.2.4.9 - Rámů. 
jeřábníka 0,8 1,6 1,5 2,7 1,1 2,1 

5 A.2.7 - Označení číslem formy 
na spodku modelu. 

formíře 0,3 0,7 0,8 2,2 0,6 1,5 

6 Celkem formíř   3,4 9,1 3,5 9,2 3,1 8,3 
7 Celkem jeřábník   0,8 1,6 1,5 2,7 1,1 2,1 
8 Celkem pomocník               
9 Celkem fáze A   4,2 10,6 4,9 11,9 4,2 10,4 
10 formíře 0,4 1,1 0,4 1,1 0,4 1,1 
11 

B.1 - Uložení modelu na 
formovací plochu. jeřábníka 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 

12 formíře 0,5 1,3 0,5 1,3 0,8 2,2 
13 

B.2 - Umístění formovacího 
rámu. jeřábníka 0,5 0,9 0,5 0,9 0,8 1,6 

14 B.3 - Postřik modelní desky 
separačním prostředkem. 

formíře 0,7 2,0 1,1 2,9 1,0 2,6 

15 B.4.2 - Vtokového systému. pomocníka 1,7 3,2 1,4 2,6 1,6 3,0 
16 B.5.1.2 – Modelová směs. formíře 4,5 11,9 4,9 13,0 5,0 13,3 
17 B.5.1.3 - Výplňová směs. formíře 3,4 9,0 2,8 7,5 2,8 7,3 
18 B.5.6 - Zaražení a vyjmutí 

vodících kolíků (tyčí). 
formíře 0,7 1,9 0,2 0,5 0,4 1,1 

19 formíře 4,7 12,4 3,7 9,8 5,7 15,1 
20 

B.5.7 - Uložení a přychycení 
ocelové desky. jeřábníka 1,1 2,0 1,0 1,9 1,5 2,8 

21 formíře 4,8 12,6 4,7 12,4 4,7 12,5 
22 

B.10 - Vyjmutí modelu včetně 
volných částí. jeřábníka 3,0 5,7 2,8 5,3 3,1 5,8 

23 B.12.2 - Penetrační nátěr. pomocníka 5,7 10,6 5,7 10,6 5,7 10,6 
24 B.12.3 - Venkovní nátěr. pomocníka 3,2 5,9 3,2 5,9 3,2 5,9 
25 Celkem formíř   19,6 52,2 18,3 48,6 20,8 55,3 
26 Celkem jeřábník   5,0 9,4 4,7 8,9 4,3 11,0 
27 Celkem pomocník   10,6 19,7 10,3 19,1 10,5 19,5 
28 Celkem fáze B   35,2 81,4 33,3 76,6 35,6 85,8 
29 formíře 0,4 1,1 0,4 1,1 0,4 1,1 
30 

C.1 - Uložení modelu na 
formovací plochu. jeřábníka 0,4 0,8 0,4 0,8 0,4 0,8 

32 formíře 0,6 1,7 1,0 2,7 1,0 2,6 
32 

C.2 - Umístění formovacího 
rámu. jeřábníka 0,6 1,2 1,0 1,9 1,0 1,8 

33 C.3 - Postřik horní mo. desky 
separačním prostředkem. 

formíře 1,0 2,6 1,0 2,7 0,9 2,3 

34 C.4.2 - Vtokového systému. formíře 1,2 3,1 1,0 2,6 0,8 2,0 
34 C.4.4 - Nálitků. formíře 3,5 9,3 2,4 6,3 2,8 7,5 
36 C.4.5 – Výfuků. formíře 0,3 0,9 0,3 0,9 0,4 1,1 
37 C.5.1.2 - Modelová směs. formíře 3,4 9,0 5,0 13,3 4,0 10,6 
38 C.5.1.3 - Výplňová směs. formíře 3,0 7,9 3,0 8,0 3,3 8,9 
39 C.5.4 - Zaražení a vyjmutí 

vodících kolíků (tyčí). 
formíře 0,2 0,6 0,4 1,1 0,3 0,9 

40 C.5.6 – Vyjmutí vtokových 
kůlů, nálitků. 

formíře 0,4 1,0 0,3 0,9 0,5 1,3 

41 formíře 4,8 12,7 6,7 17,7 6,7 17,8 
42 

C.10 - Vyjmutí modelu včetně 
volných částí . jeřábníka 3,0 5,6 3,9 7,4 3,8 7,3 
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Tab. 26: Chronometráž – detailní údaje, 3. odlitek (2. část) 

43 C.11.1 - Očištění lícových 
ploch formy. 

formíře 1,0 2,7 0,7 1,8 0,8 2,0 

44 C.12.2 - Penetrační nátěr. pomocníka 3,9 7,2 3,9 7,2 3,9 7,2 
45 C.12.3 - Venkovní nátěr. pomocníka 2,1 3,9 2,1 3,9 2,1 3,9 
46 Celkem formíř   19,7 52,5 22,2 59,0 21,9 58,2 
47 Celkem jeřábník   4,0 7,6 5,3 10,1 5,2 9,9 
48 Celkem pomocník   6,0 11,1 6,0 11,1 6,0 11,1 
49 Celkem fáze C   29,7 71,2 33,5 80,2 33,1 79,1 
50 D.1.1 - Přemístění jader na 

pracoviště. 
pomocníka 0,6 1,1 0,6 1,1 0,6 1,1 

51 formíře 2,2 5,7 1,8 4,7 1,8 4,9 
52 

D.1.4 - Přemístění spodní 
formy. jeřábníka 2,2 4,1 1,8 3,3 1,8 3,5 

53 D.1.5 - Očištění formy. formíře 0,4 1,1 0,4 1,1 0,4 1,1 
54 D.2.2 - Jader. formíře 0,4 1,0 0,4 1,0 0,4 1,0 
55 D.3.1 - Vyčištění formy. formíře 0,6 1,5 0,4 1,1 0,4 1,0 
56 D.3.2 - Umístění těsnícího 

prostředku do dělící roviny. 
formíře 0,4 1,0 0,4 1,0 0,4 1,0 

57 formíře 3,9 10,3 4,0 10,6 4,2 11,1 
58 

D.3.4 - Složení formy, montáž 
spojovacích prvků. jeřábníka 3,4 6,4 3,5 6,7 3,7 6,9 

59 D.3.6 - Zajištění formy proti 
vztlaku. 

formíře 2,0 5,2 2,3 6,1 1,7 4,5 

60 Celkem formíř   9,7 25,9 9,6 25,6 9,2 24,6 
61 Celkem jeřábník   5,5 10,4 5,3 10,0 5,5 10,4 
62 Celkem pomocník   0,6 1,1 0,6 1,1 0,6 1,1 
63 Celkem fáze D   15,9 37,4 15,5 36,7 15,3 36,1 
64 F.1.1 - Přemístění jaderníku na 

pracoviště. 
jádraře 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 

65 F.1.2 - Čištění jaderníku. jádraře 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 
66 F.1.3 - Kompletace jaderníku. jádraře 0,6 1,5 0,5 1,3 0,5 1,3 
67 F.1.5 - Nanesení dělícího 

prostředku do jaderníku. 
jádraře 0,5 1,3 0,4 1,1 0,5 1,4 

68 F.2.6 - Plnění směsí. jádraře 1,0 2,7 1,1 2,8 1,1 3,0 
69 F.2.10 - Vytvrzení jádra. jádraře 1,2 3,1 0,8 2,2 0,8 2,1 
70 F.2.11 - Rozebrání jaderníku. jádraře 0,5 1,3 0,3 0,9 0,5 1,3 
71 F.3.1.1 - Očištění povrchu 

jádra. 
jádraře 0,8 2,1 0,9 2,3 0,8 2,0 

72 F.3.3.4 - Sušení. pomocníka 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 
73 Celkem formíř               
74 Celkem jeřábník               
75 Celkem pomocník   0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 
76 Celkem jádrař   4,9 13,0 4,4 11,6 4,6 12,2 
77 Celkem fáze F   5,1 13,4 4,6 12,0 4,8 12,6 
78 CELKEM   90,1 214,0 91,7 217,4 93,0 224,0 
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Příloha 3 

Tab. 27: Formulář snímku pracovního dne čety – „Ventil 12“ (1. část) 

Čas Poř. č. 
Post. Jednot. 

Symbol 
času Název spotřeby času 

ř./sl. 1 2 3 4 
1 6:00   Začátek směny. 
2 6:10 0:10 TD Začátek výroby formy. 

3 6:22 0:12 TB1 
Umístění chladítek a 2x odebrání vzorku, nachystáno 
formování spodní formy, jádra a sedák jsou hotovy. 

4 6:24 0:02 TB1 Dovezení filtrů 2x4. 

5 6:27 0:03 TB1 
Přinesení šamotové trubky, nachystání sedáku, šňůry na 
odplynění a šamotky, koleno o průměru 100. 

6 6:29 0:02 TB1 Chystání vtokové soustavy. 

7 6:31 0:02 TA1 
Řezání vtokovou, pracují dva slévači, nemá rámy, 
vytloukání rámů. 

8 6:42 0:11 TA1 
Řezání, zabrušování šamotek, pasování vtokovky, dovezení 
rámu. 

9 6:45 0:03 TB1 
Vkládání filtrů do karuselu a zároveň chystání chladítek a 
vtokovky. 

10 6:47 0:02 TA1 
Dána čísla na model, slepení filtrů dohromady s trojhránky 
izolepou, zalepení filtrů. 

11 6:48 0:01 TA1 měření vtokovky, lepení druhého karuselu, 
12 6:52 0:04 TB1 objednání formovací směsi, 
13 6:58 0:06 TE čekání na směs,  
14 7:09 0:11 TB1 přivezení bedny chromitové směsi (50 kg). 
15 7:10 0:01 TA1 sypání formovací směsi na model, 
16 7:11 0:01 TA1 sypání furanové směsi kolem modelu, šamotky 100, 

17 7:15 0:04 TA1 
dosypání chromitové směsi, vkládání malých chladítek a 
sypání chromitu (50 kg), 

18 7:16 0:01 TA1 
zašlapání furanové směsi, pěchování pěchovačkou dokola a 
na model, 

19 7:17 0:01 TA1 vkládání vtokové soustavy (2x 80), 

20 7:18 0:01 TB1 
chystání polohy, zaustění karuselu, vkládání igelitu na 
šamotky, zatížení chladítkem, 

21 7:25 0:07 TE čekání na formovací směs,  

22 7:28 0:03 TA1 
sypání CT směsi, rozložení výplňové směsi kolem vtoků, 
zapěchování,  

23 7:29 0:01 TA1 pasování karuselů, 
24 7:32 0:03 TA1 měření  šamotky, řezání mezičlánků, 

25 7:34 0:02 TA1 
řezání  a vkládání slepených filtrů do vtokové soustavy, 
zasypání směsí, 

26 7:36 0:02 TA1 vkládání mezičlánků a zadělávání karuselů, 

27 7:39 0:03 TA1 
vkládání kolem šamotek igelit, píchání tyčí děr na vodící 
tyče (3x), 

28 7:40 0:01 TA1 zasypání karuselů,  
29 7:43 0:03 TB1 dovoz rámu, 
30 7:44 0:01 TA1 kladení rámu (výška 300 mm), 
31 8:05 0:21 TA1 sypání CT výplňové směsi, 
32 8:07 0:02 TA1 pěchování CT (dokola), 
33 8:08 0:01 TA1 zašlapávání směsi, 
34 8:09 0:01 TA1 zarovnání  latí do roviny, 
35 8:10 0:01 TA1 udělání otvorů pro foukání CO2, montáž hadic, 
36 8:12 0:02 TE vytvrzování  CO2 (3 hadice), 
37 8:15 0:03 TA1 dávání svorek ke spojení rámů, 
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Tab. 27: Formulář snímku pracovního dne čety – „Ventil 12“ (2. část) 

38 8:18 0:03 TC1 
přemístění hadic a zadělávání otvorů furanovou směsí, 
chystání spon a klínů  

39 8:20 0:02 TA1 přemístění hadice, 
40 8:21 0:01 TC1 úklid pracovní plochy, 
41 8:23 0:02 TA1 přemístění hadice, zasypávání otvorů furanovou směsí, 
42 8:24 0:01 TE ukončení foukání CO2, 
43 8:25 0:01 TA1 zadělávání díry, vkládání chladítka na vršek, 
44 8:29 0:04 TA1 dávání spony, zatloukání klínů, 
45 8:30 0:01 TA1 dávání spony na rám, 
46 8:33 0:03 TC1 chystánÍ izospar na nálitky, 
47 8:38 0:05 TA1 řežání izospar, přinesení a zaslepení nálitků, 
48 8:40 0:02 TC1 chystání lana na otáčení, 
49 8:42 0:02 TA1 řezání izospary, 
50 8:57 0:15 T3 přestávka 
51 9:03 0:06 TD rozhovor s kolegou 
52 9:13 0:10 TA1 otočení spodní části, 
53 9:15 0:02 TA1 obroušení dělící roviny a ofouknutí. 
54 9:19 0:04 TA1 usazení vršku modelu. Rám V 500 mm na formu. 

55 9:22 0:03 TA1 
složení rámu, volné části pod nálitky, šamotky na vršek 
formy, 

56 9:26 0:04 TA1 umístění výtoků na model (4x zaváděcí kolíky), 
57 9:27 0:01 TA1 výfuky, 
58 9:30 0:03 TC1 chystání Izosparů, 
59 9:35 0:05 TC1 chystání nářadí na formování, 
60 9:39 0:04 TB1 dovezení chromitové směsi  na model (50 kg), 
61 9:40 0:01 TB1 chladítka, 
62 9:41 0:01 TA1 sypání další bedny furanové směsi, 
63 9:42 0:01 TA1 pěchování vršku, 
64 9:44 0:02 TA1 Izospary, 
65 9:45 0:01 TA1 Zaslepeny nálitků, sypání CT směsi, 
66 9:51 0:06 TA1 pěchování, dávání špalků na nálitky, 
67 9:54 0:03 TA1 výměna špalků za správný druh –nálitky, 
68 10:00 0:06 TA1 obložení izosparem (65mm tloušťka), obložení nálitků, 
69 10:02 0:02 TA1 umístění (2 ks. šamotek), aby bylo možné odlitek vázat, 
70 10:04 0:02 TA1 usazení rámu (V 300mm), 
71 10:05 0:01 TA1 šamotová nálevka, 
72 10:06 0:01 TA1 upěchování kolem nálitků, 
73 10:09 0:03 TA1 zasypávání CT směsí (bedna), vázání bedny, 
74 10:10 0:01 TA1 pokračování zasypávání CT směsí (bedna),  
75 10:14 0:04 TA1 pěchování pneumatickou pěchovačkou,  
76 10:16 0:02 TA1 zarovnání vršku, 
77 10:20 0:04 TA1 uvolnění průtoků, 
78 10:24 0:04 TC1 otvory na foukání CO2, úklid plochy, 
79 10:25 0:01 TA1 vytahování nálitků, 
80 10:31 0:06 TE vytvrzování CO2 ,3 hadice, chystání sponek, 
81 10:33 0:02 TA1 přemístění hadic, 
82 10:35 0:02 TC1 čistění nálitků, zarovnání hran, 
83 10:36 0:01 TA1 přemístění hadic, vytahování vymezovacích tyčí, 
84 10:41 0:05 TA1 předělání a zatloukání spon, 
85 10:52 0:11 TA1 zatloukání spon, 
86 10:58 0:06 TC1 chystání kolíků na zvedání rámu, otáčení rámu, 
87 10:59 0:01 TA1 točení poloformy, zvednutí vršku a otočení vršku, 
88 11:00 0:01 TE odjezd jeřábu, 
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89 11:04 0:04 TC1 
očištění hrany kolem modelu, očištění vršku a spodku, 
zadělání vtoku, spodek, aby nenapadala směs do filtru, 

90 11:09 0:05 TC1 chystání háčků na tahání modelu. 
91 11:39 0:30 T3 přestávka na oběd 
92 11:48 0:09 TD rozhovor s kolegou 
93 11:49 0:01 TA1 rozklepání modelu, tahání modelu – vršek 
94 11:53 0:04 TA1 odložení modelu, tahání modelu – spodek, 

95 11:58 0:05 TA1 
tahání volných částí a vzorků, opravení formy (spodek i 
vršek), 

96 12:02 0:04 TA1 řezání praporků, 
97 12:09 0:07 TA1 vyfoukání vršku, 
98 12:10 0:01 TA1 napuštění nátěru, 
99 12:13 0:03 TA1 nátěr vršku, 
100 12:18 0:05 TA1 vyfouknutí, spodek natřeno, 
101 12:28 0:10 TE zaschnutí, 
102 12:35 0:07 TA1 druhý nátěr jádra,  
103 12:41 0:06 TA1 zapálení spodek, čekání než zaschne nátěr, 
104 12:54 0:13 TA1 druhý nátěr (spodek i vršek), 
105 12:56 0:02 TE konec nátěru – vršek, 
106 13:10 0:14 TE konec spodek, nátěr spodní jádro,  
107 13:19 0:09 TA1 zapravení dírek po očkách - CT chromitovou směsí, 
108 13:21 0:02 TA1 plastelína do dělící roviny, 
109 13:27 0:06 TA1 propíchání igelitu ve vtokové soustavě, 
110 13:29 0:02 TA1 otočení vršku formy,  

111 13:33 0:04 TA1 
nátěr izosparů, chystání pro složení formy, kolejnice - 
měření délky. 

112 13:36 0:03 TA1 konec natírání, spony na podepření kolejnice, 
113 13:38 0:02 TA1 zvednutí vršku, vložení sedáků, složení formy, 
114 13:41 0:03 TA1 pasování stopky a kolejnice, 
115 13:47 0:06 TA1 spojování formy v dělící rovině sponkami, 
116 13:50 0:03 TA1 sponkování kolejnice, 
117 14:00 0:10 TA1 OK zaklínkováno, 
118 14:00     převezení formy na licí pole. FORMA JE VYROBENA.  
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Příloha 4 

Tab. 28: Formulář snímku pracovního dne čety – „Ventil 14“ (1. část) 

Čas Poř. č. 
Post. Jednot. 

Symbol 
času Název spotřeby času 

ř./sl. 1 2 3 4 
1 6:00     Začátek směny. 
2 6:10 0:10 TB1 Dovoz modelu 

3 6:25 0:15 TB1 
Dovezení modelu 10 min, přinesení chladítek 15 min, 2x 
vzorek, 

4 6:49 0:24 TB1 přinesení šamotových tvarovek,  
5 6:52 0:03 TC1 úklid a příprava pracovní plochy, nářadí; 2x karusel 6´´, 
6 6:55 0:03 TB1 dovezení rámu,  
7 7:01 0:06 TE posunutí rámu jeřábem, 
8 7:09 0:08 TC1 chystání igelitu na ucpání vtoků, 
9 7:12 0:03 TB1 dovezení Karuselů, pasování polohy, 
10 7:13 0:01 TC1 úklid starého modelu, 
11 7:20 0:07 TB1 donesení filtrů, 
12 7:24 0:04 TA1 zadělání ok kartonem na modelu, 
13 7:28 0:04 TB1 dovezení chromitové směsi. 

14 7:35 0:07 TA1 
sypání furanové směsi, umístění chladítek, pěchování 
furanové směsi, přichystání  šamotek, 

15 7:37 0:02 TA1 pěchování formovací směsi, 
16 7:39 0:02 TA1 rovnání plochy pod karuselem, 
17 7:41 0:02 TA1 sypání CT směsi (bedna),  
18 7:44 0:03 TA1 pěchování pod filtrem, 

19 7:47 0:03 TA1 
rovnání filtrů, řezání šamotky, pasování vtokové soustavy, 
skládání karuselu, 

20 7:50 0:03 TA1 řezání trojhranu, šamotky, 
21 7:53 0:03 TA1 vyfoukání stlačeným vzduchem, skládání druhého karuselu, 
22 7:55 0:02 TA1 pěchování kolem karuselu a řezání trámečků, 
23 7:57 0:02 TA1 pěchování druhého karuselu, 
24 7:58 0:01 TA1 dosypání CT směsi, 
25 8:00 0:02 TA1 druhý rám,   
26 8:01 0:01 TA1 sypání CT směsi (bedna), 
27 8:03 0:02 TA1 pěchování, objednávka směsi,  
28 8:04 0:01 TC1 dovoz další bedny CT směsi, 
29 8:07 0:03 TA1 zapěchování, 
30 8:12 0:05 TB1 objednávka směsi, navázání bedny CT směsi, 
31 8:13 0:01 TA1 píchání pro zaváděcí tyče,  
32 8:28 0:15 T3 přestávka na svačinu, 
33 8:30 0:02 TD rozhovor s kolegou 
34 8:47 0:17 TA1 sypání CT směsi (bedna),  
35 8:47 0:00 TA1 sypání, zarovnání, 
36 8:49 0:02 TA1 pěchování, 
37 8:54 0:05 TA1 píchání průduchů pro vytvrzení C02, chystání hadic, 
38 8:55 0:01 TE vytvrzování C02, 
39 8:57 0:02 TB1 chystání sponek, 
40 8:59 0:02 TA1 přemístění 3 hadic, 
41 9:00 0:01 TA1 sponkování poloformy, 
42 9:03 0:03 TA1 přemístění hadice, 
43 9:05 0:02 TB1 příprava háčků, 
44 9:06 0:01 TA1 přemístění hadice, 
45 9:08 0:02 TA1 zadělávání furanovou směsí dírek, 
46 9:09 0:01 TE konec vytvrzování CO2. 
47 9:16 0:07 TB1 přinesení 6 ks exonálitků, 
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Tab. 28: Formulář snímku pracovního dne čety – „Ventil 14“ (2. část) 

48 9:20 0:04 TA1 stříkání voskem nového modelu, 
49 9:25 0:05 TA1 otáčení poloformy,  
50 9:29 0:04 TA1 čištění dělící roviny, 
51 9:30 0:01 TA1 ofouknutí dělící roviny, 
52 9:32 0:02 TA1 řezání exonálitků, 

53 9:36 0:04 TA1 
uchopení modelu na vrchní část, usazení modelu (jeřábem), 
zaslepení nálitků, 

54 9:37 0:01 TA1 umístění rámu, 
55 9:39 0:02 TB1 přinesení tvarovek, vkládání zaváděcích tyčí, 
56 9:41 0:02 TC1 uvolňování háčků z volných částí, 
57 9:44 0:03 TC1 vytváření průduchů  na odlitek, 
58 9:45 0:01 TC1 donesení 2x šamotky, 
59 9:47 0:02 TA1 řezání šamotky, 
60 9:49 0:02 TA1 ucpání vtoku hladítkem, 
61 9:55 0:06 TB1 přinesení chladítek, 
62 9:56 0:01 TB1 doprava bedny chromitové směsi, 
63 9:58 0:02 TA1 obkládání směsí, zadělávání kartonem oček na modelu, 
64 10:02 0:04 TA1 sypání furanové směsi (bedna), vkládání hladítek, 
65 10:03 0:01 TA1 pěchování rámu, 
66 10:04 0:01 TA1 dávání „exa“ na nálitky, 
67 10:09 0:05 TA1 sypání  furanové směsi, pěchování zašlapáváním,  
68 10:14 0:05 TA1 dávání špalků na nálitky („izocihly“ tlustší, tenčí), 
69 10:18 0:04 TA1 obkládání půlky a lámání izospar, 
70 10:20 0:02 TA1 rám ,h 300, 
71 10:23 0:03 TA1 nálevka šamotová, mezičlánek, 
72 10:25 0:02 TA1 sypání CT směsi (bedna), 
73 10:26 0:01 TA1 řezání izospar, pěchován CT směsi, 
74 10:32 0:06 TA1 druhá bedna CT směsi,  pěchování. 
75 10:43 0:11 TD odchod z pracoviště vyřízení osobních věcí 
76 11:13 0:30 T3 přestávka na oběd 
77 11:29 0:16 TA1 vyjmutí nálitků a sponek, 

78 11:40 0:11 TA1 
vytvrzování CO2 (3 hadice), sponkování rámů, zapravení 
rámů, zapravení nálitků, značka na průtok kvůli stopce,  

79 11:43 0:03 TE konec vytvrzování CO2,  
80 11:56 0:13 TA1 lití – jeřáb, 
81 12:00 0:04 TA1 připevnění balance na jeřáb, 
82 12:02 0:02 TA1 otočení vršku formy, 
83 12:03 0:01 TA1 otočeno, 
84 12:05 0:02 TB1 očištění dělící roviny obou forem, 
85 12:07 0:02 TA1 vyjmutí vzorku –spodek, 
86 12:09 0:02 TA1 vyjímání modelu z formy- vršek, 
87 12:10 0:01 TA1 odložení, 
88 12:11 0:01 TA1 vyjmutí modelu z formy –spodek, 

89 12:12 0:01 TA1 
odložení, vyjmutí volných částí- podnálitkové kapsy, kovář 
měří stopku pro zajištění jádra, 

90 12:32 0:20 TD 
oprava spodku i vršku, očištění chladítek, řezání žebírek, 
2x22 izocihly tenké, 

91 12:37 0:05 TA1 provedení nátěru, 
92 12:45 0:08 TA1 první vrstva- hotovo, 
93 12:47 0:02 TA1 nátěr- druhá vrstva- vršek i spodek, jádra hotová, 
94 12:50 0:03 TA1 stopka hotovo- vršek natřen. 
95 12:51 0:01 TA1 spodek natřen, otáčení vršku, 
96 12:58 0:07 TA1 usazení na opěrky, 
97 13:02 0:04 TA1 hotovo- natřeno, vršek nálitky, ukládání - spodek jádra, 
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98 13:03 0:01 TA1 sedáky a podložky, 
99 13:05 0:02 TA1 vršek jádra, 
100 13:12 0:07 TA1 složení vršku jádra, zadělání oušek, 

101 13:16 0:04 TC1 
ofouknutí, vyfouknutí, zapálení vršku, natření nátěrem- 
spáru mezi jádry, 

102 13:19 0:03 TA1 plastelína, těsnící hmota do dělící roviny, 
103 13:22 0:03 TB1 doprava kolejnice, 
104 13:28 0:06 TB1 chystání dosedací plochy pro formu, rovnání směsi,  
105 13:30 0:02 TA1 složení formy se sedákem, 
106 13:34 0:04 TA1 sponky, 
107 13:47 0:13 TA1 ukončeno, Převoz na licí pole. 
108 13:52 0:05 TA1 kolejnice, 

109 14:00 0:08 TA1 
upevnění kolejnice, zaklínkována stopka. 
FORMA JE VYROBENA. 

 

 


