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Anotace: 

Tato práce se zabývá analýzou CAD/CAM systémů za účelem zjištění, který z těchto 

systémů by byl nejvhodnějším řešením na základě stanovených kritérií a priorit společností 

Nemak Česká republika s.r.o. První část popisuje obecné využití softwarů, jejich využití ve 

společnosti Nemak Česká republika s.r.o. a dále účel, za jakým je analýza trhu prováděna. 

V další části je stručná charakteristika vybraných systémů a základní pojmy z oblasti 

CAD/CAM. Třetí kapitola obsahuje porovnání systémů mezi sebou a stanovení tak toho 

nejvhodnějšího pro firmu Nemak Česká republika s.r.o. V závěru práce je zhodnocení 

analýzy a úvaha o možném směru vývoje CAD/CAM softwarů.  

Klí čová slova: CAD, CAM, CNC, Nemak, Catia V5, Solid, WorkNC, NX6 

 

Summary: 

This diploma thesis is focused on analysis of CAD/CAM systems for assingment, 

which one from the systems is the best solution for Nemak Czech Republic base on 

defined priorities and requirements. The first part describes their general usage, usage in 

Nemak Czech republic and then purpose of analysis CAD/CAM softwares market. In the 

next chapter there is short description of software systems and basic notions from sphere of 

CAD/CAM. In the third part is summed the market analysis, compared systems to each 

other and appointed the best solution for the company. The final part is about thesis 

evaluation and possible consideration of development and systems future. 

Keywords: CAD, CAM, CNC, Nemak, Catia V5, Solid, WorkNC, NX6 
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Seznam použitých zkratek 

2D  Dvojrozměrné zobrazení 

3D   Trojrozměrné zobrazení 

AMD  Advanced Micro Devices (výrobce integrovaných obvodů)  

BMW  Bayerische Motoren Werke 

CAD:   Computer aided design (počítačem podporované navrhování) 

CAE:  Computer aided engineering (nástroje pro simulaci a výpočty) 

CAM:   Computer aided manufacturing (počítačem podporovaná výroba) 

CNC:   Computer numeric control  

DVD:   Digital Video Disc 

DWG:   Drawing (datový formát pro 2D zobrazení výkresové dokumentace) 

DXF:   Drawing Exchange Format (datový formát) 

FTP:   File transfer protokol (protokol užívaný pro přenos více objemných dat) 

GB:   Gigabyte 

GM:   General Motors (automobilka figurující především v USA) 

HW:   Hardware 

IGES:   International Graphics Exchange Specification 

ISO:   International Organization for Standardization 

MB:   Megabyte 

PRT:   Part (datový formát) 

RAM:   Random access memory  

s.r.o.:   Společnost s ručením omezeným 

STEP:   Standard for exchange of product model data (datový formát) 

SW:   Software 

USA  Spojené státy americké 

V5:   Verze 5 
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1 Úvod 

CAD/CAM  systém je software určený pro navrhování, projektování a průmyslové 

zpracovávání pomocí počítače. Tyto programy již delší dobu nabývají v oblasti výroby 

stále větší důležitosti. Jsou nedílnou součástí automobilového průmyslu, ve kterém se 

pohybuji již 3 roky. Právě díky těmto systémům dosáhl automobilový průmysl během 

posledních několika let velmi vysoké úrovně a optimalizace jak v oblasti dílčích 

technických řešení v rámci spolehlivosti a efektivity, tak v oblasti designu.  Jsou používány 

např. v robotice pro řízení a zajištění výrobních aplikací, pro optické měřicí přístroje, pro 

uskutečňování nejrůznějších simulací a dále například v oblasti obráběcích a tvářecích 

strojů. 

Již dnes bychom s jistotou mohli říct, že pro dosažení úspěchu a konkurence 

schopnosti v tomto oboru je jejich pořízení dokonce nutností. Sice nejsou tou jedinou 

nutností, neboť k dosažení úspěchu je zapotřebí mnoha dalších faktorů, které musí být ve 

vzájemném souladu. Avšak pokud zůstaneme u ryze výrobních faktorů a pomineme ty 

ekonomické, jsou rozhodně jednou z nejdůležitějších součástí podniku majících vliv na 

jeho úspěch či neúspěch. Právě i proto by podle mého názoru měl být kladen velký důraz 

již na jejich samotný výběr. 

Tato práce se zabývá představením a popisem vybraných CAD/CAM systémů za 

účelem zjištění, který z těchto systémů by byl nejvhodnějším řešením na základě 

stanovených kritérií a priorit společností Nemak Česká republika s.r.o. 

Společnost Nemak se z globálního hlediska specializuje na produkci hliníkových 

hlav motorů, bloků motorů, převodových skříní a dalších hliníkových komponentů 

využívaných v automobilovém průmyslu. Se 16 výrobními závody ve 13 různých státech 

v Asii, Evropě, Severní a Jižní Americe a s téměř 15 tisíci zaměstnanci zaujímá největší 

podíl na trhu právě s těmito komponenty. Výrobní  kapacita společnosti Nemak se v roce 

2007 blížila ke 40 milionům komponentů s roční tržbou 3 biliony amerických dolarů. 

V době ekonomické krize klesla produkce přibližně o jednu třetinu. [2] 

Nemak je zároveň držitelem mnoha cen udělovaných různými automobilkami na 

základě produkčních a kvalitativních výsledků. [2] 
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Mimo již zmíněné zákazníky Jaguár a Volvo a tzv. zámořské Velké trojky, do které 

patří GM, Ford a Chrysler, má Nemak ještě dalších 37 zákazníků, z nichž těmi 

nejdůležitějšími jsou například Volkswagen, BMW, Toyota, Daimler a Fiat.[2] 

CAD/CAM programy využívá společnost Nemak Česká republika s.r.o. pro 

modifikace 3D modelů forem na základě interních požadavků nebo požadavků zákazníka 

(Jaguár, Volvo) a pro následné navržení realizace dané změny. Opravy a změny provádí 

oddělení nástrojárny, kde s těmito programy pracují celkem 3 lidé, jeden CAD operátor a 

dva CNC programátoři. 

Analýzu trhu jsem provedl z důvodu optimalizace procesu přípravy samotné výroby. 

Dalším důvodem je fakt, že momentálně používané programy jsou ve společnosti zavedeny 

již od roku 2003, proto by tento průzkum měl ukázat, zda tyto současné dva systémy jsou 

stále pro společnost skutečně ty nejvhodnější. 
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2 Charakteristika CAD/CAM softwarových systémů 

Všechny níže uvedené systémy slouží buď pro návrh součásti nebo pro navržení 

technologie samotného zpracování dílů. V tomto případě se jedná o díly strojní, kterými 

formy pro odlévání hliníkových hlav jsou. Případně umožňují obě operace v rámci jednoho 

programu. 2 systémy nesplňují bezpodmínečné kritérium, tedy perfektní práci ve 3D 

prostředí. Přesto jsem je uvedl z důvodu jejich rozšířenosti nebo kvůli původu jejich 

vývoje. Zbylých osm programů pracovat v trojrozměrném prostředí umožňují. Těchto osm 

jsem poté podrobil podrobné analýze nejen z hlediska jejich kvalit, ale i z hlediska 

technické podpory, školení nebo hardwarové náročnosti. Všechny uvedené softwary mají 

distributora pro Českou republiku. 

Přestože v této oblasti je nejčastěji skloňována trojice CAD, CAM a CAE, se tato 

práce posledním jmenovaným nezabývá, neboť CAE programy slouží zejména pro složité 

výpočty a náročnou simulaci, což v tomto případě není ani jedním z požadavků 

společnosti.  

Pro pochopení analýz jsem uvedl a vysvětlil některé pojmy, které ve světě 

počítačového navrhování patří mezi ty nejdůležitější.  

ZÁKLADNÍ POJMY Z OBLASTI CAD/CAM NÁVRHU  

� CAD  

Zkratka pro anglický název computer aided design, česky počítačem podporované 

navrhování. Znamená to použití pokročilých grafických programů pro kreslení plošných 

výkresů a modelování 3D objektů reálného světa. Díky vyšší produktivitě a praktičnosti 

nahradily CAD aplikace kreslení na rýsovacích prknech. [3] 

� CAM  

Zkratka pro anglický název computer manufacturing design a znamená počítačem 

podporovaná výroba. Je to použití počítačového softwaru pro programování CNC strojů. 

Při znalosti konkrétního obráběcího software je programátor schopen navrhnout obráběcí 

dráhy nástroje pro soustružení nebo frézování. Tyto systémy dále umožňují simulování 

obráběcích operací na účelem např. zkrácení výrobního času za použití optimálních 

obráběcích podmínek a pro eliminaci možných kolizních situací.  
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� CNC  

Zkratka pro anglický název computer numerical control. Jeto řízení stroje počítačem neboli 

programem. 

� ŘÍDÍCÍ SYSTÉM 

Je programovatelné zařízení používané v průmyslu, které ovládá technologický proces. Pro 

příklad systému užívaných v České republice uvádím Heidenhain, Sinumerik a Fanuc. 

V praxi bychom mohli návaznost těchto čtyř pojmů popsat takto: 

Konstruktér na základě požadavku a daných kritérií navrhne (vyprojektuje) objekt pomocí 

CAD aplikace. Tento vytvořený objekt v podobě 3D modelu převede programátor do 

formátu podporovaného využívaným CAM softwarem (Tato věta platí pouze v případě, že 

programy CAD a CAM jsou rozdílné) Po převedení jsou vytvořeny obráběcí dráhy a 

provedeny simulace pro optimalizaci výrobního procesu. Naprogramované dráhy jsou poté 

postprocesorem přeměněny z vizuální podoby samotných drah do textové podoby. Text 

obsahuje souřadnice polohy, nejrůznější příkazy a musí mít úpravu, kterou je schopen 

analyzovat řídicí systém CNC stroje. Postprocesor tedy převede dráhy do formátu, který je 

dán řídicím systémem. 

� DATOVÝ FORMÁT MODELU 

Je to takový formát výkresů nebo 3D modelů, se kterým pracuje každý dílčí program. 

Žádný totiž nedokáže pracovat s více formáty, dokáže jen přeložit model z určitého 

formátu do formátu, se kterým umí pracovat daný software 

Nejčastěji používané formáty: 

PRT – je datový formát, se kterým pracuje např. software NX, je to zkratka pro anglický 

název part, neboli díl 

IGES – tento formát není standardně využíván žádným systémem. Přesto je velmi 

používaný, neboť jej dokáže načíst téměř každý systém a převést do formátu vlastního. 

Nevýhodou je rozpad modelu v podobě tělesa na jednotlivé plochy, které někdy na sebe 

nenavazují plynule. 

STEP – obdoba IGES, nedochází zde však k rozpadu tělesa na plochy. 

DWG – DraWinG, např. pro AutoCAD, je to tedy formát pro 2D výkresy 
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� 2D - DVOUROZMĚRNÝ SVĚT (DVOUDIMENZIONÁLNÍ) 

Tento svět je možné popsat dvěma parametry. Zobrazené předměty jsou dány např. šířkou 

a délkou. Tímto způsobem zobrazovány především základní geometrické tvary (čtverec, 

obdélník, kruh, trojúhelník). 

� 2,5D 

Jedná se o rovinné zobrazení s výškovým údajem. 

� 3D - TROJROZMĚRNÝ SVĚT (TROJDIMENZIONÁLNÍ) 

Svět popsaný třemi parametry, např. kartézský souřadnicový systém. Předměty v tomto 

světě mají objem. Tato zkratka zpravidla označuje techniky pro zobrazení trojrozměrných 

předmětů na plochém dvojrozměrném podkladu, např. počítačová obrazovka nebo filmové 

plátno. [5] 

� FRÉZOVÁNÍ 

Frézováním se označuje třískové obrábění materiálů, kterými můžou být ocel, plast, nebo 

dřevo, promocí speciálních nástrojů- fréz. 

� FTP SERVER 

Anglicky File Transfer Protocol. Je to protokol pro přenos souborů mezi počítači, např. 

s rozdílnými operačními systémy. Komunikace bývá navázána pomocí IP adresy, 

přihlašovacího jména a hesla. [6] 
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3 Analýza trhu nabídky s přihlédnutím k potřebám 

společnosti Nemak Česká republika s.r.o. 

Analýza trhu byla provedena dle daných kritérií, které jsou blíže specifikovány 

v kapitole 3.1. Dále v celé kapitole 3 nejsou uvažovány náklady na jednotlivé programy, 

neboť méně kvalitní systémy mají i nižší cenu. Náklady budou uvažovány až v kapitole 4, 

kde budou srovnány jednotlivé cenové nabídky nejlépe hodnocených tří programů. 

3.1 Stanovená kritéria a priority  

Jednotlivá kritéria byla stanovena společností Nemak Česká republika. Každé 

hledisko je vyjádřené body na základě jeho priorit. Priority jsem určil dle mojich 

dosavadních zkušeností. Jednotlivé body budou u každého softwaru následně sečteny. 3 

nejlépe hodnocené programy postoupí do dalšího kola, kde bude již rozhodujícím faktorem 

cena za jejich pořízení a dále vlastnosti zjištěné v kapitole 2.2. 

Důvod, proč v tomto kole nebudou mít náklady na jednotlivé programy bodové 

hodnocení je ten, že méně kvalitní systémy mají i nižší cenu.  

Hlediska a priority stanovené společností Nemak Česká republika s.r.o.: 

1) Úroveň CAD a CAM 

10bodů: Obě oblasti slouží jako plnohodnotné aplikace  

5b: Oblast CAD slouží spíše jen pro načítání modelů a pro realizaci jen těch 

nejzákladnějších úprav (není vhodná pro složitější úpravy 3D dat) 

+3body navíc: v případě, že CAM obsahuje modul vyvinutý speciálně pro obrábění forem 

2) Načítání a překlad ostatních formátů 

8b: Umožňuje standardně načítat modely z formátu STEP, IGES, PRT, CATIA V5 do 

formátu dané CAD aplikace (CATIA V5 není nezbytnou podmínkou pro 8 bodů) 

+3b: v případě automatického dodání překladače, např. překlad z IGES do STEP (resp. 

umožňuje nejen načítání, ale i překlad jakéhokoliv z nepoužívanějšího formátu do jiného) 
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3) Zákaznická (technická podpora) 

8b: Je realizována pomocí Hot line, elektronické pošty, FTP serveru, popř. vzdálené 

plochy 

4b: Pouze Hot Line a elektronická pošta, příp. eSupport 

4) Možnost výběru jazyka 

CAD operátor hovoří jazykem anglickým, avšak oba CNC programátoři anglicky 

nehovoří, proto je výhodou, pokud daný SW umožňuje výběr mezi angličtinou a češtinou 

8b: Na výběr je český i anglický jazyk  

4b: v základní nabídce je jen jazyk anglický 

5) Použití softwaru v ostatních pobočkách Nemaku 

Toto hledisko je důležité z důvodu časté výměny 3D modelů mezi jednotlivými 

pobočkami, kdy každá může používat rozdílný software. Při překladu z formátu určitého 

programu do formátu programu jiného, se někdy objevují chybová hlášení. Jejich vyřešení 

způsobuje nejen časové zdržení, ale hrozí zde i riziko špatného přeložení, které se může 

projevit například špatným spojením ploch, některé plochy se někdy nezobrazí vůbec. 

Body jsou přiřazeny pouze ke státům, s kterými spolupracuje Nemak Česká republika 

s.r.o., nejrozsáhlejší spolupráce probíhá s Mexikem a Rakouskem, proto mají od ostatních 

jeden bod navíc. 

2b: Využíván v Nemaku Mexiko (NX6) 

2b: v Nemaku Rakousko (CATIA V5, Pro/Engineer) 

1b: v Nemaku Německo (CATIA V5) 

1b: v Nemaku Slovensko (Pro/Engineer) 

1b: v Nemaku Polsko (Pro/Engineer) 

6) Použití softwaru u výrobce nových nástrojů (forem) 

 Výrobce navrhuje základní design nástrojů, spolupráce s ním probíhá při výměně a 

posílání 3D dat forem. Výhodou tedy může být eliminace možných chyb v 3D modelech, 

jenž mohou vznikat při překladu 3D modelu do jiného formátu, které by byly vysvětleny 

v hledisku 5). 

1b: Kraemer und Grebe - německý výrobce forem pro Jaguár (CATIA V5) 

1b: Mecko Eckel - německý výrobce forem pro Volvo (NX6) 

1b: Meissner - německý výrobce forem pro Volvo (CATIA V5) 
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7) Způsob školení 

3b: Standardní školení zaměřené na základní nástroje 

 +1b: v případě školení zaměřeného na danou problematiku, se kterou v praxi setkává 

uživatel 

+1b: za možnost školení v sídle společnosti uživatele 

+1b: v případě získání certifikace o systému během školení 

Maximální počet bodů, které mohl každý systém získat, byl celkem 56 bodů: 

• Kritérium č.1: max. 13 bodů (SW má velmi kvalitní CAD i CAM a zahrnuje 

moduly zaměřené na výrobu forem) 

• Kritérium č.2: max. 11 bodů (obsahuje standardní překladač pro načítání do 

formátu daného systému a dále překladač mezi libovolnými základními formáty) 

• Kritérium č.3: max. 8 bodů (je realizování nejen pomocí základních nástrojů, ale i 

FTP serveru nebo vzdálené plochy) 

• Kritérium č.4: max. 8 bodů (výběr mezi českým i anglickým jazykem) 

• Kritérium č.5: max. 7 bodů (SW je používán ve všech zohledňovaných 

pobočkách Nemaku) 

• Kritérium č.6: max. 3 body (SW je používán u všech dodavatelů nástrojů pro 

Nemak Česká republika) 

• Kritérium č.7: max. 6 bodů (distributor programu nabízí standardní školení, 

školení zaměřené na praxi zákazníka, výuku v sídle společnosti zákazníka a 

zároveň umožňuje v rámci školení vykonat certifikační zkoušku)  

Do dalšího kola, resp. do cenového porovnávání postoupí 3 softwary s největším počtem 

bodů. 

3.2 Popisy jednotlivých systémů 

Popisy jednotlivých softwarů zahrnují jejich obecný popis, popisy modulů CAD,CAM a 

dále jsem zmínil požadavky na HW a SW. Popisy obsahují rovněž informace o zákaznické 

(technické) podpoře, školení a tabulku udávající bodové hodnocení dle daných požadavků. 
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Pozn.: Z níže uvedených programů mám osobní zkušenosti se systémy NX (oblast CAD), 

Kovoprog, WorkNC (CAD,CAM), Auto CAD, Autodesk Inventor (CAD).  

3.2.1 NX6 (Unigraphics)  

Distributorem tohoto softwaru v Česku je Siemens Česká republika. 

NX  je komplexní systém zahrnující velmi široké spektrum činností v konstrukci a výrobě 

od první myšlenky návrhu přes výpočty, simulace a analýzy. Umožňuje modelování 

jednotlivých dílů i celých sestav. Dále tvorbu výkresové dokumentace, programování CNC 

obráběcích a měřících strojů a simulaci obrábění až po kontrolu kvality. 

Tento systém (především jako CAD aplikace) je využíván více než polovinou poboček 

společnosti Nemak. Globálně vlastní tento software firmy nacházející se spíše na 

americkém kontinentu. [7]  

CAD 

Tato oblast NX je obecně rozšířenější než oblast pro CAM a ve spol. Nemak Česká 

republika s.r.o. je momentálně používána právě tato CAD aplikace, jenž byla zavedena již 

v počátku existence české pobočky Nemaku. Mimo klasických nástrojů, jako jsou např. 

vytváření, editace, vyhlazování, analýza křivek ploch a práce se sestavami, je NX první 

CAD systém s novým přístupem k tvorbě 3D modelu.  Jedná se o tzv. přímé modelování, 

které dává uživateli možnost upravovat rozměry a tvary na modelech importovaných 

z jiných CAD systémů a není tedy závislý na kompletní historii vzniku objektu. Další 

výhodou tohoto systému jsou aplikace pro konstrukci a práci s formami. K systému jsou 

standardně dodávány překladače nejpoužívanějších datových formátů PRT, STEP, IGES, 

DXF a DWG.  

Ukázka zobrazení prostředí CAD modulu, viz. Obrázek 22 

CAM  

Prostředí je moderní, vizuálně přehledné a snadno ovladatelné. Obsahuje velký výběr 

obráběcích strategií a podporuje vysokorychlostní frézování a frézování do kalených 

materiálů. Jakákoliv geometrická změna modelu se promítne automaticky do již 

vytvořeného programu. Výhodou je rovněž volba jazyka mezi českým a anglickým. [8] [9] 
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Doporučené hardwarové požadavky 

• Procesor 64-bit Intel Xeon nebo 64-bit AMD Athlon 

• Operační paměť 4 GB RAM  

• Grafická karta 512 MB, NVIDIA Quadro  

• Síťová karta  

• DVD mechanika  

• 3D polohovací zařízení SpaceBall nebo SpaceNavigator 

Systémové požadavky 

• Microsoft® Windows Vista® (SP1) (32-bit nebo 64-bit)  

• Windows® XP  Professional edice (SP2) 

Zákaznická (technická) podpora 

Probíhá v případě přechodu na nové verze, jejich aktualizací nebo v rámci řešení problémů 

zajištěním tzv. HOT LINE nebo diskusního fóra uživatelů 

Další možností je vzdálený přístup přes FTP server. [10] 

Školení 

Probíhají individuálně na přání zákazníka, s možností školení přímo v sídle jeho 

společnosti. Dobrou příležitostí je získání certifikace znalostí systému na základě 

stanovených kritérií. Dvakrát ročně dále probíhají setkání uživatelů za účelem výměny 

zkušeností. 

Shrnutí 

Výhodou tohoto systému je přehlednost, moderní vzhled, práce se sestavami a dále 

skutečnost, že oproti jiným systémům patří mezi špičku na trhu nejen aplikace CAD, ale i 

CAM. Dalším velkým kladem je standardně dodávaný překladač do již dříve zmíněných 

formátů a možnost školení přímo v sídle zákazníka. 

Nevýhodou je vysoká cena a někdy až zbytečně složité kreslení skic nezbytných pro 

vytváření modelů.  
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Tabulka 1: Bodové hodnocení systému NX6 

Hledisko (kritérium) Bodové hodnocení 

Úroveň CAD/CAM 10+3 

Načítání a překlad ostatních formátů 8+3 

Zákaznická (technická podpora) 4 

Možnost výběru jazyka 8 

Použití softwaru v ostatních pobočkách Nemaku 2+0+0+0+0 

Použití softwaru u výrobce nových nástrojů (forem) 0+1+0 

Způsob školení 3+1+1+0 

Celkem 44 

3.2.2 Edgecam  

Edgecam je CAM systém kombinující uživatelsky příjemné prostředí a intuitivní ovládání. 

Je to produkt firmy Planit group, která je dle nezávislé studie světově nejrychleji rostoucí 

společnosti zabývající se vývojem a prodejem CAM systémů. Strategickým partnerem této 

společnosti pro Českou a Slovenskou republiku je společnost NEXNET a.s. Tento systém 

je kompletní softwarové CAM řešení nejen pro produkční obrábění, ale i pro výrobu 

tvarově složitých forem. [11] 

CAD 

Pro tuto aplikaci byl vytvořen tzv. Part modelář, což je nástroj pro vytváření jednoduchých 

3D solid modelů. Není to tedy klasický CAD systém, který umožňuje vytvářet a pracovat 

s velmi složitými součástmi a sestavami, ale pouze nástroj pro základní úkony s 3D 

modely, jako jsou např. změna průměru otvoru, změna zaoblení nebo zkosení hran. 

Modelář stejně jako systém NX umožňuje načítat a pracovat s modely předních CAD 

systémů. Mezi načítané formáty patří modely ze SolidWorks, SolidEgde, NX a dále 

soubory STEP a IGES.  

Výhodou je však načítání poškozených modelů a následné sešití poškozených ploch. 

K poškození ploch může docházet právě při překladu z formátu IGES a naopak. 

Při použití IGES se 3D model jako těleso rozpadne na jednotlivé plochy, které nemusí být 

vždy dokonale spojeny. [12] 
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CAM 

Mimo klasických obráběcích strategií jsou zde strategie zaměřené na výrobu již zmíněných 

tvarově složitých forem, které využívá pro produkci hlav právě společnost Nemak. 

Výhodou jsou především silné hrubovací strategie a celá škála přesných dokončovacích 

operací. [13] 

Ukázka zobrazení prostředí CAM, viz. Obrázek 33 

Doporučené hardwarové požadavky [14] 

• Procesor 64-bit nebo 32-bit Intel Pentium, 64-bit nebo 32-bit AMD Athlon 

• Windows Vista x64  

• Operační paměť 4 GB RAM  

• 50GB volného místa na disku  

• Grafická karta podporující rozlišení alespoň 1680 x 1050, 512 MB , 20" monitor  

• Myš s kolečkem  

• Síťová karta  

• DVD mechanika  

• Přístup na Internet  

• Internet Explorer 6 nebo vyšší  

• 3D polohovací zařízení SpaceBall nebo SpaceMouse 

Systémové požadavky[14] 

Microsoft® Windows Vista® (SP1) (32-bit nebo 64-bit) ve verzích Business, Enterprise, 

Ultimate 

Windows® XP Professional (SP2 a SP3) nebo Professional x64 Edition (SP2) 

Zákaznická (technická) podpora [15] 

Je rozdělena do dvou oblastí: 

a) Zelená linka v podobě hot line 

b) eSupport (Umožňuje okamžitou reakci na požadavek zákazníka, která má vždy 

k dispozici celou historii komunikace s technickou podporou. Na základě 

dotazů je postupně vytvářena knihovna řešení) 

c) Pomocí webové podpory pro vzájemné propojení dvou počítačů 
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Školení [16] 

Probíhá u distributora softwaru, tedy v sídle společnosti NEXNET. Školení je 

přizpůsobené požadavkům zákazníka na základě jeho dosavadních znalostí a jeho 

praktických potřeb. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Shrnutí 

Největší výhodou tohoto systému je jeho komplexnost v obráběcích strategiích nezbytných 

pro výrobu tvarově složitých forem a kvalitní zákaznická podpora. Rovněž je velmi 

důležitý fakt, že jako CAM aplikace se řadí mezi neoblíbenější strojní softwary v České 

republice, tudíž na webovém rozhraní existuje celá řada diskuzí a výměn zkušeností mezi 

samotnými uživateli. 

Nevýhodou je nedokonalá CAD aplikace, jenž nesplňuje požadavky dané společností, 

kterou není možné použít pro samotnou konstrukci nebo složitější designovou změnu 

složitých forem. 

 

Tabulka 2: Bodové hodnocení systému Edgecam 

Hledisko (kritérium) Bodové hodnocení 

Úroveň CAD/CAM 5+3 

Načítání a překlad ostatních formátů 8+0 

Zákaznická (technická podpora) 8 

Možnost výběru jazyka 8 

Použití softwaru v ostatních pobočkách Nemaku 0+0+0+0+0 

Použití softwaru u výrobce nových nástrojů (forem) 0+0+0 

Způsob školení 3+1+0+0 

Celkem 36 

3.2.3 Catia V5  

Tento systém je v České republice distribuován firmou BEKO Engineering s. r.o., jenž se 

zaměřuje na IT řešení a je spolehlivým business partnerem IBM. 

Catia V5 je v automobilovém průmyslu rozšířený a velmi populární průmyslový software. 

Tento program nabízí vůbec nejucelenější průmyslové nástroje pro konstruování a 

simulace od jednotlivých malých dílů až po celé inženýrské systémy. Vzhledem 
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k obrovské obsáhlosti a využitelnosti je tento software rozdělen do sedmi kategorií. 

[17]Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

a) Mechanický design (toto kategorie je popsána pod nadpisem CAD) 

b) Tvarové designování (umožňuje reverzi fyzických modelů do digitální podoby 

nebo přenesení 3D modelů do reálného světa a zobrazovat je ve vysoce kvalitních 

fotorealistických pohledech) 

c) Syntéza produktu (mění předpokládané metody výpočtu do jednoznačné znalosti, 

příkladem může být simulace pohledu řidiče v kabině vozidla za účelem získání 

optimálního designu a praktičnosti interiéru) 

d) Systémové inženýrství (pro navrhování nejoptimálnějšího inženýrského systému od 

jeho digitálního návrhu až po simulaci kapalin uvnitř, příkladem je palivová nebo 

brzdová soustava automobilu) 

e) Analýza (slouží pro simulaci mechanických cyklů např. v převodovém systému) 

f) Obrábění (tato kategorie je podrobněji popsána pod nadpisem CAM) 

g) Infrastruktura (pro navržení nejoptimálnějšího výrobního procesu určitého produktu 

z hlediska finanční a časové náročnosti) 

CAD 

Používá se ve všech oblastech průmyslu. Modelování je velmi intuitivní a obsahuje 

nástroje pro objemové, hybridní a plechové díly, návrhy obsáhlých sestav a tvorbu 

výkresové dokumentace. Tato aplikace je rovněž vhodná pro vývoj, simulaci a analýzu dílů 

kompozitních materiálů, dále obsahuje nástroje pro tvorbu svařovaných sestav. Dalším 

velmi důležitým faktorem je nástroj pro vývoj a tvorbu vstřikovacích forem. [18] 

CAM 

Zde jsou nabízeny produkty pro plánování, simulování a optimalizování obráběcích 

procedur ještě před zahájením výroby a jsou důležité pro maximální podporu výrobní 

efektivity. Produkty CATIA V5 nabízejí široké spektrum obráběcích operací, jako jsou 

např. Z-úrovňové frézování, frézování šroubovitých drážek a automatickým využitím 

nástroje Tento CAM systém má vestavěné nástroje pro optimalizaci obráběcích podmínek 

a tím tedy i snížení času běhu stroje současně s ušetřením nákladů za obráběcí nástroje. 

[19] 

Ukázka zobrazení prostředí CAM, viz. Obrázek 44 
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Doporučené hardwarové požadavky 

• Procesor 64-bit Intel nebo 64-bit AMD Athlon 

• Operační paměť 4 GB RAM  

• 60 GB volného místa na disku  

• Grafická karta podporující rozlišení 1280 x 1024  

• 20" monitor  

• Síťová karta  

• DVD mechanika  

• 3D polohovací zařízení SpaceBall nebo SpaceMouse 

Systémové požadavky 

• Microsoft® Windows Vista® (SP1) (32-bit nebo 64-bit)  

• Windows® XP  Professional (SP2 a SP3) nebo Professional x64 edice (SP2) 

Zákaznická (technická) podpora 

Po uzavření zákaznické smlouvy je zákaznická podpora realizována přes elektronickou 

poštu nebo telefonicky, případně přes vzdálenou plochu. [20] 

Školení 

Společnost nabízí školení pro managery, administrátory i uživatele a mohou být 

koncipována jako firemní, pro uzavřenou skupinu se speciálními požadavky nebo jako 

kurz se standardním schématem školení. Již od počátku školení jsou na uživatele kladeny 

vysoké nároky. Každá kapitola obsahuje množství příkladů. [21] 

Shrnutí 

Tento software patří v celosvětovém měřítku mezi vůbec nejlepší produkty jak v oblasti 

CAM, tak v oblasti CAD. Je to jednoznačně nejucelenější nástroj pro průmyslové 

inženýrství. 

Zajímavostí je fakt, že zástupci firmy Solid Vision, která je distributorem programů Solid 

Works a Solid cam sami v současné době považují Catii V5 za nejkvalitnější 3D nástroj 

pro navrhování, který lze na trhu pořídit 

Nevýhodou je však vysoká cena, které činí i více násobek nákladů na pořízení a roční 

údržbu oproti jiným systémům. V tomto případě je tedy důležité si vybrat, zda firma 

opravdu musí mít to nejlepší nebo se spokojí s dostačující náhradou, ale za mnohem nižší 

cenu. Údaje o ceně jsem uvedl v kapitole č.4. 
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Tabulka 3: Bodové hodnocení systému Catia V5 

Hledisko (kritérium) Bodové hodnocení 

Úroveň CAD/CAM 10+0 

Načítání a překlad ostatních formátů 8+3 

Zákaznická (technická podpora) 8 

Možnost výběru jazyka 8 

Použití softwaru v ostatních pobočkách Nemaku 0+2+1+0+0 

Použití softwaru u výrobce nových nástrojů (forem) 1+1+1 

Způsob školení 3+1+1+0 

Celkem 48 

3.2.4 WorkNC 19.20 

Tento CAD/CAM systém je produktem německé společnosti SESCOI, v České republice 

se zastoupením firmou SEMACO tools and software s.r.o. Momentálně je právě tento 

systém používán pro CNC programování ve společnosti Nemak Česká republika s.r.o. a to 

již od roku 2004 na základě požadavků a doporučení z mateřské pobočky v Mexiku. 

V současné době vlastním k tomuto softwaru uživatelský certifikát. 

CAD 

Tuto aplikaci bych přirovnal k Edge Cam. Pracuje jen jako nástroj pro načtení modelu 

z různých formátů, pro odstranění přebytečných ploch nebo případně jako tzv. opravář pro 

sešívání ploch. Nesešité plochy jsou plochy, které nejsou spojeny plynulým přechodem 

mezi sebou, což může způsobit nemalé potíže při samotném vytváření programu. Nástroj 

pro plynulé spojování považuji za největší výhodu CAD oblasti WorkNC. Software 

obsahuje celou řadu klasických nástrojů pro navrhování, avšak pro využití jako 

plnohodnotného programu pro konstruování jej nedoporučuji. 

 

 

CAM 
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Prostředí je velmi příjemné s celou řadou možností nastavení pro co možná nejpohodlnější 

uživatelský vzhled. 

Je to program navržený speciálně pro výrobu (obrábění) tvarově složitých forem ať z kovu 

nebo plastu, čemuž napovídá velký počet strategických možností pro samotné obrábění 

forem. 

Dále obsahuje dokončovací operace s automatickým vyhledáváním a odstraněním 

zbytkového materiálu, který zůstane po předchozích operacích. Jsou to tedy strategie 

zaměřující pouze na oblasti, které se v předcházejících operacích neobrobily vlivem např. 

velkého průměru nástroje či radiu. 

Vzhledem k tomu, že vývoj tohoto systému je zaměřen především na CAM, je k tomuto 

softwaru automaticky dodáván překladač pro načtení modelů různých formátů (IGES, 

STP…). S tímto překladačem jsem doposud neměl téměř žádný problém, proto jej 

hodnotím kladně, neboť se tak částečně smazávají nedostatky CADu. 

 

 
Obrázek 1: Ukázka simulace obrábění základní desky formy pro odlévání. 
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Doporučené hardwarové požadavky [22] 

• Procesor core duo (2 GHz)  

• Operační paměť 2 GB RAM  

• 50GB volného místa na disku  

• Grafická karta 256 MB s podporou OpenGL, procesor Nvidia  

• 22" monitor s rozlišením 1280x1024 

• Myš s kolečkem  

• Síťová karta  

• CD mechanika  

• Internet Explorer 6 nebo vyšší  

• 3D polohovací zařízení SpaceBall jsou podporovány 

Systémové požadavky [22] 

• Windows® XP Professional  

• Microsoft® Windows Vista®  není standardně podporován 

Zákaznická (technická) podpora 

Komunikace je realizována pomocí elektronické pošty, telefonicky nebo přes FTP server. 

Tento server je velmi vhodným prostředkem pro řešení nenadálých problémů. Typ 

poslední jmenované podpory je založen na odeslání celého rozdělaného projektu (může mít 

i 500 MB), se kterým má programátor v určité fázi potíže. Po jeho obdržení navrhnou 

technici řešení daného problému. Mé zkušenosti se zákaznickou podporou jsou velmi 

kladné.  

Školení 

Školení probíhá v sídle distributora systému, které se nachází v obci Hrádek. Doba školení 

je 5 pracovních dní a je zakončená certifikační zkouškou. Přechody na nové verze tohoto 

programu, zcela odlišných od těch předchozích, jsou podmíněny právě absolvováním 

tohoto pětidenního kurzu. 

Shrnutí 

Největší výhodou tohoto systému je jeho jednoduchost, široká škála obráběcích strategií a 

kvalitní zákaznická podpora. 

Jednoznačně největší nevýhodou je ale fakt, že současná verze systému nepodporuje 64-

bitové systémy. Nevýhoda je to z toho důvodu, že téměř všechny nové výkonné grafické 
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stanice na dnešním trhu pracují právě s těmito systémy. V současné době se již vyvíjí nová 

verze plně kompatibilní se 64-bitovými systémy. 

Tabulka 4: Bodové hodnocení systému WorkNC 19.20 

Hledisko (kritérium) Bodové hodnocení 

Úroveň CAD/CAM 5+3 

Načítání a překlad ostatních formátů 8+0 

Zákaznická (technická podpora) 8 

Možnost výběru jazyka 8 

Použití softwaru v ostatních pobočkách Nemaku 0+0+0+0+0 

Použití softwaru u výrobce nových nástrojů (forem) 0+0+0 

Způsob školení 3+1+1+1 

Celkem 38 

3.2.5 Autodesk Inventor 

Tento software nabízí komplexní sadu pro návrh strojních součástí. Mezi ty nejdůležitější 

pro Nemak Česká republika s.r.o. patří například nástroje pro tvorbu forem, sestav a pro 

tvorbu výkresové dokumentace 

CAD 

Tato počítačová aplikace je dodávána jako 3D nástavba AutoCADu. 

S tímto softwarem jsem se setkal v rámci výuky na střední průmyslové škole. 

Poskytuje stejné nástroje jako ostatní průměrné systémy, jimiž jsou např. koncepce 

projektu, návrhy plastových a plechových součástí a návrhy sestav. Výhodou je možnost 

dokoupení balíčků s přednastavením nejpoužívanějších součástí dle technických norem, 

například šrouby nebo ozubená kola. Tyto balíčky velmi usnadňují a urychlují dobu 

navrhování. 

Ukázka zobrazení prostředí CAD, viz. Obrázek 66 

CAM  

Inventor CAM je totožný se Solid CAM, který je popsán v kapitole 3.2.8. Rozdíl mezi 

těmito totožnými moduly spočívá pouze v tom, že každý z nich je plně integrován do 
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příslušné CAD aplikace, v tomto případě se jedná o Autodesk Inventor. Tento modul 

splňuje všechny požadavky pro dnešní moderní program. [23] 

Doporučené systémové požadavky pro 64bit verze programu [24] 

• Procesor AMD Athlon, Opteron, Intel Xeon, Intel Pentium 4  

• Operační paměť minimálně 2 GB RAM  

• 3,5 GB volného místa na disku  

• Grafická karta 128 MB+ VRAM s podporou OpenGL, procesor Nvidia  

• 22" monitor s rozlišením 1280x1024 

• Myš s kolečkem  

• Síťová karta  

• DVD mechanika  

• Internet Explorer 6 až 7  

Systémové požadavky [24] 

• Windows XP Professional XP x64 

• Microsoft Windows Vista (SP1)  

• Windows 7 

Zákaznická (technická) podpora 

Komunikace probíhá pomocí elektronické pošty nebo telefonicky. [25] 

Školení 

Školicí střediska zajišťovaná společností Xanadu s.r.o. jenž je distributorem tohoto 

softwaru se nacházejí v Praze, Českých Budějovicích, Brně a Pardubicích. Účastníci kurzu 

získají autorizované osvědčení. [26] 

Shrnutí 

Spolupráce CAD i CAM je na takové úrovni, že jsou spuštěny v jednom společném okně. 

Pro obrábění lze využívat nejen jednotlivé díly, ale i sestavy. 

Další výhodou je stejně jako u AutoCADu jeho dostupnost pro střední a vysoké školy a již 

zmíněné balíčky s předem vymodelovanými součástmi, u kterých stačí jen zadat základní 

parametry dle technických norem ISO nebo ČSN. 
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Tabulka 5: Bodové hodnocení systému Autodesk Inventor 

Hledisko (kritérium) Bodové hodnocení 

Úroveň CAD/CAM 10+3 

Načítání a překlad ostatních formátů 8+0 

Zákaznická (technická podpora) 4 

Možnost výběru jazyka 8 

Použití softwaru v ostatních pobočkách Nemaku 0+0+0+0+0 

Použití softwaru u výrobce nových nástrojů (forem) 0+0+0 

Způsob školení 3+1+1+1 

Celkem 39 

3.2.6 Pro/Engineer Wildfire 5  

Dalším kandidátem pro technické řešení 3-osého obrábění a navrhování forem je Pro 

engineer. Tento software je již užíván v německé, slovenské a polské pobočce Nemaku. Je 

to produkt společnost PTC, distributorem pro Českou republiku je firma AV Engineering. 

[27] 

CAD  

Poskytuje všechny nástroje pro detailní návrh nejen nejběžnějších strojních součástí, ale 

především obsahuje funkce vyvinuté pro konstrukci forem pro odlévání. 

Standardně lze načítat modely ve formátech STEP, IGES, DXF, DWG a Parasolid. [28] 

Ukázka zobrazení prostředí CAD, viz. Obrázek 77 

Dále obsahuje několik aplikací, z nichž jsem pro tuto práci vybral ty nejdůležitější 

z hlediska požadavků firmy Nemak. [28] 

a) Modelování dílů a sestav – v této části jsou jednoznačně největší předností 

integrované ISO tabulky (automatické dosazení tolerančního pole dle nominálního 

rozměru) 

b) Management sestav – zvýšení výkonu modelování rozsáhlých sestav díky zónám a 

obálek (kratší regenerační časy a rychlejší odezvy HW) 

c) Výrobní dokumentace – automatické generování dílů, sestav a kusovníků, snadná 

editace výkresové dokumentace 
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d) Komunikace s jinými CAD – Interface na geometrické standardy 

e) Zpracování dat z jiných CAD produktů – slouží pro účinné opravování chyb 

importovaných dat, poskytuje nástroje pro tzv. čistící procesy 

CAM  

Obsahuje běžné aplikace jako ostatní systémy, přesto bych však vyzdvihl jednu důležitou 

vlastnost a tou je tzv. Tool manager. Tento manager přiřazuje optimální řezné podmínky. 

Děje se tak automaticky na základě rozměrových a materiálových vlastností polotovaru. 

[29] 

Doporučené systémové požadavky pro Pro/E Wildfire 5 [30] 

• Procesor AMD Athlon, Opteron, Intel Xeon, Core duo, Intel Pentium 4  

• Operační paměť minimálně 2 GB RAM  

• 3,5 GB volného místa na disku  

• Grafická karta 256 MB s podporou OpenGL, procesor Nvidia  

• 22" monitor s rozlišením 1280x1024, 24 bitová nebo vyšší kvalita barev 

• Microsoft Internet Explorer 6,7,8 

• Myš s kolečkem  

• Síťová karta  

• DVD mechanika  

Systémové požadavky [30] 

• Microsoft Windows Vista (SP1) (32-bit nebo 64-bit) 

• Windows® XP Professional (SP2 a SP3) nebo Professional x64 Edition (SP2) 

•  Windows® 7 edice x64 

Zákaznická (technická) podpora [31] 

a) Technická podpora a Hot Line – v případě, že zákazník platí údržbu, je telefonická 

podpora poskytována bezplatně 

b) Zákaznický portál – slouží jako zdroj informací a znalostí pro uživatele softwaru 

Školení  

Mimo standardních školení se provádějí i školení „na míru“, zaměření na konkrétní 

problémy z praxe. Školicí střediska se nacházejí v Plzni, Chrudimi a ve Zlíně. [41] 
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Shrnutí 

Systém nabízí velmi slušné nástroje. Další výhodou je fakt, že momentální vývoj nového 

produktu pro Jaguár probíhá právě v rakouské pobočce, tudíž by byla usnadněná 

komunikace mezi oběma CAD/CAM odděleními (Česko, Rakousko). 

 

Tabulka 6: Bodové hodnocení systému Pro/ Engineer Wildfire 5 

Hledisko (kritérium) Bodové hodnocení 

Úroveň CAD/CAM 10+0 

Načítání a překlad ostatních formátů 8+0 

Zákaznická (technická podpora) 4 

Možnost výběru jazyka 8 

Použití softwaru v ostatních pobočkách Nemaku 0+2+0+1+1 

Použití softwaru u výrobce nových nástrojů (forem) 0+0+0 

Způsob školení 3+1+0+0 

Celkem 38 

3.2.7 Mastercam X3 

V České republice je tento software dodáván společností Globus Praha s.r.o., která se 

prodejem a podporou tohoto systému zabývá již více než 10 let.  Po celém světě se už 

prodalo celkem 136 000 licencí s tímto programem. [33] Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. 

CAD 

Obsahuje standardní funkce známé všem uživatelům jiných CAD systémů. 

Stejně jako jiné programy umožňuje také načítat modely vytvořené v jiných programech a 

dále podporuje řadu formátů pro transformaci dat, jako jsou např. IGES, Parasolid nebo 

SAT. [34] 

CAM 

Stejně jako WorkNC obsahuje dokončovací operace s automatickým vyhledáváním a 

odstraněním zbytkového materiálu, který zůstane po předchozích operacích. 
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Výhodou je velmi snadná aktualizace změn provedených v modelu a následném promítnutí 

už do vytvořených obráběcích drah pomocí tzv. funkce „sledování souborů a rozpoznání 

změn“. [35] 

Ukázka zobrazení prostředí CAM, viz. Obrázek 88 

Doporučené systémové požadavky: [33] 

• Procesor Pentium (podpora 64 bit), minimum 1,5 GHz 

• Operační paměť 1 GB  

• 1 GB volného místa na disku  

• Grafická karta 64 MB s podporou OpenGL (doporučený typ karty je NVidia) 

• 22" monitor s rozlišením 1280x1024, 24 bitová nebo vyšší kvalita barev 

• Myš s kolečkem  

• Síťová karta  

• DVD mechanika  

Systémové požadavky [33] 

• Windows® XP  

• Windows® XP Professional edice 64 bit 

• Windows 2000 s posledním service packem a všemi aktualizacemi 

Zákaznická (technická) podpora  

Je prováděna elektronickou poštou, telefonicky nebo pomocí tzv. vzdálené plochy, kdy se 

technik připojí rovnou do uživatelského počítače a přímo pomůže s řešením daného 

problému. Dále bylo na webových stránkách společnosti Globus Praha spuštěno diskusní 

fórum pro výměnu zkušeností mezi samotnými uživateli. [36] 

Školení 

Probíhá v sídle společnosti Globus Praha a je zaměřené buď na základní operace nebo na 

konkrétní problémy vyskytující se v praxi uživatele.  

Shrnutí 

Tento systém poskytuje ucelené, přehledné a jednoduché nástroje pro počítačem 

podporované navrhování a zpracování. 

Nevýhodou je skutečnost, že neobsahuje intuitivní nástroje pro tvorbu forem, kterými se 

společnost Nemak zabývá. 
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Tabulka 7: Bodové hodnocení systému Mastercam X4 

Hledisko (kritérium) Bodové hodnocení 

Úroveň CAD/CAM 10+0 

Načítání a překlad ostatních formátů 8+0 

Zákaznická (technická podpora) 8 

Možnost výběru jazyka 8 

Použití softwaru v ostatních pobočkách Nemaku 0+0+0+0+0 

Použití softwaru u výrobce nových nástrojů (forem) 0+0+0 

Způsob školení 3+1+0+0 

Celkem 38 

3.2.8 Solid Works, Solid CAM 

Pro tyto dva programy je největším distributorem pro Českou republiku firma SolidVision 

s.r.o. Solid Works a Solid Cam jsou společně s produkty od Autodesku velmi často 

využívané programy pro výuku na středních a vysokých školách s technickým zaměřením.  

CAD 

Tato oblast je zastoupena programem SolidWorks s nejnovější verzí pro rok 2010, která je 

již 18. v pořadí během své patnáctileté historie. Spolu s milionem uživatelů po celém světě 

z něj tento fakt dělá osvědčený 3D CAD systém určený pro navrhování převážně strojních 

výrobků. [37] 

Ukázka zobrazení prostředí CAD, viz. Obrázek 9 

Nová verze, mimo osvědčených klasických aplikací pro navrhování, nabízí i spoustu 

nových nástrojů, mezi které patří například: 

a) SolidWorks® SustainabilityXpress, který bere v úvahu místo získání materiálů, 

můžeme tedy snadno zjistit, jaký může mít výrobek bezprostřední dopad na životní 

prostředí. 

b) Nástroj Rychlá kóta pro detailní popis výkresů nastavuje automaticky rovnoměrné 

vzdálenosti mezi kótami, čímž urychluje tvorbu výkresové dokumentace. 

c) Vylepšené zrcadlení součásti v sestavách umožňuje rychlejší návrh a správu sestav. 
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d) Uživatelské rozhraní s gesty myši slouží pro lepší soustředěnost na pracovní plochu 

návrhu. Gesto myši slouží jako zástupce pro provádění příkazu. Pouhým pohybem 

myši lze zvolit často používané funkce. 

CAM 

Obrábění 3D HSM slouží pro obrábění složitých tvarových částí. Jedná se většinou o 

lisovací nástroje, vstřikovací formy, kovací zápustky.  

Programátor má k dispozici celou řadu strategií, které může efektivně nasadit dle tvaru 

součásti. Dráhy jsou tečně propojeny, nástroj tedy vykonává plynulý pohyb. [38] 

Doporučené systémové požadavky [39] 

• Procesory Intel, AMD 

• Operační paměť 2 GB  

• Grafická karta 64 MB s podporou OpenGL  

• Myš s kolečkem  

• Internet Explorer 6 nebo 7 

• Certifikované antivirové programy 

• Síťová karta  

• DVD mechanika  

Systémové požadavky [39] 

• Windows® XP Professional (32 bit, 64 bit)  

• Windows Vista (32 bit, 64 bit) 

Zákaznická (technická) podpora  

Pro všechny uživatele je k dispozici online portál, kde se nachází různé informace a 

dokumenty. Pro provedení registrace lze zakládat své „Karty“ s konkrétními dotazy 

s kapacitou až 40 MB. Jednotlivé složky v kartě jsou průběžně zpracovávány techniky. 

Další z možností konzultace je podpora pomocí Hot Line.  

Školení [40] 

Společnost Solid Vision je držitelem certifikátu autorizovaného školícího a testovacího 

centra. Školení jsou nabízena od začátečnických úrovní až po vysoce odborné. 

Školení jsou rozdělena: 

a) Pravidelná školení (v předem daných termínech, v sídle společnosti Solid Vision) 

b) Individuální školení 
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c) Certifikace 

Shrnutí 

Největší předností tohoto programu jsou jeho tzv. školní licence a DEMO verze zdarma ke 

stažení na internetu. 

Dalším kladem je fakt, že díky jeho rozšířenosti ve školství může zaměstnavatel užívající 

tento software snadněji nalézt absolventy se zkušenostmi, které pomohou k rychlejší 

adaptaci v novém zaměstnání. 

 

Tabulka 8: Bodové hodnocení systému Solid Works a Solid CAM 

Hledisko (kritérium) Bodové hodnocení 

Úroveň CAD/CAM 10+3 

Načítání a překlad ostatních formátů 8+0 

Zákaznická (technická podpora) 8 

Možnost výběru jazyka 8 

Použití softwaru v ostatních pobočkách Nemaku 0+0+0+0+0 

Použití softwaru u výrobce nových nástrojů (forem) 0+0+0 

Způsob školení 3+1+1+1 

Celkem 43 

3.2.9 AutoCAD Mechanical 

AutoCAD neobsahuje oblast CAM. V současné době je však velmi populárním nástrojem 

pro tvorbu 2D výkresové dokumentace v Česku. Přízeň uživatelů si získává především 

díky jeho intuitivních nástrojům pro 2D navrhování, jako je mimo jiné správce vazeb nebo 

automatické skrývání čar. 

Dalším obrovským přínosem do oblastí strojírenského navrhování je jeho optimalizované 

pracovní prostředí. Své pracovní prostředí si uživatel může nastavit dle vlastních nároků a 

požadavků. S aplikací se dodává několik typů pracovních prostředí včetně toho klasického, 

známého z aplikace CAD. Dalším velmi oblíbeným prostředím je zejména to výukové. To 

je využívané hlavně na středních a vysokých školách technických oborů. 

Ostatní užitečné aplikace pro technické kreslení: [41] 

Ukázka zobrazení prostředí, viz. Obrázek 10 
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� Výkonné kótování 

� Strojařské symboly a poznámky 

� Uchopování objektů 

� Dialogové okno se všemi parametry objektu 

Doporučené systémové požadavky [41] 

• Procesor AMD Athlon, Intel Xeon, Intel Pentium 4  

• Operační paměť 3 GB RAM  

• 3 GB volného místa na disku  

• monitor s rozlišením 1280x1024 

• Síťová karta  

• DVD mechanika  

• Internet Explorer 6 nebo vyšší  

Systémové požadavky [41] 

• Microsoft Windows XP Professional x64 Edice SP2 a novější  

• Microsoft Windows Vista (SP1 nebo novější) 

• Windows 7 

Zákaznická (technická) podpora 

Komunikace je realizována pomocí elektronické pošty nebo telefonicky. 

Školení 

Školení probíhá zcela individuálně na přání zákazníka. 

Shrnutí 

Výhodou tohoto produktu je jeho rozmanitost a přehlednost pro 2D technické kreslení. 

Distributor zároveň poskytuje 30 denní zkušební verzi pro společnosti se záměrem o koupi 

CAD systému. 

V současné době je tento program ve firmě Nemak Česká republika s.r.o. používán, avšak 

ne v oblasti CAD/CAM 3D, o které tato bakalářská práce pojednává, přesto si podle mého 

názoru pozornost v této práci zaslouží. 
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3.2.10  Kovoprog 

Na tuzemském trhu je to jediný CAM software od českého výrobce. Použití tohoto 

systému je v hodné pouze pro produkční výrobu nepříliš tvarově složitých komponentů. 

[42] 

Výhodou je nízká cena a menší hardwarová náročnost z důvodu nezpůsobilosti 

programování ve 3D. 

Nevýhodou tohoto systému je skutečnost, že neumožňuje právě programování ve 3D 

prostředí. Tento software je nevhodný pro obrábění rozmanitých výrobků, které prakticky 

ani neumožňuje. Produktivita programování je znatelně nižší než v jiných systémech. Není 

zde obsažena CAD oblast. 

Tento program jsem zmínil především z důvodu, že je to jediný český CAM software, 

avšak po technické stránce nesplňuje poměrně náročné požadavky společnosti Nemak 

Česká republika s.r.o. a zároveň zaostává i za ostatními zahraničními softwary z tohoto 

oboru. 

Ukázka zobrazení prostředí CAD, viz. Obrázek 11 

Do vzájemného porovnávání nepostoupily tyto softwary: 

a) Kovoprog -  neumožňuje 3D navrhování, neobsahuje CAD aplikaci 

- byl zmíněn pouze proto, že v současné době to je jediný ryze český CAM 

software na českém trhu. 

b) Autocad Mechanical – neslouží pro 3D navrhování 

- popsal jsem ho především z důvodu, že je to jeden z nejpoužívanějších programů 

pro 2D navrhování na světě 
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4 Zhodnocení trhu nabídky a výběr vhodného systému 
Následující graf ukazuje vzájemné bodové porovnání mezi jednotlivými softwary. Z grafu 

je patrné, že třemi nejúspěšnějšími systémy jsou CATIA V5, SolidWorks a Solid CAM, 

nejlepší trojici poté uzavírá NX6. Jak již bylo uvedeno, maximální bodové hodnocení, 

kterého bylo možno dosáhnout, bylo 55 bodů. Vzhledem k velkému odstupu prvních tří 

systémů od těch ostatních, budou právě tyto tři podrobeny cenovému srovnání mezi sebou. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENOVÁ SROVNÁNÍ  

Pozn.: 

a)  Náklady na roční údržbu zahrnují pravidelné aktualizace, školení, postprocesory 

b) Přepočty cen z českých korun do eura a naopak byly provedeny dle aktuálního 

kurzu ze dne 19. 3. 2010, který byl 25,365 Kč/ 1 Euro 

 

 

 

 

 

Graf znázorňující bodové srovnání systémů 
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CATIA V5 

Pro CATII V5 nebyly nabídnuty ceny zvlášť za CAD a CAM, nýbrž byl sestaven modul 

AM2, jenž přímo pokryje všechny požadavky společnosti na CAM/CAM systém. 

Náklady na pořízení: 989 235 Kč (39 000 €) 

Náklady na roční údržbu: 139 507 Kč (5 500 €) 

SolidWorks, Solid CAM 

K tomuto systému jsem rovněž obdržel nabídku sdružující aplikace CAD i CAM 

Náklady na pořízení: 360 000 Kč (14 192 €) 

Náklady na roční údržbu: 84 900 Kč (3 347 €) 

WorkNC 

K tomuto systému jsem nepožadoval náklady na pořízení, neboť je již ve společnosti 

využíván jako aplikace CAM 

Náklady na roční údržbu: 83 197 Kč (3 280 €) 

NX6 CAD 

K tomuto CAD modulu jsem nepožadoval náklady na pořízení, neboť je již ve společnosti 

využíván  

Náklady na roční údržbu: 60 846 Kč (2 400 €) 

NX6 CAM 

Náklady na pořízení: 305 648 Kč (12 050 €) 

Náklady na roční údržbu: 47 204 Kč (1 861 €) 

Stávající situace je tedy taková, že společnost platí ročně za CAD/CAM systém celkem 

144 043 Kč (WorkNC a NX6 CAD) 

Na základě bodového a cenového srovnání preferuji implementaci nového modulu NX6 

CAM k již využívanému modulu NX6 CAD, neboť tento program ve všech ohledech plně 

vyhovuje poměrně náročným stanoveným požadavkům. Roční náklady by tedy činily 

108 050 Kč, tedy o 35 993 Kč méně než doposud. Pokud budu uvažovat náklady na 

samotné pořízení CAM modulu, tak při ušetřených ročních poplatcích by návratnost 

investice na pořízení byla teoreticky za 8,5 roku. 
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5 Závěr 
Správný výběr softwaru je pro společnost velmi důležitý, neboť právě na něm závisí 

rychlost a kvalita všech prováděných modifikací a oprav nástrojů pro odlévání. Pokud by 

používaný software nesplňoval stanovené požadavky, oddělení nástrojárny by nebylo 

schopné včas a správně reagovat na požadavky zákazníka, tento fakt by poté mohl mít 

negativní vliv na celou společnost. Po provedení analýzy vlastností softwarů a cenového 

srovnání tří nejlépe obodovaných preferuji implementaci nového CAM modulu NX6 

namísto WorkNC 19.20. O kombinaci obou modulů od NX6 se domnívám, že skutečně 

toto řešení je pro společnost z hlediska požadavků a priorit to nejlepší. 

Výsledky této analýzy budu ve firmě Nemak Česká republika prezentovat s výše 

uvedeným výsledkem. Poté bude záležet na odpovědných osobách, jenž mají na starost 

investice tohoto typu, zda tuto aplikaci skutečně pořídí nebo jestli bude ponecháno 

stávající řešení, tedy i nadále pracovat s NX6 CAD a WorkNC 19.20 jako CAM. 

Budoucnost těchto systémů vidím především v proniknutí za hranice strojního, 

stavebního či potravinářského průmyslu. Velmi dobrým příkladem je zdravotnictví. Tím 

nemám na mysli pouze operující roboty a ruční nástroje, ale třeba i využití těchto systémů 

v oboru stomatologie. Dnes je na trhu několik softwarů určených pro dentální laboratoře. 

Jako jeden případ za všechny bych uvedl dentální systém CEREC. Tyto relativně nové 

systémy pracují na principu scanu a následného vyrobení například celokeramické korunky 

s přesností na 19 µm během jediné návštěvy pacienta v ordinaci. Praxe se samozřejmě 

netýká jen keramických korunek, ale i dalších stomatologických zásahů, zejména v oblasti 

estetiky. [43] 

Dalším velkým krokem vpřed je nástup 3D prostorových technologií. Pomocí 

speciálního zobrazení na obrazovce a brýlí má člověk pocit, že tělesa nebo osoby vystupují 

z obrazovky přímo k němu. Tuto technologii bych nezmiňoval jen v případě, že by toto 

zobrazení bylo možné uplatnit pouze v 3D kinech, jak tomu doposud bylo. Není to totiž tak 

dávno, kdy byl na trh uveden nový 3D počítačový monitor. Tyto monitory by mohly být 

v budoucnu určitě jednou z výhod počítačového navrhování, které by mohlo být opět o 

kousek detailnější, atraktivnější a tím by tak dostalo nový rozměr. 
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Příloha 1 : Ukázky jednotlivých systémů 
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Obrázek 1: Ukázka části formy, konkrétně základní desky pro produkt Jaguár, v prostředí 
CAD NX6 

Obrázek 2: Zobrazení simulace pro obrábění rovinných ploch, v prostředí CAM 



 

   

 

Catia V5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WorkNC 19.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Ukázka CAM modulu, jako příklad zde byla zobrazena hrubovací strategie s 
vysokými požadavky na tuhost CNC frézky 

Obrázek 4: Ukázka simulace obrábění základní desky z obrázku 1. Jako příklad jsou 
zobrazeny strategie optimalizace rovinných ploch a dokončování Z-konstant 



 

   

 

Autodesk Inventor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Engineer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Zobrazení práce se sestavou v prostředí CAD 

Obrázek 6: Simulace a analýza pohybu celé sestavy, v tomto případě je jedná o rám bicyklu 



 

   

 

Mastercam X3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solid Works, Solid cam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Ukázka obráběcí simulace na 5-ti osé CNC frézce, jako obráběcí strategie zde 
byla použita optimalizace "tam a zpět" 

Obrázek 8: Práce se sestavou, konkrétně tvorba vazeb mezi jednotlivými díly 



 

   

 

AutoCAD Mechanical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovoprog 

 

Obrázek 9: Ukázka 2D výkresové dokumentace, konkrétně vykreslení půdorysu budovy 

Obrázek 10: Zobrazení tvorby kontury pro 2D frézování a vrtání 



 

   

 

Příloha 2 : Cenová nabídka k systému CATIA V5 (obdržena dne 19.3.2010) 

Cenová nabídka sestavená na základě společnosti Nemak Česká republika s.r.o. na CAD/CAM 

systém: 

Konfigurace AM2  

- Assembly Design 2 

- Generative Drafting 2 

- Interactive Drafting 1 

- Part Design 2 

- Generative Shape Design 1 

- Real Time Rendering 1 

- Knowledge Expert 1 

- CADAM Interface 1 

- Object Manager 2 

- IGES Interface 1 

- V4 Integration 2 

- Advanced Machining 2 

- NC Manufacturing Review 2 

- NC Manufacturing Verification 2 

Cena: PLC: cca. 39000 €, ALC: cca. 5500 € 

   

PLC: licenční poplatek 

ALC: roční maintanence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Příloha 3 : Cenová nabídka k systému Solid Works a Solid cam (obdržena dne 17.3.2010) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Příloha 4 : Cenová nabídka k systému NX6 CAM (obdržena dne 24.3.2010) 

CAM Express - 3 Axis Machining [NX10420] License: 12,050 ;   Annual Maintenance: 1,861 
 

  Price Book: Czech Republic 

  Currency: EUR 

Description:   
CAM Express – 3 Axis Machining 
This full-featured surface machining product includes  
• Foundation,  
• 2 ½ Axis Milling,  
• 3 Axis Milling and  
• Wire EDM capabilities. 
This package is aimed at the mold and die market with full-featured 3 axis milling capabilities 
including surface contour milling. It supports drilling, 2 ½ axis milling, including roughing, Z-
level finishing, facing, 3D surface finishing. All 3 axis milling capabilities, including High Speed 
Milling and Plunge Milling are included in this product. It also includes Wire EDM – another 
function often required in mold and die machining. 
**NOTE** 
The CAM Express Product Content Key document linked below provides a breakdown of the 
CAM Express product capabilities in terms of our previous “module” descriptions. Please do 
not introduce this type of content definition to customers who are not already familiar with it. 
Instead, please use the new “capability categories” listed in the bullets above which are much 
less confusing: 
• Foundation 
• Turning 
• 2 ½ Axis Milling 
• 3 Axis Milling 
• Wire EDM 
• Synchronization 
• Machine Simulation 
• 5 Axis Milling 
 

 

 

 

 

 

 


