
 



 
 



 
 



 
  

 

 



Abstrakt 

 

Cílem této diplomové práce je navrţení zjednodušení stávajícího nákladového modelu 

výroby slévárenské formy při zachování jeho univerzálnosti. Úvodní část je věnována 

především nákladům a jejich následné interpretaci a základním typům nákladových kalkulací. 

Poté následuje rámcová charakteristika sléváren: DSB EURO, s.r.o., Blansko; Královopolská 

slévárna, s.r.o., Brno, ve kterých dané šetření probíhalo. Další kapitola pojednává o 

controllingových systémech sléváren v České republice. V další části vypracování je práce 

zaměřena na metodiku nákladového modelu vytvořeném v PROJEKTU X. Návazně se pak 

snaţím provést zjednodušení stávajícího nákladového modelu. V další části diplomové práce 

se pak zabývám zhodnocením vytvořeného zjednodušeného nákladového modelu. 

 

Klíčová slova: zjednodušený nákladový model; neúplné vlastní náklady; kalkulace 

 

 

 

Abstract 

 

The aim of this thesis is to propose a simplification of the current cost model of 

production molds while maintaining its versatility. The introductory part is devoted to costs 

and their subsequent interpretation and the basic types of cost calculations. This is followed 

by frame characteristic Foundry: DSB EURO, Ltd., Blansko; Královopolská Foundry, Ltd., 

Brno, where the investigation took place. The next chapter deals with the controlling systems 

of foundries in the Czech Republic. In another part of the development work is focused on the 

methodology of cost models developed in PROJECT X. Subsequently we try to simplify the 

existing cost model. In another part of the thesis is concerned with the evaluation of a 

simplified cost model developed. 
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1 ÚVOD   
 

V dnešní době, kdy stále ještě doznívá finanční krize, která vstoupila do ekonomiky, 

hledají podniky všech oborů schůdné cesty ke sníţení svých nákladů.  

 

Přitom jiţ zmíněné sniţování nákladů nesmí podnik ohrozit v jeho rozvoji. Proto se 

všechny podniky vydávají cestou, která je pro ně nejschůdnější a pomůţe jim sníţit náklady.  

Důleţitým nástrojem podniků je informační systém, který slouţí ke stanovení 

skutečných nákladů. Výhodou systému je mimo jiné rychlý přístup k informacím.   

 

Cílem diplomové práce bude zjednodušení informačního systému, který byl vytvořen 

za pomoci České slévárenské společnosti a pěti českých sléváren v PROJEKTU X [1].  

K pochopení tohoto systému je nutné se nejprve seznámit s rozdělením nákladů a jejich 

interpretací. Poté bude následovat rámcový popis Královopolské slévárny, s.r.o. a slévárny 

DSB EURO, s.r.o., které se podílely na vytvoření informačního systému. Další práce se 

zaměří na popis pouţívaných controllingových systémů ve slévárnách a na samotný 

vytvořený nákladový model výroby formy v PROJEKTU X [1].  

V poslední části diplomové práce bude provedeno zjednodušení modelu. Následné 

zhodnocení zjednodušení modelu bude provedeno zvlášť jak pro nákladové fáze, tak i pro 

celkové zhodnocení modelu.   
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2 ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ A JEJICH INTERPRETACE 

2.1   Vymezení pojmu náklady 

Náklady vykazuje kaţdá organizace, která vyvíjí nějakou činnost a jejich měření pro 

ekonomická rozhodnutí není vůbec tak jednoduché, jak by se mohlo v prvním přiblíţení zdát. 

Jinak nahlíţí na náklady ekonom provozu, jinak účetní, daňový poradce a řídící pracovník. 

Celou situaci komplikuje časová hodnota peněz, některé náklady v účetnictví „nenajdeme“.  

Typickým příkladem je outsourcing, coţ je rozhodnutí o tom, máme-li daný produkt 

nebo sluţbu dělat sami nebo je výhodnější produkt či sluţbu nakoupit od externí organizace. 

Tam je jedním z důleţitých podkladů pro ekonomické rozhodnutí právě porovnání nákladů. 

Náklady jsou peněţním vyjádřením spotřeby (i opotřebení) práce ţivé i zvěcnělé. 

Náklady jsou tedy peněţním vyjádřením spotřeby a opotřebení výrobních faktorů. 

V podnikové praxi hrají náklady významnou úlohu. To je důvod, proč řada manaţerských 

rozhodnutí musí vycházet z analýzy skutečně vynaloţených nákladů [8].   

Náklady jsou obvykle definovány jako peněţně vyjádřené účelné a účelové vynaloţení 

prostředků a práce v průběhu hospodářské činnosti podniku. Představují v penězích 

vyjádřenou spotřebu zhmotnělé a ţivé práce na výrobu a realizaci produkce [11]. 

 

Po vymezení pojmu náklady jsem se v prvé řadě zaměřila na klasifikaci nákladů ve 

finančním účetnictví. 

2.2   Klasifikace nákladů ve finančním účetnictví 

Pro potřeby praktického řízení je nutné náklady podrobněji třídit podle určitých 

kritérií. Klasifikační hlediska mohou být různá a jsou dána účelem sledování nákladů. Za 

hlavní hlediska členění nákladů v podniku lze označit jejich třídění podle [10]: 

 nákladových druhů, 

 poloţek kalkulačních vzorců a kalkulačních jednic, 

 závislosti na objemu výroby, 

 místa jejich vzniku a okruhů odpovědnosti. 

 

Nejprve jsem se věnovala druhovému členění vlastních nákladů. 
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2.2.1  Druhové členění vlastních nákladů 

Základní struktura druhového členění nákladů je následující [10]: 

 spotřeba materiálu a energie, 

 sluţby nakoupené od externích dodavatelů (spotřeba energie, opravy, výkony 

spojů, náklady na reklamu, nájemné, cestovné), 

 odpisy dlouhodobého majetku (odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku), 

 osobní náklady (mzdové náklady, náklady na sociální zabezpečení, sociální 

náklady), 

 daně a poplatky a ostatní provozní náklady (pokuty, penále, úroky z prodlení), 

 finanční náklady (nákladové úroky), 

 tvorba rezerv a opravných poloţek k provozním a finančním nákladům, 

 mimořádné náklady (manka a škody). 

 

Z výše uvedené struktury nákladů vyplývá, ţe v druhovém členění jsou zachycovány v 

podstatě náklady externí, tj. takové nálady, které vznikají spotřebou prostředků a práce, které 

si podnik zajišťuje nákupem. Tyto náklady mají charakter nákladů jednoduchých, v rámci 

daného nákladového druhu je v podniku dále nelze rozloţit [10]. 

 

Druhové členění nákladů slouţí především k zachycování nákladů podniku jako celku. 

Pouţívá se k prověřování vazeb mezi jednotlivými částmi jeho prováděcího plánu a dále při 

zpracovávání různých bilancí na podnikové úrovni. Na základě této nákladové struktury je 

zjišťován tradiční cestou ve výkazu zisku a ztrát hospodářský výsledek podniku. 

 

Po druhovém členění vlastních nákladů jsem pak svoji pozornost soustředila na 

kalkulační členění nákladů a na základní typy nákladových kalkulací. 

2.2.2   Kalkulační členění nákladů   

Cílem kalkulačního členění nákladů je zjistit výši nákladů, připadajících na určitý 

výkon, tj. na určitý výrobek, práci nebo sluţbu, a to na jejich kalkulační jednici (např. tunu, 

kus). Při tomto členění nákladů je tudíţ třeba přiřadit všechny náklady příslušnému nositeli 

(hledisko příčinné souvislosti) a zároveň přihlíţet k moţnosti početně technického přiřazení 

nákladů k příslušnému výkonu (hledisko přičitatelnosti) [10]. 
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Podle způsobu přičítání nákladů na kalkulační jednici daného výkonu (např. na 1 tunu 

výroby, 1 kus daného výrobku) lze rozlišit náklady [11]: 

 přímé, coţ jsou takové náklady, u nichţ lze určit jejich přímý vztah ke kalkulační 

jednici příslušných výkonů, 

 nepřímé, coţ jsou takové náklady, které nelze přímo zjistit na kalkulační jednici, 

popř. by takového zjišťování bylo nehospodárné, tyto náklady se proto rozpočtují 

(rozvrhují) na jednotlivé výkony podle určitých zvolených rozvrhových základen. 

 

Základní strukturu nákladů v kalkulačním členění lze charakterizovat pomocí tzv. 

typového kalkulačního vzorce, který má tuto základní podobu - viz Tab. 1 [11] 

 

Tab. 1 – Typový kalkulační vzorec [11] 

 

Typový kalkulační vzorec 

1. Přímý materiál 

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady 

4. Výrobní reţie 

1. – 4. Vlastní náklady výroby (provozu) 

5. Správní reţie 

1. – 5. Vlastní náklady výkonu 

6. Odbytové náklady 

1. – 6. Úplné vlastní náklady výkonu 

7. Zisk (ztráta) 

1. – 7. Cena výkonu (základní) 

 

Je třeba říci, že tento typový kalkulační vzorec není pro používání povinný, je 

doporučený. 
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Stručná charakteristika jednotlivých poloţek kalkulačního vzorce [11] : 

 

Přímý materiál - do této poloţky patří veškeré suroviny, základní materiál, polotovary, 

pomocný i ostatní materiál, jejichţ spotřebu lze stanovit (zjišťovat) přímo na kalkulační 

jednici. 

 

Přímé mzdy - tato poloţka zahrnuje mzdy, které lze stanovit (zjistit) přímo na 

kalkulační jednici. Jsou to zpravidla mzdy výrobních dělníků (úkolové i časové) včetně 

příplatků a doplatků ke mzdám a prémií a odměn zahrnovaných do nákladů. 

 

Ostatní přímé náklady - v této poloţce se vykazují další významné technologické, 

popř. i jiné náklady, které souvisí s výrobním procesem a které lze hospodárně přiřazovat 

přímo jednotlivým kalkulačním jednicím. Patří k nim např. spotřeba technologického paliva a 

energie, odpisy speciálních nástrojů a přípravků v pouţívání, případně odpisy dalších sloţek 

investičního majetku. Dále pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, hrazené 

zaměstnavatelem, připadající ke mzdám v poloţce přímé mzdy apod. 

 

Výrobní reţie - do této poloţky se zahrnují náklady, související s řízením a obsluhou 

výrobního procesu, které nelze stanovit (zjišťovat) přímo na kalkulační jednici. Například to 

jsou spotřeba reţijního materiálu, paliva, odpisy investičního majetku, reţijní mzdy, pojistné 

vztaţené k těmto mzdám, hrazené zaměstnavatelem, různé další nakupované sluţby. 

 

Správní reţie - do této poloţky patří všechny náklady, související s řízením a správou 

podniku. 

 

Odbytové náklady - náklady spojené s odbytovou činností, zejména  

s prodejem a expedicí výrobků.  

 

Moţné vyuţití kalkulací nákladů [11]: 

 podklady pro stanovení cen výrobků, prací a sluţeb, 

 sestavení rozpočtů nákladů hospodářských středisek, 

 kontrola a rozbor hospodárnosti výroby, 

 porovnání a zhodnocení vývoje nákladů v časové řadě, 
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 sestavení a kontrola rentability jednotlivých výrobků, prací a sluţeb, 

 podklady pro optimalizační úlohy.  

 

Podle toho, zda náklady plánujeme nebo zjišťujeme na kalkulační jednici, tj. z 

hlediska času, rozlišujeme kalkulace [11]: 

o předběţné, sestavované před provedením výkonu (můţe se jednat o kalkulace 

operativní, plánové, popř. propočtové), 

o výsledné, sestavované po provedení výkonu. 

 

Z metodického hlediska kalkulace zpracováváme jako: 

o kalkulace postupné, kdy se spotřebovávané polotovary vlastní výroby z předchozí fáze 

oceňují v kalkulaci fáze následné vlastními náklady výkonu a jsou uvedeny jednou 

poloţkou v kalkulaci, 

o kalkulace průběţné, v nichţ se spotřebované polotovary nebo jiné výkony z 

předchozích fází výroby vykazují v kalkulačním členění příslušného kalkulačního 

vzorce, tj. v jednotlivých původních poloţkách nákladů. 

 

Základní typy nákladových kalkulací 

V uplynulých desetiletích byla detailně popsána celá řada kalkulačních metod i 

postupů a většina z nich byla i prakticky odzkoušena v podnikové praxi. Obecným cílem 

těchto metod bylo podat co nejpřesnější a nejvěrohodnější informace o výši a struktuře 

nákladů výkonu. [5].   

Při definici základních typů nákladových kalkulací vyjdeme ze dvou základních 

charakteristik. První z nich je otázka, zda nákladová kalkulace má kalkulovat, resp. 

absorbovat všechny podnikové náklady, nebo jen jejich část. V této rovině rozlišujeme [5]: 

 absorpční kalkulace (absorption costing) nebo také kalkulace úplných 

nákladů v sobě zahrnují veškeré náklady podniku nebo organizační jednotky; 

 neabsorpční kalkulace (variable costing) nebo také kalkulace neúplných 

nákladů kalkulují jen část podnikových nákladů (variabilní náklady) a ostatní 

náklady (fixní náklady) na výkony nerozpočítávají. 
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Druhou charakteristikou základních typů je způsob přidělování či přiřazování reţijních 

nákladů určitému objektu. Zde se uţivateli nákladové kalkulace nabízejí opět dvě moţnosti. 

Buď pouţije nějakou úroveň zjednodušení a vyjádření průměrné úrovně reţijních nákladů na 

výkon nebo se pokusí o přiřazení reţijních nákladů s přihlédnutím k příčinné souvislosti mezi 

jejich vznikem a výkonem.  

Na základě těchto skutečností má budoucí uţivatel kalkulace v zásadě tři moţnosti, 

jakou metodu nákladové kalkulace zvolit. První moţnosti je situace, ţe se uţivatel rozhodne 

pouţít kalkulaci úplných nákladů, kdy se jedná o absorpční kalkulaci, která zahrnuje veškeré 

náklady podniku. V tom případě můţe pouţít objemové přiřazení reţijních nákladů; tuto 

metodu kalkulace nazýváme přirážkovou nebo také zakázkovou kalkulací (absorption 

costing). Druhou moţností je přiřazení nákladů dle skutečných příčinných vztahů; tuto 

metodu kalkulace nazýváme jako kalkulace podle aktivit (Acticity-Based Costing). Poslední 

variantou, kterou můţe uţivatel zvolit je moţnost, při které reţijní, resp. fixní náklady nebude 

výkonu alokovat v plné výši – část ponechá nealokovánu. Tento princip je podstatou 

kalkulace variabilních nákladů (variable costing) [5]. 

 

Přirážková kalkulace je v praxi nejčastěji pouţívanou metodou kalkulace. Její 

vyuţitelnost je velmi široká. Pouţívaná je zejména v situacích, kdy podnik produkuje 

různorodé výkony. Její rozšířenost je jednak způsobena tím, ţe je široce vyuţitelná, a také 

tím, ţe je principiálně velmi jednoduchá. Jedná se o proporcionální přičítání reţijních nákladů 

výkonu dle rozvrhové základny. Rozvrhová základna je často zaloţena na určitém měřitelném 

přímém nákladu. Není zde potřeba zjišťovat či evidovat téměř ţádné dodatečné informace a 

data. 

Další z velmi specifických kalkulačních metod je skupina kalkulací sdružených 

výkonů. O sdruţených výkonech hovoříme v takových situacích, kdy výroba jednoho 

výrobku nemůţe být z technologického hlediska oddělena od výroby dalších výrobků a 

jejichţ výroba ani nemusí být ţádoucí. Jde zejména o odvětví, jako je zpracování ropy, 

chemikálií nebo zemědělská výroba. V zásadě rozlišujeme dvě varianty kalkulací ve sdruţené 

výrobě [5]: 

 rozčítací kalkulace (joint product costing), 

 odčítací kalkulace (by product costing). 
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V případě, ţe mají všechny výrobky, které takto vzniknou, stejnou prodejní hodnotu, 

povaţujeme všechny tyto výrobky za hlavní (joint products) a v takovýchto situacích 

uplatňujeme tzv. rozčítací metodu kalkulace. V případě, ţe některé z výrobků mají niţší 

prodejní hodnotu nebo nejsou z hlediska rozhodování významné, označujeme tyto výrobky 

jako vedlejší (by-products) a vyuţíváme tzv. odčítací metodu kalkulace. Samozřejmě můţe 

tato metoda existovat i v kombinaci obou variant, kdy je vyráběno několik hlavních a několik 

vedlejších výrobků [5]. 

V zásadě existuje několik metod, jimiţ můţeme náklady sdruţeného procesu 

rozpočítat na jednotlivé hlavní výrobky. První metodou je objemová metoda, dále se pouţívá 

metoda čisté obchodovatelné hodnoty a metoda pevné poměrné ziskovosti [5]. 

 

Další speciální kalkulační metodou je dynamická kalkulace. V tomto případě se 

nejedná ani tak o komplexní kalkulační metodu, jako spíše o určitý alokační princip, který 

můţe být implementován do jiných kalkulačních metod. Dynamická kalkulace se do určité 

míry podobá tradiční přiráţkové kalkulaci, ale rozšiřuje její vypovídací schopnost o odpověď 

na otázku, jak budou náklady v jednotlivých fázích ovlivněny změnami objemu prováděných 

výkonů. Jednotlivé náklady výkonu budou závislé na tom, jaký objem produkce daná 

organizace produkuje nebo jak je vyuţita její instalovaná kapacita [5]. 

 

Dále jsem se věnovala kalkulaci úplných vlastních nákladů (ÚVN). 

2.2.2.1  Kalkulace úplných vlastních nákladů (ÚVN) 

Tato forma kalkulace se vyuţívá hlavně jako podklad pro ocenění vnitropodnikových 

výkonů předávaných na různé úrovně podnikové struktury. Jedna z jejích moţných variant je 

zobrazena v tab. 1 na straně 5.  

 

V další části práce se zabývám metodou „rozdílové kalkulace“, jejími přednostmi a 

nedostatky. 

2.2.2.2  Metoda „rozdílové kalkulace“ 

Uvedená metoda je charakterizována v zásadě třemi základními znaky [2]: 

a) Ke stanovení nákladového rozdílu, který přinese realizované opatření se 

vybírají pouze ty poloţky z úplných vlastních nákladů, u kterých se očekávají 

hlavní změny. 



10 

 

b) Přináší-li realizace navrţeného opatření změnu doby výrobního cyklu, pak její 

promítnutí do nákladových charakteristik se provede s pomocí tzv. 

konstantních (fixních nákladů). 

c) Jako podklady se pro výpočet pouţívají údaje prvotní evidence. 

 Přednosti (silné stránky) - metoda je jednoduchá, srozumitelná, lehce uplatitelná [2]. 

 Nedostatky (slabé stránky) [2]:  

a) Moţná nekomplexnost v subjektivním výběru posuzovaných nákladových 

poloţek. 

b) Další problém spočívá ve vyhodnocení přínosů vyplývajícího ze zkrácení doby 

tavby s pouţitím ukazatele konstantních nákladů. 

c) Problematičnost často bývá v pouţití údajů prvotní evidence, jednak to bývá 

rozdílná přesnost zaznamenaných údajů. Je třeba počítat s tím, ţe některé 

(nekovové) přísady se neváţí apod. Tím je vypovídací schopnost tohoto 

ukazatele sníţena. 

 

Následně se zaměřím na metodu stanovení tzv. neúplných nákladů (NVN) 

„výchozího“ a „cílového“ stavu. Právě s vyuţitím této metody je posuzována výroba 

slévárenské formy. 

2.2.2.3  Metoda stanovení tzv. neúplných vlastních nákladů (NVN) 

„výchozího“ a „cílového“ stavu 

Postup vychází z odstranění nedostatků metody rozdílové kalkulace [2]: 

a) Sleduje všechny nákladové poloţky, které mají přímý vztah k šetřené 

technologické nebo organizační změně. Nákladové hodnocení nepřekračuje 

hranice hospodářského střediska, ve kterém se dané opatření realizuje. 

Nepostihují se tedy kupř. dopravní náklady spojené s odbytem apod. Proto se 

pouţívá název „neúplné vlastní náklady“. 

b) Změna doby trvání cyklu výrobní operace (tavby) se neřeší s pomocí ukazatele 

konstantních nákladů. Její dopad se projeví přímo v jednotlivých kalkulačních 

poloţkách sledovaných nákladů. 

c) Nepřesnost dat prvotní evidence se nahrazuje komplexním odsledováním 

výrobních cyklů (kupř. taveb) pro soubor cyklů (taveb) výchozího stavu a 

soubor cyklů (taveb) budoucího stavu. 
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 Přednosti (silné stránky) - stanovení nákladových hodnot je relativně přesné. 

V zásadě neznáme přesnější pouţitelnou metodu pro běţné hodnocení, obecně 

řečeno racionalizační opatření. Metoda umoţňuje otestování výsledků 

statistickými metodami, coţ je třeba povaţovat za významnou skutečnost. Dále 

pouţitý postup poskytuje jedinečné informace zejména pro další moţnost 

docílení nákladového sníţení u šetřené technologie. [2] 

 Nedostatky (slabé stránky) - pouţití této metody je zejména po časové stránce 

velmi náročné. Její důsledná realizace vyţaduje poměrně detailní technickou a 

ekonomickou znalost poměrů. Je dosti náročná na tvůrčí přístup. Jedná se 

zejména o konstrukci kalkulačního vzorce. Tento kalkulační vzorec je 

konkrétně „šitý na míru“ pro dané prověřované opatření. Dále je dosti náročné 

najít co nejpřesnější postup na určení hodnoty konkrétní nákladové poloţky. Je 

zřejmé, ţe různým způsobům bude odpovídat různá přesnost. Na druhé straně 

je třeba uvést, ţe po vyvinutí postupu hodnocení (konkrétní kalkulační vzorec 

a způsob stanovení poloţek) lze jej s menšími úpravami úspěšně vyuţívat pro 

podobná šetření v budoucnu s drobnými obměnami v zásadě u všech 

obdobných problémů nákladového střediska [2]. 

 

Po kalkulačním členění nákladů jsem se věnovala členění nákladů v závislosti na 

objemu výroby. 

2.2.3  Členění nákladů v závislosti na objemu výroby  

Důleţité místo v klasifikaci nákladů zaujímá jejich rozlišování na fixní (stálé) a 

variabilní (proměnné). Tradiční teorie nákladů vysvětlují tyto pojmy na základě výsledného 

chování nákladů a jejich vztahu ke konečné příčině jejich vzniku, obvykle vyjadřované 

objemem produkce [10]. 

 

Náklady fixní (stálé) jsou definovány jako náklady, které se ve své absolutní výši 

nemění v určitém rozmezí objemu výroby, v přepočtu na jednici výroby tudíţ budou mít tyto 

náklady s růstem objemu výroby degresivní charakter. Příkladem fixních nákladů jsou odpisy 

hmotného majetku při pouţití lineární odpisové metody. Fixní náklady však nejsou absolutně 

stálé. Při výraznější změně objemu výroby se jejich absolutní výše mění skokem na jinou 

úroveň. Jsou tudíţ převáţně závislé na čase [10]. 
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Základním rysem fixních nákladů je, ţe jsou to náklady, které hodnotově vyjadřují 

vytvoření určité výrobní pohotovosti (zjednodušeně kapacity). Při hodnocení hospodárnosti je 

proto dále zapotřebí rozlišovat tzv. volné (nevyuţité) a vyuţité fixní náklady. Volné fixní 

náklady odpovídají té části celkových fixních nákladů, která není vyuţita objemem produkce, 

vyuţité fixní náklady odpovídají té části fixních nákladů, která je naplněna skutečně 

zhotovovaným objemem produkce [10]. 

 

Náklady variabilní (proměnné) jsou náklady měnící se ve své absolutní výši v 

závislosti na objemu výroby. Tato závislost můţe být proporcionální (jde o náklady 

proporcionálně proměnné), neboť proměnné náklady ve své absolutní výši rostou pomaleji, 

popř. rychleji neţ objem výroby [10]. 

 

Smíšené náklady (kombinace fixních a variabilních nákladů) 

Rozlišení fixních a variabilních nákladů je teoretické, protoţe kaţdý reálný proces se 

můţe uskutečnit jen na základě spojení a kombinací opakovaných a potenciálních činitelů. 

V takovém případě obsahují celkové náklady určitého procesu neoddělitelně fixní sloţku, 

vyvolanou fixními náklady, a proměnlivou sloţku, způsobenou variabilními náklady. Takové 

spojení označujeme jako smíšené náklady. Jsou charakteristické tím, ţe fixní sloţka působí jiţ 

od nulového bodu objemu a k ní se postupně se zvyšujícím se objemem přiřazují variabilní 

náklady. Obecně přitom platí, ţe v úvodní etapě nízké zaměstnanosti jsou to spíše 

podproporcionální náklady, ve druhé etapě normální zaměstnanosti proporcionální náklady a 

ve třetí etapě zvýšené zaměstnanosti nadproporcionální náklady [6]. 

 

Po členění nákladů v závislosti na objemu výroby jsem se zaměřila na členění nákladů 

podle hospodářských středisek. 

2.2.4   Členění nákladů podle hospodářských středisek  

Ve větším podniku je dále zapotřebí sledovat pro potřeby vnitropodnikového řízení 

náklady podle místa vzniku a okruhů odpovědnosti, tj. podle hospodářských, příp. 

nákladových středisek [11]. 

 

Hospodářská střediska jsou v podniku vytvářena podle následujících zásad [10]: 

o hospodářské středisko musí tvořit uzavřený odpovědnostní okruh hospodářské činnosti 

s jednoznačně vymezenou působností, 
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o v čele hospodářského střediska musí být jediný odpovědný vedoucí, 

o činnost hospodářského střediska musí být plánována a kontrolována, 

o za hospodářské středisko lze účelně a hospodárně: 

o sledovat spotřebu ţivé a zvěcnělé práce, 

o měřit výkony při jejich předávání jiným hospodářským střediskům, 

o stanovovat vnitropodnikové ceny nebo zúčtovací sazby, 

o sestavovat rozpočty související s jeho činností a vyuţívat jich ke kontrole 

hospodaření, 

o v účetnictví zjišťovat skutečné střediskové náklady, střediskové výnosy  

a vnitropodnikový výsledek hospodaření, 

o zjišťovat ostatní sloţky celkového výsledku hospodaření. 

 

Po klasifikaci nákladů ve finančním účetnictví jsem uvedla klasifikaci nákladů 

v manaţerském účetnictví. 

2.3  Klasifikace nákladů v manažerském účetnictví 

Základní kategorií, která se prolíná celým manaţerským účetnictvím, je kategorie 

nákladů. Představují prostředek, pomocí kterého se v dané aktivitě a transformaci vědomě a 

racionálně zajišťuje dosaţení určitého ekonomického prospěchu [6].   

V zaměření manaţerského účetnictví se historicky vyvinuly tři základní oblasti jeho 

zájmů. Patří k nim [6] :  

a) kvantifikace nákladů vynaloţených na zajištění sloţek majetku, uskutečňovaná pro 

potřeby jejich vykazování a oceňování ve finančním účetnictví, 

b) běţná kontrola, hodnocení a řízení nákladů v aktuálně uskutečňovaných aktivitách, 

c) rozhodování a výběr optimálních alternativ uskutečňování příslušných aktivit. 

Kaţdá z těchto oblastí zaměření manaţerského účetnictví je zaloţena na specifické 

interpretaci obecného pojmu nákladů. Z tohoto hlediska lze rozlišovat [6] : 

a) finanční pojetí nákladů, 

b) hodnotové pojetí nákladů a 

c) ekonomické pojetí nákladů. 

 

Budu se věnovat časovému rozlišení nákladů. 
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2.3.1  Časové rozlišení nákladů  

V praxi se můţe stát, ţe určité peněţní výdaje, které znamenají v podniku vznik 

nákladů, časově přímo nesouvisejí s výkony prováděnými v daném (běţném) období. Nebo 

naopak musejí být do nákladů daného období proúčtovány i takové nákladové poloţky, které 

s běţným účetním obdobím (rokem) běţně souvisejí, avšak finanční výdaj na ně dosud nebyl 

uskutečněn a bude vynaloţen ve stanovené výši na daný účel aţ v dalším období. Takovéto 

poloţky jsou zahrnovány do tzv. výdajů příštích období [10]. 

Časový nesoulad mezi náklady a výdaji (obdobně i mezi příjmy a výnosy) je třeba 

odstranit za pomoci tzv. časového rozlišení. V praxi mohou v podstatě nastat dva případy 

časového rozlišení nákladů [11]: 

 

- výdaj se uskutečnil v běţném účetním období, ale věcně patří jako náklad celý částečně do 

příštích období - jedná  se o náklady příštích období, 

-  náklady vznikly v běţném období, ale k výdaji dojde aţ v příštím období, jde o výdaje 

příštích období. 

 

Náklady nabíhají v podniku v průběhu reprodukčního procesu nepřetrţitě. Proto je 

třeba vymezit časový interval, za který je vhodné sledovat jejich výši. V praxi se za základní 

časové úseky jejich zjišťování volí různá kalendářní období (rok, měsíc), teoreticky jsou však 

moţné i jiné časové intervaly jejich sledování [10].  

 

Následně jsem pak v další části uvedla relevantní a irelevantní náklady. 

2.3.2  Relevantní a irelevantní náklady  

Vedle tradičních metod klasifikace nákladů, které byly dosud popsány, a jeţ se 

vztahují k samotnému charakteru nákladů, existují další metody klasifikace. Ty se vztahují 

k budoucím manaţerským rozhodnutím a bývají označovány jako klasifikace nákladů v 

manaţerském rozhodování. Spíše neţ o obecné členění jde o určité koncepty, které se při 

tvorbě těchto manaţerských rozhodnutí uplatňují [5].   

U relevantních nákladů (relevant costs) se jejich výše v závislosti na přijetí nebo 

nepřijetí daného rozhodnutí změní. Na druhé straně irelevantní náklady (irrelevant costs) 

zůstanou neměnné bez ohledu na to, která varianta daného manaţerského rozhodnutí bude 
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přijata. Zvláštní formou relevantních nákladů jsou pak tzv. rozdílové náklady (differential 

costs), které představují rozdíl před přijetím rozhodnutí a po kvantifikaci jeho dopadů [5].   

 

Po relevantních a irelevantních nákladech se zabývám další kategorií manaţerských 

nákladů, a to utopenými náklady. 

2.3.3 Utopené náklady 

Utopené náklady (sunk costs), nebo taky někdy umrtvené náklady, je termín, který se 

pouţívá pro vymezení další kategorie manaţerských nákladů. Jedná se o náklady, které byly 

v minulosti vynaloţeny a které nemohou být změněny ţádným rozhodnutím učiněným 

v budoucnosti. Jedná se opět o určitou variantu irelevantních nákladů. Pro utopené náklady 

jsou charakteristické následující souvislosti [5] : 

 vynakládají se před zahájením výroby; 

 jejich celkovou výši jiţ nelze ovlivnit; 

 jedinou moţností jejich sníţení je opačně působící investiční rozhodnutí; 

 jedná se např. o odpisy fixních aktiv; 

 je pro ně typický relativně vzdálený časový úsek mezi výdajem a vyjádřením nákladu. 

 

Pro manaţerské rozhodování je potřebné si uvědomit, ţe ačkoli se tyto utopené 

náklady mohou týkat daného rozhodnutí, měli bychom je, vzhledem k jejich charakteru, 

z posuzování při tvorbě závěrů vyloučit, protoţe stejně jako irelevantní náklady mohou 

negativně ovlivnit výsledek rozhodovacího procesu [5].   

 

Po utopených nákladech se rovněţ v teoretické části diplomové práce zabývám 

oportunitními náklady. 

2.3.4 Oportunitní náklady 

V rámci ekonomického pojetí mezi náklady řadíme i poloţky, které jsou v účetnictví 

evidovány v jiné výši nebo nejsou evidovány vůbec. Náklady ve vztahu ke svému pojetí 

můţeme rozdělit takto [5] : 

 implicitní náklady jsou v rámci účetnictví v přesné výši evidovány; 

 explicitní náklady v účetnictví evidovány nejsou, případně jsou evidovány v jiné 

výši, ale v rámci ekonomického posuzování je bereme v úvahu. 
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Oportunitní náklady (oportunity costs), někdy se také nazývají náklady obětované 

příleţitosti, nejsou v přesné výši účetnictvím evidovány, a mají tedy charakter implicitních 

nákladů. Představují hodnotu ušlého příjmu z alternativy, jejíţ přijetí bylo akceptováním 

zvolené alternativy znemoţněno. Jedná se o jakýsi ušlý zisk z rozhodnutí, které jsme nepřijali 

[5]. 

 

Poté bude následovat rámcová charakteristika sléváren: DSB EURO, s.r.o, Blansko; 

Královopolská slévárna, s.r.o., Brno, ve kterých dané šetření probíhalo. 
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3 RÁMCOVÁ CHARAKTERISTIKA SLÉVÁREN  

3.1   DSB EURO, s.r.o., Blansko  

Slévárna vyrábí odlitky s lupínkovým grafitem (LLG) o hmotnostech 100 – 30 000 kg, 

litiny s kuličkovým grafitem (LKG) 10 – 8 000 kg a oceli 10 – 10 000 kg.  Vyráběný 

sortiment je určený především pro petrochemický průmysl, vodní stroje, obráběcí stroje a 

automobilový průmysl. 

Výroba odlitků z oceli a LKG je realizována v provozu „Ocelárna“. 

V tavírně jsou dvě elektrické obloukové pece (EOP) se zásaditou vyzdívkou o 

maximální hmotnosti vsázky 7,5 tuny. Tonáţ pecí tedy umoţňuje odlévat odlitky do 

maximální surové hmotnosti 15 tun. K intenzifikaci oxidační periody tavby je moţné pouţít 

dmýchání kyslíku. Pro zvýšení čistoty a homogenity oceli se pouţívá dmýchání argonu do 

tekutého kovu v pánvi. Dále je v tavírně umístěna středofrekvenční kelímková indukční pec 

(IP) o obsahu 0,5 tuny. Transport vzorků z tavírny do laboratoří je zajišťován pneumatickou 

dopravou.  

Formovny lze v zásadě dělit dle druhu pouţívané technologie na tři: formovna strojně 

vyráběných odlitků do syntetické bentonitové směsi na syrovo a na formovnu malou a velkou 

pouţívající samotvrdnoucí formovací směsi (ST) a směsi na bázi vodního skla CT (chemicky 

tvrzené). 

Strojně formované odlitky se vyrábí na lince AIR IMPACT dodané firmou GF 

pracující na principu zhutňování směsi vzduchovým impulsem do rámů o rozměrech 800 x 

1 000 mm. Odlévací a chladící tratě však nejsou dimenzovány svojí délkou k moţnému 

maximálnímu výkonu stroje. Proto je reálný výkon cca 12 forem/hod. K výrobě jader jsou 

k dispozici čtyři vstřelovací stroje: Universal OVZ 25 – CT + hot box (metoda horkého 

jaderníku), KHBE – CT + CB amin, REPR 20 a REPR 80 – CT. 

Ručně formované odlitky jsou zhotovovány buď do formovacích směsí s vodním 

sklem, nebo do směsi ST, směsi fenologické, eventuelně kombinací CT (výplňová) a ST 

(modelová). Modelové formovací směsi obsahují 50 % regenerátu a výplňové směsi 100 % 

regenerátu. Veškeré směsi jsou připravovány na kolových mísičích o výkonu 6 t/hod. 

Formovací směsi s fenoly jsou připravovány na průběţném ramenovém mísiči o výkonu 15 

t/hod. Běţně je vyuţívána kombinace modelové formovací směsi furanové a výplňové směsi 

CT. Formy se vyrábí do rámů o maximální velikosti 4 000 x 2 500 mm (průměrových max. 

3 500 mm) nebo do kesonu o max. rozměru 6 000 x 8 000 mm. Pískové hospodářství – 
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zásobníky a sušení písku je zbudováno úměrně k potřebám formoven. Výkonnost regenerace 

písku je maximálně 1 000 t/měsíc. 

K čištění odlitků na cídírně jsou k dispozici tři bubnové a dva komorové brokové 

tryskače. K cídění větších odlitků slouţí vodní komorový tryskač. Ten na sebe váţe provoz 

vodního kalového hospodářství. Broušení odlitků se provádí ručně elektrickými nebo 

pneumatickými bruskami. Těţší odlitky se brousí pomocí manipulátoru ANDROMAT. 

Tepelné zpracování odlitků probíhá ve třech plynových vozových pecích. Maximální 

dosaţitelná teplota je 1 100 °C, maximální rozměr vozu 7 600 x 4 000 mm a výška klenby 

2 400 mm. Pálení nálitků je prováděno ručně kyslíko-acetylenovými hořáky. U 

vysokolegovaných ocelí se pouţívá „pálící prášek“. Opravy odlitků se provádějí na sedmi 

pracovištích zavařováním pomocí obalovaných elektrod. Dvě pracoviště pouţívají svařování 

metodou MIG-MAG. 

Hrubovna je vybavena čtyřmi karuselovými soustruhy – SK 32, 2x SK 25, SK 16, 

programově řízeným karuselem SKIQ 8 a horizontální vyvrtávačkou WD 130. Na těchto 

strojích je prováděno hrubování odlitků. Opracování na hotovo je zajišťováno v kooperaci. 

Základování odlitků je umístěno v odsávané celoročně vytápěné hale. Nanášení barev je 

prováděno máčením, ručním natíráním nebo ručním stříkáním. Standardně je k dispozici 

vodou ředitelná základní barva. Jiné druhy barev lze nanášet na základě specifikace 

zákazníkem. 

Podíl ručního a strojního formování je přibliţně v poměru 80:20. Opracování odlitků 

probíhá pouze hrubováním s přídavkem 3-5 mm. 

Prováděné zkoušky u fenolových formovacích směsí je pevnost ve střihu po 2, 4, 8 a 

24 hodinách. U CT směsí se provádí zkoušky na pevnost ve střihu a vlhkost [1]. 

3.2   Královopolská slévárna, s.r.o., Brno  

Slévárna se zabývá kusovou a malosériovou výrobou ocelových odlitků odlévaných do 

pískových forem. Standardní odlitky pro strojní zařízení jsou vyráběny z konstrukčních ocelí 

a materiálů nízkolegovaných se zvýšenými mechanickými hodnotami. Velkou skupinou jsou 

odlitky z legovaných ocelí pro speciální pouţití, které tvoří aţ 40 % produkce. Slévárna je 

schopna vyrobit cca 150 druhů litých materiálů jak tuzemských, tak i zahraničních. Hmotnost 

odlitků se pohybuje v rozsahu 5 – 4 500 kg. 

Slévárna je také vybavena pracovištěm na výrobu odlitků odlévaných do keramických 

forem, vyráběných metodou SHAW. Hmotnostní rozsah těchto odlitků je 5 – 250 kg. 
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Dále má slévárna zavedenou výrobu odstředivě litých trubek. Výrobky jsou dodávány 

v 36 odstupňovaných velikostech v rozmezí vnějšího průměru 71 – 406 mm o maximální 

délce 4 000 mm. Minimální tloušťka stěny je 8 mm. 

Výrobu tekutého kovu zajišťuje tavírna s EOP o jmenovité hmotnosti vsázky 5 t a IP 2 

x 0,5 t a 1 x 1 t. 

Ve slévárně je zavedena ruční výroba forem a jader. Samotvrdnoucí formovací směs 

Alfaset se připravuje v průběţném mísiči o výkonu 20 t/hod. Jádra se vyrábí z jádrové směsi 

s vodním sklem (vytvrzované CO2), která se připravuje v kolovém mísiči. Větší objem jader 

se vyrábí ze směsi Alfaset, která se připravuje v průběţném mísiči o výkonu 3 t/hod. Dále je 

formovna a jaderna vybavena lopatkovými mísiči na přípravu směsí s nekřemenným 

ostřivem. 

Výroba směsí probíhá na základě manuálu kvality dle normy ISO 9001:2000. Písková 

laboratoř zajišťuje kontrolu kvality vstupních surovin do formovny (ostřiva) a kontrolu 

regenerované směsi. Dále provádí u samotvrdnoucích připravovaných formovacích směsí 

průběţnou provozní kontrolu a jejich uvolnění do výroby na základě zkoušek pevnosti 

v ohybu. U jádrových směsí s vodním sklem provádí zkoušky pevnosti v tlaku, prodyšnosti a 

zkoušky vlhkosti směsi. 

Slévárna také zajišťuje hrubování odlitků ve vlastní hrubovně na karuselech SK 12 a 

SK 25, případně opracování v kooperaci [1]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ (PRAKTICKÁ) ČÁST 

4.1  Popis používaných controllingových systémů ve slévárnách. 

Tato kapitola pojednává o controllingových systémech sléváren v České republice. 

Vzala jsem do úvahy několik moţných variant controllingových systémů a vybrala dva. 

Jeden, který je v našem slévárenství běţně pouţívaný, a to systém OPTI. Jako druhý jsem pak 

schválně zvolila méně známý systém SLEVARSYS, který není na našem trhu tak dlouho.  

4.1.1 Systém RGU OPTI 

 

Charakteristika RGU OPTI 

 

Informační systém OPTI lze bez nadsázky charakterizovat jako Foundry Planning 

Systém – systém pro plánování a řízení slévárenské výroby. Systém OPTI je informační 

systém speciálně vyvíjený pro plánování a řízení slévárenské výroby firmou RGU GmbH 

Dortmund. [18] 

Systém patří mezi nejprogresivněji se vyvíjející informační systémy. PPS řešení firmy 

RGU dnes pouţívá přes 120 sléváren na území Německa, Rakouska, Itálie, České republiky a 

Slovenska. [18] 

Systém OPTI je zakázkově orientovaný informační systém. Výrobní zakázky mohou 

mít rozdílný charakter. Zpracovány mohou být zakázky na kusovou i sériovou výrobu. Dle 

poţadavků zákazníků systém umoţňuje zpracovat postupné dodávky s dodacími a výrobními 

dávkami na odvolávku, skladové zakázky, zakázky dílenské a zkušební. Informační systém 

OPTI umoţňuje řešit úlohy a procesy týkající se následujících oblastí [18]: 

 Logistiky zakázek. 

 Technologické přípravy výroby. 

 Plánování a řízení výroby. 

 Hospodaření s modely a nářadím. 

 Řízení jakosti. 

 

Hlavním rysem informačního systému OPTI je jeho otevřenost. Tato umoţňuje 

provádět rozsáhlá uţivatelská nastavení bez nutnosti změn zdrojových programů [18]. 

Otevřenost systému jako základní vlastnost se dále projevuje při definici tiskových 

výstupů z jednotlivých modulů informačního systému. K definici tiskového výstupu je 
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k dispozici softwarový prostředek nazývaný generátor formulářů. Pomocí inicializačního 

souboru lze nadefinovat, jak bude ten který doklad vypadat. Systém OPTI umoţňuje 

uţivatelské definice následujících dokladů [18]: 

 Poptávek a Objednávek generovaných z modulu NÁKUP. 

 Ceníků, Nabídek, Potvrzení zakázek, Dodacích listů, Faktur a Dobropisů 

generovaných z modulu PRODEJ. 

 Tiskových výstupů kalkulace, Výrobní postup a Kmenová karta výrobků 

generovaných z modulu PŘÍPRAVA VÝROBY. 

 Úkolových lístků, Termínovaných karet a Průvodek výrobků generovaných z modulu 

PPS. 

 Osvědčení o jakosti výrobku generovaných z modulu KONTROLA KVALITY. 

 

Ekonomické sledování slévárenské výroby a CONTROLLING 

 

Systém OPTI umoţňuje hodnotit vhodnost výrobků z hlediska na moţnost příspěvků 

na krytí nákladů. Předpokladem pro pouţití této metodiky je realizace předběţné a následné 

kalkulace výrobků s nákladovou sazbou členěnou na variabilní a fixní náklad. [18] 

Aby bylo moţno provádět předběţnou a následnou kalkulaci a určit tak výrobky, které 

mají záporný příspěvek na krytí nákladů, je nutno vytvořit plán nákladů a výkonů a určit 

nákladové sazby pro předběţnou kalkulaci. V souvislosti s plánem nákladů sledovat náklady 

v nákladových druzích na nákladových místech a současně odvedené výkony v technických 

jednotkách, ve kterých jsou normovány výrobní operace. [18] 

Sledování nákladů na nákladových místech v nákladových druzích umoţňuje 

ekonomická část informačního systému. Sledování odvedených výkonů je realizováno 

pomocí hlášení z výroby. Controlling podporovaný systémem OPTI je zaloţen na sledování 

tendencí nákladových sazeb a analýze odchylek (viz obr. 1). [18] 
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Obr. 1 – Controlling jako nikdy nekončící proces zahrnující uvedené činnosti [18] 

 

4.1.2 Systém SLEVARSYS 

 

SLEVARSYS je informační systém, který v příštím roce oslaví 10. výročí první 

instalace v prostředí českých sléváren. Systém prochází neustálým vývojem. Pracovníci 

vývojového týmu vyuţívají získaných zkušeností a rozšiřují jeho moţnosti. Vţdy vstupuje do 

konkrétního prostředí, respektuje danou technologii, organizaci výroby a je nedílnou součástí 

ţivota dané slévárny. Systém vznikl ve firmě ZPS-SLÉVÁRNA. [22] 

 

SLEVARSYS je ucelený soubor programových modulů, který slouţí k evidenci a 

řízení sléváren. Systém je vyvíjen od roku 1990, v českých a moravských slévárnách má jiţ 

osmiletou tradici. Programové moduly pracují pod operačním systémem WINDOWS a celý 

systém je instalován v počítačové síti. Pracovníci slévárny mají přidělena různá práva pro 

práci se systémem a podle nich mohou provádět různé operace a přistupovat k různým 

informacím. [19] 

 

V nové verzi jsou dnes vyvinuty technologické a obchodní programové moduly. 

Jedná se především o Technologickou evidenci, Evidenci odběratelů, objednávek a 

fakturaci. Vývoj rychlým tempem dále pokračuje. [19] 
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Během uplynulých let se systém stal nedílnou součástí devíti sléváren a dvou dalších 

firem s jiným výrobním zaměřením. Dvě z těchto instalací jsou ještě ve fázi náběhu. 

Spektrum sléváren, u nichţ SLEVARSYS plní funkci informačního a řídícího systému je 

široké. Od sléváren hliníku, přes odlévání barevných kovů a oceli aţ po nejčastější sortiment - 

litinu s lupínkovým a kuličkovým grafitem. Zde se dobře uplatňuje vynikající flexibilita 

systému: Schopnost přesného nastavení na konkrétní technologii a organizaci práce. [19] 

 

SLEVARSYS není instalován ve vzduchoprázdnu, kromě něj ve slévárně existují i 

další počítačové agendy. Jedná se především o účetnictví, mzdovou a personální agendu, 

různé jednoúčelové programové moduly atd. SLEVARSYS zde funguje jako integrační a 

stmelující prvek. Shromaţďuje, načítá a poskytuje přehledné informace ze všech agend. 

Cílem je vytvořit u zákazníka jednolitý informační a řídící systém. [20] 

 

Na obr. 2 je ukázán jeden z výsledků propojení systému SLEVARSYS s agendou 

účetnictví. Systém poskytuje přehledný stav pohledávek a závazků. [20] 

 

 

 

Obr. 2 – Výsledek propojení systému SLEVARSYS s agendou účetnictví [20] 
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Pracovníkům managementu je tak poskytnut velmi účinný nástroj pro efektivní řízení 

celé slévárny i pro získání detailních informací o jednotlivých zakázkách. [20] 

 

Informační a řídící systém se zabývá nejen aktuálním stavem. Shromaţďuje a třídí i 

data z minulosti a dokáţe přehledně prezentovat vývoj mnoha údajů důleţitých pro efektivní 

řízení [20].  

 

SLEVARSYS není uzavřeným systémem, naopak je stále rozšiřován o náměty a 

poţadavky sléváren, které ho vyuţívají [21]. 

 

Systém řízení slévárny je sloţitým funkčním celkem a pracovníci realizačního týmu 

ho přesně nastaví a přizpůsobí na podmínky konkrétní slévárny [21]. 

 

Všechny tyto jistoty jsou zakotveny i ve smlouvě o instalaci systému a jsou 

garantovány zkušenostmi všech sléváren, které SLEVARSYS pouţívají [21]. 

 

Dále se jiţ zaměřím na vyvinutý nákladový model výroby slévárenské formy. 

4.2 Nákladový model výroby formy vytvořený v PROJEKTU X. 

Vlastní vývoj metodiky stanovení nákladů na výrobu formy vychází v prvé řadě 

z detailního popisu všech prováděných operací (KROK 1). 

Po detailním popisu všech prováděných operací následuje další krok – (KROK 2) – 

výčet informací, s pomocí nichţ lze stanovit nákladové čerpání [1]. 

Poté následuje vlastní sestavení nákladového modelu (KROK 3). 

Snahou bylo vytvořit univerzální nákladový model – tzv. model pro ruční a strojní 

formování [1]. 

 

KROK 1 - Detailní popis všech prováděných operací výroby formy 

 

Pro vytvoření detailního popisu všech prováděných operací výroby formy bylo 

nejdříve nutné formálně rozdělit veškeré operace prováděné při výrobě formy do pracovních 

fází. Dále bylo potřeba rozpracovat dílčí dělení těchto pracovních fází. Bylo vybráno sedm 

pracovních fází výroby formy, které zahrnují jak ruční tak strojní způsob výroby formy [1]: 
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PRACOVNÍ FÁZE:  

 

A – Příprava modelu k formování,  

B – Výroba spodní poloformy,  

C – Výroba horní poloformy,  

D – Sloţení formy,  

E – Přesun formy na licí pole,  

F – Výroba jader,  

G – Výroba pomocných dílů. 

 

Schéma posuzovaných pracovních fází je zobrazeno na Obr. 3 - Schéma výroby formy 

u ručního a strojního formování [1]. 

 

 

Obr. 3 - Schéma výroby formy u ručního a strojního formování [1] 

 

K dílčímu dělení pracovních fází výroby formy bylo následně zvoleno desetinné 

třídění. Celkově přesně podle skutečně prováděných pracovních operací bylo vyvinuto dělení 

kaţdé pracovní fáze výroby formy aţ na tři pracovní stupně. Vznikl tak obecný vzorec pro 

všechny vyráběné formy sledovaných odlitků [1]. 
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Celkový počet pracovních fází a jejich prvních dílčích členění je celkem 49. Pro 

názornost je pro pracovní fázi A – Příprava modelu k formování, první dílčí dělení A.2 -

Příprava modelu uvedeno následující dílčí dělení ve druhém a třetím stupni – celkem 22 

dílčích poloţek [1].  

 

Ukázka dílčího dělení pracovních fází u fáze A [1]: 

A – Příprava modelu k formování. 

    A.1 - Očištění pracovní plochy (deska pro volný model). 

    A.2 – Příprava modelu. 

 A.2.1 – Vyskladnění modelového zařízení. 

 A.2.2 – Provozní oprava modelu. 

 A.2.3 – Čištění modelu. 

 A.2.4 – Doprava jednotlivých komponent: 

  A.2.4.1 – Modelu na provoz. 

  A.2.4.2 – Volných částí modelu. 

  A.2.4.3 – Vtokové soustavy. 

  A.2.4.4 – Nálitků. 

  A.2.4.5 – Exo obkladů. 

  A.2.4.6 – Chladítek. 

  A.2.4.7 – Filtrace. 

  A.2.4.8 – Ocelových výztuh. 

  A.2.4.9 – Rámů. 

 A.2.5 – Montáţ modelu: 

  A.2.5.1 – Samostatného modelu. 

  A.2.5.2 – Volných částí. 

  A.2.5.3 – Vtokového systému. 

  A.2.5.4 – Prodlouţený vtok. 

  A.2.5.5 – Vyhraţená jamka. 

  A.2.5.6 – Uloţení vnějších chladítek. 

 A.2.6 – Postřik modelu separačním prostředkem. 

 A.2.7 – Označení číslem formy na spodku modelu. 

Vyvinuté dělení bylo následně základem jak pro sběr potřebných dat pro stanovení 

nákladů, tak i pro vyvíjený nákladový model.  
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Následně bylo moţné přistoupit k vývoji nákladového modelu. [1] 

 

Nejprve byly vybrány odlitky vhodné ke sledování. Teprve poté bylo moţné se 

věnovat vlastnímu popisu všech operací. [1] 

 

U posuzovaných odlitků bylo jednotně shrnuto v tabulkách osmnáct vybraných údajů 

(viz kupř. Tab. 2). Tyto tabulky jsou uvedeny vţdy v úvodu popisu jednotlivých odlitků. Při 

vlastním detailním popisu pracovních operací výroby formy byly jiţ respektovány zvyklosti 

sléváren a záměrně se nestanovovala jejich jednotná forma [1]. 

Charakteristika výroby formy je zásadním podkladem pro následující hodnocení 

nákladovosti této výrobní fáze. Proto je poměrně dosti rozsáhlá. Z toho důvodu uvádím pouze 

(jako příklad) popis pro odlitek 1 [1]. 

 

Je proveden detailní popis všech prováděných operací, viz zkrácený příklad [1]: 

A.1 – formíř zamete pracovní plochu dané části formovny. 

A.2.3 – 1 formíř ofouká stlačeným vzduchem 2 modelové desky (technologický 

postup B1). 

A.2.4.1 – dva skladoví dělníci naloţí ve skladu modelů dvě modelové desky a jaderník 

na vozík, který ručně dovezou na formovnu. Vrátí se zpět do skladu. 

Pomocník na formovně sloţí jeřábem modelové desky z vozíku. Jaderník odnese do 

jaderny. Stejný postup práce provedou skladoví dělníci při uloţení modelového zařízení zpět 

do skladu modelů. Celkový naměřený čas operací je dělen počtem zhotovených forem (dva 

skladoví dělníci, jeden dělník na formovně a jeřábník na formovně). 

A.2.4.9 – formíř se přemístí do skladu rámů na formovně a jeřábem dopraví rámy 

k místu formování a odloţí je (1 formíř, 1 jeřábník). 

A.2.7 – formíř nalepí na kaţdý model pořadové číslo odlitku. Na desce je šest modelů. 

 

KROK 2 - Výčet informací, s pomocí nichž lze stanovit nákladové čerpání 

 

Na základě znalostí charakteristik jednotlivých odlitků a jejich detailních popisů se 

mohlo přistoupit ke KROKU 2 – výčet všech informací, které znamenají v jakékoliv podobě 

nákladová čerpání u výroby formy [1]. 
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Protoţe výpočet nákladů výroby formy je značně rozsáhlý, je dále v textu uvedená 

pouze ukázka jednotlivých tabulek. Pro sběr dat byly sestaveny tři typy tabulek. První je Tab. 

2, která obsahuje informativní údaje k vyráběnému odlitku [1]. 

 

Tab. 2 – Základní informace o odlitku [1] 

 

 

Tab. 3 obsahuje jiţ první dotazník týkající se obecných informací potřebných pro 

všechny fáze výroby odlitku. Např. cena elektrické energie je 0,06 Kč/kWmin. Dále jsou v ní 

minutové sazby pracovníků [1]. 

 

Tab. 3 – Ceny, pracovníci [1] 

 

 

Tab. 4 obsahuje dotazník týkající se přímo výroby formy pro fázi A. Pro další fáze byl 

sestaven obdobný dotazník. Z ukázky je patrné, ţe se vyplňují údaje týkající se osobních 

údajů formíře, jeřábníka, pomocníka. V Tab. 4 vidíme, ţe na očištění plochy pracoval pouze 
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formíř, a to 2,77 min. V další fázi nevznikly v tomto případě ţádné náklady, hodnota 

jednotlivých poloţek je 0 [1]. 

 

Tab. 4 – Sběr dat – Fáze A – příprava modelu k formování – zkráceno [1] 

 

 

Pro výpočet nákladů byly sestaveny dva druhy tabulek, první je Tab. 5, kde je 

proveden nákladový propočet pro danou fázi. Např. pro fázi A.1 – Očištění pracovní plochy, 

v Tab. 4 zjistíme, ţe formíř pracoval na sledované formě 2,77 min. Tuto hodnotu vynásobíme 

2,66 Kč/min. z Tab. 3. Získáme výsledek 7,4 Kč/formu, který je uveden v Tab. 5. Celkové 

náklady na fázi A jsou tedy ve výši 54 Kč/formu [1]. 

 

Tab. 5 – Výpočet nákladů – Fáze A – Příprava modelu k formování [Kč/forma] – 

zkráceno [1] 

 

 

KROK 3 – Vlastní sestavení nákladového modelu 

 

 Vývoj nákladového modelu výroby formy pro pracovní fáze 

Nejprve byly nákladově ohodnoceny jednotlivé pracovní fáze. 
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 Vývoj nákladového modelu pro komplexní hodnocení výroby formy jako celku 

K tomu účelu byly vyvinuty tři různé shrnující pohledy na nákladovou náročnost 

výroby formy. Tyto tabulky umoţňují poněkud rozdílný analytický pohled na nákladovost 

výroby formy [1]: 

 

a) DETAILNÍ NÁKLADOVÉ ČLENĚNÍ VÝROBY FORMY 

Toto členění nákladů dělí stanovené náklady výroby formy v prvním kroku na dvě 

hlavní skupiny (materiálové a zpracovací), které poté v rámci obou hlavních skupin následně 

rozděluje na pracovní fáze (a následné dílčí členění) – viz Tab. 6 - Detailní členění [1]. 

 

Příklad tabulky: Tab. 6 - Detailní členění [1] 
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b) SKUPINOVÉ NÁKLADOVÉ ČLENĚNÍ VÝROBY FORMY 

Toto členění nákladů vychází z Detailního nákladového členění výroby formy. Dělí 

stanovené náklady výroby formy na dvě hlavní skupiny (materiálové a zpracovací). Následně 

je rozděluje pouze na dílčí nákladové poloţky, které byly vynaloţeny [1] – viz Tab. 7: 

Skupinové členění. 

                   Příklad tabulky: Tab. 7 - Skupinové členění [1] 

     

Náklady

[Kč/formu]

ř./sl. 1 2 3 4

1

2

3

4

5 3,14

6

7 1,41

8 0,02

9

10 22,70

11

12

13

14

15 221,69

16

17

18

19 17,03

20

21

22

23

24 8,96

25 139,31

26

27

28 4,49

29

30 418,75

31 formíř 129,60

32 jeřábník 1,92

33 pomocník 0,02

34 jádrař

35 Celkem 131,54

36 elektrická energie 0,91

37 stlačený vzduch 0,14

38 nafta

39 plyn (CO2)

40 Celkem 1,05

41 0,22

42 132,81

43 552

Zaplnění výřezů

Vnitřní chladítka

Zpracovací náklady celkem

Nálitky

Výfuky

Podpěrky

Jádra

NVN

Těsnící prostředek

Přemístění vršku formy

Materiálové náklady celkem

Zpracovací náklady 

Osobní náklady

Energie

Opravy

Oprava povrchu

Příprava k polévání

Penetrační nátěr

Venkovní nátěr

Modelová směs

Výplňová směs

Další směs

Výztuhy

Druh komponenty

Materiálové náklady

Model

Volné části

Vtokový systém

Prodlužený vtok

Vyhražená jamka

Označení formy

Chladítka

Vnější chladítka

Separační prostředek

Ocelové výztuhy

Obkladová směs

Filtrační soustavy

Obkladový systém

 

 

c) SOUHRNNÁ TABULKA VÝROBY FORMY 

Tento nákladový souhrn dělí stanovené náklady výroby formy podle pracovních fází 

výroby formy (v řádcích). Toto nákladové dělení je vztaţeno jak na formu, tak i na kg hrubé 



32 

 

hmotnosti odlitku. Náklady jednotlivých pracovních fází jsou rozděleny (ve sloupcích) na 

náklady materiálové a zpracovací (a následně jejich součet). Pokračující dělení je na 

variabilní a fixní. Tabulka je uzavřena procentuálním podílem jednotlivých nákladových 

skupin v posledním (ř. 14) řádku. Představuje 14 řádků a šest sloupců – viz tab. 8 [1]. 

 

Tab. 8 – Souhrnná tabulka výroby formy [1] 

 

Vzhledem k tomu, ţe nákladový model je velice rozsáhlý, vznikl úkol pokusit se jej 

zjednodušit.  

4.3 Zjednodušení stávajícího nákladového modelu. 

 

Zjednodušení stávajícího nákladového modelu lze docílit dvěma cestami. První 

moţnost spočívá ve zjednodušení stávajícího nákladového modelu ve vybrání fází, u nichţ se 

nákladová poloţka nevyskytla u ţádného odlitku.  Nebo vyskytla pouze u jednoho odlitku 

nebo dvou odlitků. 

 Druhá cesta hodnotila nákladový model podle výskytu vyrobených forem u odlitků s 

jejich relativní výší u dané podfáze do 5 % a 7 % z celkových neúplných vlastních nákladů.  

 

Na obr. 4 je souhrnná tabulka fáze A, ve které jsou označeny dílčí výrobní fáze, které 

by bylo moţné hypoteticky vyjmout. Tabulka zahrnuje celkem 20 vyrobených forem u 

odlitků označených O.1 aţ O.20 - viz záhlaví tabulky. V posledním sloupci tabulky je uveden 

počet výskytu nákladů v příslušné výrobní fázi. Kupř. ve fázi A.1 z dvaceti posuzovaných 

odlitků se náklad vyskytl pouze 13krát. Poslední tři řádky tabulky ukazují celkové neúplné 
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vlastní náklady fáze A, poté celkové neúplné vlastní náklady na odlitek v Kč/formu a poslední 

řádek udává neúplné vlastní náklady na odlitek v Kč/kg.  

 

První cesta zjednodušení modelu: viz obr. 4, 7, 10, 13, 16  

- červené značení upozorňuje, ţe v této fázi se náklad nevyskytl, př. A.2.2, 

- žluté – výskyt pouze jednou, př. A.2.5.6, 

- zelené – pouţití dvakrát, př. A.2.4.4. 

 

Druhá cesta zjednodušení modelu: viz obr. 5, 8, 11, 14, 17  

- světle modré označení – náklady dosahující do výše 5%, př. A.2.5.2, 

- tmavě modré označení – náklady dosahující do výše 7%, u fáze A nepouţito. 

 

Pro kaţdou z fází (A-E) byly sestaveny tři typy tabulek, kde v první tabulce dané fáze 

jsou vţdy uvedeny jednotlivé náklady v Kč/formu (např. na obr. 4), jsou vybrány fáze 

(řádky), kde se nákladová poloţka nevyskytuje u ţádného odlitku. Nebo vyskytla pouze u 

jednoho odlitku nebo dvou odlitků. 

V druhé tab. jsou náklady z první tab. kaţdého odlitku vyjádřené v procentech, 

vztaţené k celkovým nákladům dané fáze (např. na obr. 5). 

V třetí tab. jsou náklady z první tab. kaţdého odlitku vyjádřené v procentech, vztaţené 

k NVN výroby formy (např. na obr. 6). 

Dále jsou uvedeny fáze, kde se nákladové poloţky vyskytují u více neţ 2 odlitků a 

jejich relativní % výše je do 5 % a do 7 % z celkových neúplných vlastních nákladů, např. na 

obr. 5. 

Tyto tabulky jsou následně podkladem pro vyhodnocení vytvořeného nákladového 

modelu a slouţí tedy pro zhodnocení vytvořeného zjednodušeného nákladového modelu pro 

kaţdou z fází výroby formy a následně slouţí pro celkové zhodnocení vytvořeného 

zjednodušeného nákladového modelu. 

V prvním sloupci tabulek jsou uvedeny jednotlivé fáze (znázorněny v jednotlivých 

tabulkách fialovou barvou odpovídající nadpisu u fáze) a jejich jednotlivé podfáze. V dalších 

sloupcích následuje rozdělení pro celkem 20 posuzovaných odlitků. Poslední sloupec udává 

VÝSKYT -  tedy znázorňuje, kolikrát se jednotlivé nákladové poloţky u posuzovaných 

odlitků vyskytly.  

Ostatní tab. (od obr. 7 - 18) jsou umístěny pro svou rozsáhlost v PŘÍLOZE Č. 1. 
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O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 O.15 O.16 O.17 O.18 O.19 O.20

A.1 7,4 0,7 1,6 26,5 1,9 3 3,1 30,2 30,2 0,4 0,4 0,6 0,4 13

A.2

A.2.1 0,5 25 33,6 23,2 48,4 48,4 6

A.2.2 0

A.2.3 4,9 0,7 10,5 10,5 4,2 13,3 1,6 3,5 22,4 17,5 1,7 11

A.2.4

A.2.4.1 10,5 1,2 5,7 17,9 0,1 183,1 183,1 38,8 0,1 5,5 0,1 0,1 5,5 0,1 14

A.2.4.2 45,6 45,6 2

A.2.4.3 0,9 0,1 3,9 12,1 9,4 7,1 42,3 42,3 33,3 9

A.2.4.4 0,1 2,3 2

A.2.4.5 6,1 7,1 45,3 45,3 109 5

A.2.4.6 0

A.2.4.7 0,2 36,2 36,2 0,2 4

A.2.4.8 1 7,1 105,9 3

A.2.4.9 10,7 3,3 17,4 20,8 4,5 75,6 7,6 18,1 96,7 20 10,4 11

A.2.5

A.2.5.1 3,2 3,5 3,1 3

A.2.5.2 0,1 15,1 15,1 3

A.2.5.3 634,1 45,3 684 3

A.2.5.4 0

A.2.5.5 3,2 1

A.2.5.6 51,3 1

A.2.6 1 11,9 34,1 13,1 0,3 0,3 6

A.2.7 20 2,4 7,4 0,7 6 2,7 6 6 0,8 0,8 10

Fáze A 54 13 67 131 15 767 24 77 0 668 483 145 20 4 6 4 1 6 4 837 Kč/forma

Celkem 1 727 567 1 036 1 184 2 532 10 732 5 154 14 644 13 337 29 561 39 312 26 670 53 312 89 97 162 79 97 86 2 294 Kč/forma

Celkem 32 15 9,9 9,4 6,7 20 7,8 15,5 8,4 16,9 16,9 3,3 5,9 10,9 20,3 13,9 11,2 9,7 6,8 8,6 Kč/kg

VÝSKYTFáze A

Čísla odlitků

 

Obr. 4 - Náklady ve fázi A Kč/forma 

 

O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 O.15 O.16 O.17 O.18 O.19 O.20

A.1 13,7 5,38 2,39 20,2 12,7 0,39 12,9 4,52 6,25 10 10 60 10 13

A.2

A.2.1 3,85 37,3 25,6 3,02 7,25 10 6

A.2.2 0

A.2.3 9,1 5,4 15,7 8,02 28 1,7 6,7 4,5 3,4 3,6 0,2 11

A.2.4

A.2.4.1 19,4 9,2 8,5 13,7 0,01 27,4 37,9 26,8 2,5 91,7 2,5 10 91,7 2,5 14

A.2.4.2 6,8 9,4 2

A.2.4.3 1,7 0,8 26 1,6 39,2 9,2 6,3 8,8 4,0 9

A.2.4.4 0,77 1,76 2

A.2.4.5 9,1 9,2 6,8 9,4 13 5

A.2.4.6 0

A.2.4.7 1,5 5,4 7,5 5 4

A.2.4.8 1,5 9,2 73 3

A.2.4.9 19,8 25,4 26 15,9 30 9,9 31,7 23,5 14,5 100 1,2 11

A.2.5

A.2.5.1 80 87,5 77,5 3

A.2.5.2 0,8 2,3 3,1 3

A.2.5.3 82,7 6,8 81,7 3

A.2.5.4 0

A.2.5.5 24,6 1

A.2.5.6 7,7 1

A.2.6 7,7 9,08 44,3 2,7 7,5 7,5 6

A.2.7 37 18,5 5,65 4,7 0,8 11,3 0,9 1,2 13,3 13,3 10

Fáze A 54 13 67 131 15 767 24 77 0 668 483 145 20 4 6 4 1 6 4 837 Kč/forma

Čísla odlitků

Fáze A VÝSKYT

 

Obr. 5 - Náklady ve fázi A v % z celkových nákladů fáze A 
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O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 O.15 O.16 O.17 O.18 O.19 O.20

A.1 0,4 0,1 0,2 2,2 0,08 0,03 0,06 0,1 0,08 0,4 0,2 0,8 0,5 13

A.2

A.2.1 0,1 2,4 2,8 0,2 0,2 0,1 6

A.2.2 0

A.2.3 0,3 0,1 1,01 0,89 0,17 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,07 11

A.2.4

A.2.4.1 0,6 0,2 0,6 1,5 0,001 0,6 0,5 0,1 0,11 5,7 0,06 0,1 5,7 0,1 14

A.2.4.2 0,2 0,1 2

A.2.4.3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 1,5 9

A.2.4.4 0,02 0,2 2

A.2.4.5 0,6 0,0 0,2 0,1 4,73 5

A.2.4.6 0

A.2.4.7 0,04 0,1 0,1 0,2 4

A.2.4.8 0,1 0,0 0,4 3,4 3

A.2.4.9 0,6 0,58 1,7 1,8 0,18 0,7 0,1 0,1 0,3 0,04 0,5 11

A.2.5

A.2.5.1 3,6 2,2 3,6 3

A.2.5.2 0,02 0,1 0,04 3

A.2.5.3 5,9 0,2 29,8 3

A.2.5.4 0

A.2.5.5 0,6 1

A.2.5.6 0,2 1

A.2.6 0,2 1,01 0,23 0,03 0,3 0,3 6

A.2.7 1,2 0,4 0,63 0,0 0,1 0,05 0,02 0,02 0,8 0,8 10

Fáze A 1 727 567 1 036 1 184 2 532 10 732 5 154 14 644 13 337 29 561 39 312 26 670 53 312 89 97 162 79 97 86 2 294 Kč/forma

Fáze A VÝSKYT

Čísla odlitků

 

Obr. 6 - Náklady ve fázi A v % z NVN výroby formy 

 

Je třeba připomenout, ţe červené označení upozorňuje, ţe se náklad v dané fázi 

nevyskytl, žluté označení znamená výskyt pouze jednou a zelené pouţití dvakrát. Dále světle 

modré označení zahrnuje náklady dosahující do výše 5 %, př. D.1.3, D.2.3, D.3.5, u fáze E se 

nevyskytlo - viz obr. 13 - 18 v PŘÍLOZE Č. 1. A tmavě modré označení znamená náklady 

dosahující do výše 7 %, u fáze D ani u fáze E se nevyskytlo - viz obr. 13 - 18 v PŘÍLOZE Č. 

1.  

4.4 Zhodnocení vytvořeného zjednodušeného nákladového modelu pro 

každou z fází výroby formy 

Je třeba zopakovat, ţe na obr. 4, 7, 10, 13, 16 jsou pro dané fáze (A-E) uvedeny 

jednotlivé náklady v Kč/formu, vybrány a barevně označeny podfáze (řádky), kde se 

nákladová poloţka nevyskytuje buď u ţádného odlitku nebo pouze u jednoho nebo dvou 

odlitků. 

Podobně na obr. 5, 8, 11, 14, 17 jsou pro dané fáze (A-E) uvedeny jednotlivé náklady 

z obr. 4, 7, 10, 13, 16 kaţdého odlitku vyjádřené v procentech, vztaţené k celkovým 

nákladům dané fáze. 

Stejně tak na obr. 6, 9, 12, 15, 18 jsou pro dané fáze (A-E) uvedeny jednotlivé náklady 

z obr. 4, 7, 10, 13, 16 kaţdého odlitku vyjádřené v procentech, vztaţené k NVN nákladům 

výroby formy. Připomínám, ţe obr. 7 aţ 18 jsou umístěny v PŘÍLOZE Č. 1. 

Nyní uvádím, jak by mohl být nákladový model zjednodušen u kaţdé z fází: 
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4.4.1 Vyhodnocení u výrobní fáze A - Příprava modelu k formování 

4.4.1.1 Hodnocení dopadů výskytu případů po zjednodušení modelu 

Fáze A - Příprava modelu k formování – 21 podfází 

 

VÝSKYT 0 x: - u podfáze A.2.2 Provozní oprava modelu 

       - u podfáze A.2.4.6 Doprava chladítek 

        -u podfáze A.2.5.4 Montáţ prodlouţeného toku 

 

VÝSKYT 1 x: - u podfáze A.2.5.5 Montáţ vyhraţené jamky  

3,2 Kč/forma … odpovídá  24,6 % z celkových nákladů fáze A (u odlitku O.2) 

a dále odpovídá 0,6 % z NVN výroby celé formy,  

- u podfáze A.2.5.6 Uloţení vnějších chladítek  

                        51,3 Kč/forma … odpovídá 7,7 % z celkových nákladů fáze A (u odlitku O.10) 

a dále odpovídá 0,2 % z NVN výroby celé formy, 

 

VÝSKYT 2 x: - u podfáze A.2.4.2 Doprava volných částí 

- 45,6 Kč/forma … odpovídá 8 % z celkových nákladů fáze A (u odlitku O.10) a 

dále odpovídá 0,2 % z NVN výroby celé formy,  

- 45,6 Kč/forma … odpovídá 9,4 % z celkových nákladů fáze A (u odlitku O.11) 

a dále odpovídá 0,1 % z NVN výroby celé formy, 

- u podfáze A.2.4.4 Doprava nálitků 

- 0,1 Kč/forma … odpovídá 0,8 % z celkových nákladů fáze A (u odlitku O.2) a 

dále odpovídá 0,02 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,3 Kč/forma … odpovídá 1,6 % z celkových nákladů fáze A (u odlitku O.4) a 

dále odpovídá 0,2 % z NVN výroby celé formy, 

 

VÝSKYT do 5 % u všech odlitků 

- u podfáze A.2.5.2 Montáţ volných částí 

- 0,1 Kč/forma … odpovídá 0,8 % z celkových nákladů fáze A (u odlitku O.2) a 

dále odpovídá 0,02 % z NVN výroby celé formy, 

- 15,1 Kč/forma … odpovídá 2,3 % z celkových nákladů fáze A (u odlitku O.10) 

a dále odpovídá 0,1 % z NVN výroby celé formy, 
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- 15,1 Kč/forma … odpovídá 3,1 % z celkových nákladů fáze A (u odlitku O.11) 

a dále odpovídá 0,04 % z NVN výroby celé formy, 

 

VÝSKYT do 7 % u všech odlitků 

- nebyly vybrány ţádné podfáze k zjednodušení modelu 

 

Shrnutí pro fázi A: Celkem   21 podfází: 

- VÝSKYT 0 x ……..  18 podfází 

- VÝSKYT 1 x……… 16 podfází 

- VÝSKYT 2 x……… 14 podfází 

- VÝSKYT do 5 %..... 13 podfází 

- VÝSKYT do 7 % …...0 podfází 

 

Vyhodnocení pro ostatní pracovní fáze (B- E) je umístěno v PŘÍLOZE Č. 2. 

4.4.1.2 Hodnocení nákladového dopadu zjednodušení modelu 

Pro zhodnocení nákladového dopadu zjednodušeného modelu jsem vytvořila 

přehlednou tabulku - viz obr. 19.  

Ve sl. 1 jsou uvedeny fáze výroby formy. Následující sloupce č. 2 (náklad původní a 

nový a výskyt námi sledovaných případů), sl. 3 rozměr, dále sloupce č. 4 - 23 uvádějí 

posuzované odlitky. Vţdy u kaţdé fáze (př. ř. 3, ř. 14 atd.) jsou původní náklady při výrobě 

formy (označen zeleně).  

 Dále jsou uvedeny nové náklady výroby formy dané fáze při zjednodušení 

provedeném první navrţenou cestou – tedy odebrání těch poloţek, které se v modelu vyskytly 

pouze 1x a 2x. (označeno modře) - viz př. ř. 7, 8. Při druhé cestě zjednodušení modelu jsem 

odebírala ty fáze, které dosahovaly relativní výše 5% a 7%  - tyto řádky (nové náklady výroby 

formy) jsou označeny fialově (př. ř. 12 a 13).  

Řádek 3 aţ 13 ukazuje posuzování ve fázi A, ř. 14 – 33 fázi B. Fázi C najdeme v ř. 34 

– 46, fázi D v ř. 47 – 56. Řádek 57 aţ 66 označuje fázi E. V ř. 67 aţ 75 jsem provedla celkové 

shrnutí všech fází.  
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a) Zhodnocení zjednodušení modelu ve fázi A: 

Jak vyplývá v obr. 19 (ř. 7, 8) hypotetické odstranění podfází, kde se u posuzovaných 

20 odlitků vyskytoval náklad pouze jednou, nebo 2x se vyskytlo u čtyř případů. Tedy jedná se 

o 20 % sledovaných vyrobených forem u posuzovaných odlitků. A náklady této fáze u těchto 

čtyř forem činily 75 %, 85,5 %, 90,6 % a 98 %. Celkově se náklady všech dvaceti (přesněji 

19) posuzovaných vyráběných forem sníţily v průměru na 97,3 %. V absolutní výši sníţení 

činí 2,7 Kč/formu.  

Dále vyplývá z obr. 19 (ř. 12, 13) hypotetické odstranění podfází, kde se u 

posuzovaných 20 odlitků vyskytoval náklad podle procentního vyjádření údajů (výskytů) do 5 

% a 7 %, se vyskytlo u tří případů. Tedy se jedná o 15 % sledovaných vyrobených forem u 

posuzovaných odlitků. A náklady této fáze u těchto tří forem činily 99,2 %, 97,7 % a 96,9 %. 

Celkově se náklady všech dvaceti posuzovaných vyráběných forem sníţily v průměru 99,7 %. 

V absolutní výši sníţení činí 0,3 Kč/formu. 

 

b) Zhodnocení zjednodušení modelu ve fázi B: 

Jak je zřejmé z obr. 19 (ř. 18, 19) hypotetické odstranění podfází, kde se u 

posuzovaných 20 odlitků vyskytoval náklad pouze jednou, nebo 2x se vyskytlo u osmi 

případů. Tedy jedná se o 40 % sledovaných vyrobených forem u posuzovaných odlitků. A 

náklady této fáze u těchto osmi forem činily 99,6 %, 98 %, 98,5 %, 99,1 %, 99,2 %, 98,5 %, 

99,1 % a 98,9 %. Celkově se náklady všech dvaceti posuzovaných vyráběných forem sníţily 

v průměru na 99,5 %. V absolutní výši sníţení činí 27,7 Kč/formu. 

Dále lze vyčíst z obr. 19 (ř. 32, 33) hypotetické odstranění podfází, kde se u 

posuzovaných 20 odlitků vyskytoval náklad podle procentního vyjádření údajů (výskytů) do 

5% a 7%, se vyskytlo u všech případů. Tedy se jedná o 100 % sledovaných vyrobených forem 

u posuzovaných odlitků. A náklady této fáze u těchto dvaceti forem činily 92 %, 79,2 %, 81,8 

%, 82,7 %, 99,1 %, 93 %, 98,3 %, 95,8 %, 96,3 %, 98 %, 97,7 %, 94,9 %, 94,3 %, 97,9 %, 

98,3 %, 98 %, 98,8 %, 96 %, 95,3 % a 91,8 %. Celkově se náklady všech dvaceti 

posuzovaných vyráběných forem sníţily v průměru 93,9 %. V absolutní výši sníţení činí 

174,5 Kč/formu. 

 

c) Zhodnocení zjednodušení modelu ve fázi C: 

Jak je patrné z obr. 19 (ř. 38, 39) hypotetické odstranění podfází, kde se u 

posuzovaných 20 odlitků vyskytoval náklad pouze jednou, nebo 2x se vyskytlo u čtyř 
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případů. Tedy jedná se o 20 % sledovaných vyrobených forem u posuzovaných odlitků. A 

náklady této fáze u těchto čtyř forem činily 98,6 %, 99,2 %, 97,6 % a 97,6 %. Celkově se 

náklady všech dvaceti posuzovaných vyráběných forem sníţily v průměru na 99,7 %. 

V absolutní výši činí sníţení 26,2 Kč/formu. 

Dále vyplývá z obr. 19 (ř. 45, 46) hypotetické odstranění podfází, kde se u 

posuzovaných 20 odlitků vyskytoval náklad podle procentního vyjádření údajů (výskytů) do 

5% a 7%, se vyskytlo u třinácti případů. Tedy se jedná o 65 % sledovaných vyrobených forem 

u posuzovaných odlitků. A náklady této fáze u těchto třinácti forem činily 97,3 %, 95 %, 98,1 

%, 96,9 %, 99,8 %, 98,8 %, 99,4 %, 98,9 %, 99,6 %, 99,4 %, 99b%, 99,7 % a 98,2 %. 

Celkově se náklady všech dvaceti posuzovaných vyráběných forem sníţily v průměru 99 %. 

V absolutní výši sníţení činí 38,8 Kč/formu. 

 

d) Zhodnocení zjednodušení modelu ve fázi D: 

Jak lze vyčíst z obr. 19 (ř. 50, 51) hypotetické odstranění podfází, kde se u 

posuzovaných 20 odlitků vyskytoval náklad pouze jednou, nebo 2x se vyskytlo opět u čtyř 

případů. Tedy jedná se rovněţ o 20 % sledovaných odlitků. A náklady této fáze u těchto čtyř 

forem činily 97,2 %, 99,4 %, 87,8 % a 96,9 %. Celkově se náklady všech dvaceti 

posuzovaných vyráběných forem sníţily v průměru na 99,1 %. V absolutní výši sníţení činí 

94,9 Kč/formu. 

Dále vyplývá z obr. 19 (ř. 55, 56) hypotetické odstranění podfází, kde se u 

posuzovaných 20 odlitků vyskytoval náklad podle procentního vyjádření údajů (výskytů) do 

5% a 7%, se vyskytlo u osmi případů. Tedy se jedná o 40 % sledovaných vyrobených forem u 

posuzovaných odlitků. A náklady této fáze u těchto osmi forem činily 95,7 % a 97,4 %, 

99,5%, 97,4 %, 99,1 %, 99,6 %, 99,8 % a 99,2 %. Celkově se náklady všech dvaceti 

posuzovaných vyráběných forem sníţily v průměru 99,4 %. V absolutní výši sníţení činí 17,7 

Kč/formu. 

 

e) Zhodnocení zjednodušení modelu ve fázi E: 

Jak je vidět na obr. 19 (ř. 60, 61 pro první cestu- modré označení, ř. 65, 66 pro druhou 

moţnost zjednodušení - fialové značení), tak u fáze E nebyly vybrány ţádné podfáze 

k zjednodušení nákladového modelu. Z toho vyplývá, ţe tato fáze zůstala stejná a náklady 

zůstaly nezměněny. A to platí pro obě cesty zjednodušení nákladového modelu. 
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f) Celkové zhodnocení zjednodušení modelu pro všechny fáze celkem: 

Jak je patrno na obr. 19 (ř. 70, 71 pro první moţnost zjednodušení, tedy ignorování 

podfází s výskytem u všech 20 odlitků nákladu 1x nebo 2x), celkově se náklady u 

posuzovaných 20 odlitků u všech fází celkem sníţily na 99,2 %.  V absolutní výši sníţení pro 

všechny fáze celkem činí 175,2 Kč/formu. 

 

Dále je moţno vyčíst, ţe celkově se náklady u všech 20 posuzovaných odlitků u všech 

fází celkem (ř. 74, 75 pro druhou cestu) sníţily na 97,3 %. V absolutní výši sníţení pro 

všechny fáze celkem činí 251,5 Kč/formu. 

 

Pokud bychom zjednodušovali model oběma cestami (tedy jak odstranění podfází se 

ţádným výskytem, jedním nebo dvěma výskyty nákladů a současně odstraněním těch podfází, 

kde je náklad menší neţ 5% nebo 7% z příslušné podfáze) pak se průměrné NVN výroby 

formy všech 20 odlitků sníţí na 96,5 %.  Toto nákladové sníţení bude opět v průměru pro 

všech 20 forem činit 426,8 Kč/ formu.  

 

V prvním přiblíţení se jeví, ţe dané sníţení přesnosti v tomto případě je nízké. 

Nicméně konkrétní rozhodnutí o zjednodušení by se mělo spíše nechat na příslušné slévárně.  
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Obr. 19 - Vyhodnocení dopadů zjednodušení nákladového modelu
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4.5 Celkové zhodnocení vytvořeného zjednodušeného nákladového modelu 

 

Tímto způsobem byly posouzeny všechny pracovní fáze výroby formy a následně by 

celkový model mohl být zjednodušen takto: 

 

a) podle počtu výskytu údajů v jednotlivých fázích: 

 

Shrnutí pro fázi A: Celkem    21 podfází: 

- VÝSKYT 0 x………………18 podfází 

- VÝSKYT 1 x ……………... 16 podfází 

- VÝSKYT 2 x ……………... 14 podfází 

 

Shrnutí pro fázi B: Celkem    34 podfází: 

- VÝSKYT 0 x………………. 33 podfází 

- VÝSKYT 1 x………………..31 podfází 

- VÝSKYT 2 x………………..26 podfází 

 

Shrnutí pro fázi C: Celkem    37 podfází: 

- VÝSKYT 0 x ……………... 36 podfází 

- VÝSKYT 1 x……………… 34 podfází 

- VÝSKYT 2 x……………… 32 podfází 

 

Shrnutí pro fázi D: Celkem    20 podfází: 

- VÝSKYT  0 x……………...19 podfází 

- VÝSKYT 1 x ……………….0 podfází  

- VÝSKYT 2 x………………16 podfází 

 

b) podle procentního vyjádření údajů v jednotlivých fázích: 

 

Shrnutí pro fázi A: Celkem    21 podfází: 

- VÝSKYT do 5 %.................. 13 podfází 

- VÝSKYT do 7% ……………0 podfází  
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Shrnutí pro fázi B: Celkem    34 podfází: 

- VÝSKYT do 5 %....................12 podfází 

- VÝSKYT do 7% ……………11 podfází 

 

Shrnutí pro fázi C: Celkem    37 podfází: 

- VÝSKYT do 5 %.................. 14 podfází 

- VÝSKYT do 7%...................10 podfází 

 

Shrnutí pro fázi D: Celkem    20 podfází: 

- VÝSKYT do 5 %.................. 13 podfází 

- VÝSKYT do 7%.....................0 podfází    

 

Z uvedeného pohledu je zřejmé, ţe by se jednalo o významné sníţení propočtů.  

 

Zjednodušení stávajícího nákladového modelu jsem provedla proto, aby vyuţívání 

vyvinutého nákladového modelu bylo pro jednotlivé slévárny, co nejjednodušší, rychlé a 

komfortní. Kaţdá slévárna si můţe nákladový model upravit podle svých aktuálních potřeb a 

poţadavků. Úpravy nákladového modelu jsou v kompetenci jednotlivých sléváren a je jen na 

nich, pro jaký vyvinutý nákladový model se nakonec v praxi rozhodnou, jaký jim bude plně 

vyhovovat a splňovat jejich poţadavky a aktuální potřeby. Důraz je kladen na úsporu nákladů. 
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5 ZÁVĚR 

V této diplomové práci bylo navrţeno zjednodušení stávajícího nákladového modelu 

při zachování jeho univerzálnosti, coţ bylo hlavním cílem této práce. 

V úvodní části práce jsem se zaměřila na teoretická východiska nákladů a jejich 

následnou interpretaci. Ve třetí kapitole jsem představila slévárny, ve kterých dané šetření 

probíhalo, a to slévárny DSB EURO, s.r.o., Blansko a Královopolská slévárna, s.r.o., Brno. 

Čtvrtá kapitola je věnována experimentální části, ve které jsem nejprve popsala 

controllingové systémy pouţívané ve slévárnách, dále jsem se zaměřila na popsání vyvinutí 

metodiky nákladového modelu vyvinutém v PROJEKTU X [1]. V další části jsem provedla 

vyhodnocení dopadu výskytu případů po zjednodušení nákladového modelu a zhodnocení 

vytvořeného zjednodušeného nákladového modelu pro kaţdou z fází. Dále jsem uvedla 

hodnocení nákladového dopadu zjednodušení modelu a v poslední části jsem provedla 

celkové zhodnocení vytvořeného zjednodušeného nákladového modelu.  

Problematiku zjednodušení stávajícího nákladového modelu uvádí kapitola 4.3. 

Zjednodušení stávajícího nákladového modelu lze docílit dvěma cestami. První moţnost 

spočívá ve zjednodušení stávajícího nákladového modelu ve vybrání fází, u nichţ se 

nákladová poloţka nevyskytla u ţádného odlitku.  Nebo vyskytla pouze u jednoho odlitku 

nebo dvou odlitků. 

 U první moţnosti jsem došla k závěru, ţe nákladový model lze zjednodušit podle 

počtu výskytu v jednotlivých fázích: u výrobní fáze A - Příprava modelu k formování 

z celkem 21 podfází na 14 podfází, u pracovní fáze B - Výroba spodní poloformy z celkem 34 

podfází na 26 podfází, u fáze C - Výroba horní poloformy z celkem 37 podfází na 32 podfází, 

u fáze D - Sloţení formy z celkem 20 podfází na 16 podfází, a fáze E - Příprava formy na licí 

pole zůstala nezměněna.  

Druhá cesta hodnotila nákladový model podle výskytu vyrobených forem u odlitků s 

jejich relativní výší u dané podfáze do 5 % a 7 % z celkových neúplných vlastních nákladů.  

A u druhé cesty jsem došla k závěru, ţe nákladový model lze zjednodušit podle 

procentního vyjádření údajů v jednotlivých fázích: u fáze A - Příprava modelu k formování 

z celkem 21 podfází na 13 podfází, u fáze B - Výroba horní poloformy z celkem 34 podfází na 

11 podfází, u fáze C - Výroba horní poloformy z celkem 37 podfází na 10 podfází, u fáze D - 

Sloţení formy z celkem 20 podfází na 13 podfází, a fáze E - Příprava formy na licí pole 

zůstala opět stejná. U obou cest se počítalo jen s hlavními pracovními fázemi (A-E). 
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Je třeba uvést, ţe i při akceptování současného zjednodušení nákladového modelu 

oběma cestami dojde k průměrnému sníţení nákladů (u sledovaných 20 odlitků) vyrobené 

formy na 96,5 %. Toto sníţení v nákladové hodnotě činí 426,8 Kč/formu. Coţ je ještě 

přijatelné. Nicméně konečné rozhodnutí by mělo být vţdy na slévárně, která příslušné úvahy 

provádí. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 O.15 O.16 O.17 O.18 O.19 O.20

B.1 6,3 1,6 5,6 6,8 2,3 3 2,6 35,8 24,3 48,4 96,7 23,3 45,7 0,3 0,3 3,8 2,9 0,3 0,3 0,4 20

B.2 9,6 6,1 24,1 28,6 2,7 20 2 35,8 28,4 26 133 38,8 32,8 0,4 3,6 15

B.3 15,5 3,4 3,8 10,6 6,7 10,8 9 13,1 93 0,4 0,7 0,4 0,7 0,1 14

B.4

B.4.1 192,8 198,8 2

B.4.2 138 351,2 397 7,1 670,2 748,3 796,4 3,4 8

B.4.3 7,2 8180 15387 5,8 5,6 5,6 6

B.4.4 0

B.4.5 35,3 1

B.5

B.5.1

B.5.1.1 47,1 126,3 194,5 266 785,3 785,3 209 7

B.5.1.2 284 397 1766 806 4992 4535 1288 2463 16395 159 10

B.5.1.3 278 111 53 141,6 323 1016 691 2843 2648 2877 44,1 11

B.5.1.4 4589 36 50 36 35,9 35 35,9 7

B.5.2

B.5.2.1 9,1 19,4 23,6 3

B.5.2.2 3 22,4 35,3 28,4 22,4 47,7 404,7 3,4 8

B.5.2.3 4 2,6 2,6 19,4 106 34,5 129,3 7

B.5.2.4 706 0,3 0,7 0,3 0,3 0,7 0,3 7

B.5.3 5,5 0,9 7,1 15,1 45,3 35,3 2 3,4 8

B.5.4 35,3 0,5 2

B.5.5 0,9 2,2 8,7 8,7 9,1 0,9 7,1 13,5 9,1 9,1 53 217 0,3 13

B.5.6 2,7 1,3 1,1 1,1 1,9 3 2,4 7,1 15,1 15,1 10

B.5.7 14,4 21,9 2

B.6 2,9 3,4 13,3 35,5 0,2 0,2 0,2 7

B.7 120,8 42,3 114,8 23,9 4

B.8 2 16,2 15,4 47,2 35,8 80,1 96,7 55,6 77,6 0,5 10

B.9 8,9 4,5 2,8 2,8 35,8 38,8 6

B.10 15,8 20,8 15,1 26,3 50 21,6 90,7 25,4 258,1 0,6 0,6 3,6 12

B.11

B.11.1 3,1 3,2 2,4 4,7 6 35,3 10,4 15,1 41,7 48,2 0,2 0,3 0,2 13

B.11.2 6 35,3 6 15,1 105,9 194,2 3,4 7

B.11.3 30,2 15,1 2

B.12

B.12.1 11 2,4 7 3

B.12.2 28,8 35,8 36,3 61,3 62,6 74 409 138,5 84,1 2591 1166 11

B.12.3 12,7 26,8 45,6 22,7 65,6 22 177 138,5 108,3 9

B.12.4 5,2 1

B.13 1 4,2 2

Fáze B 673,5 159 236 451,7 990,5 3750 2323 8515 5187 14522 23432 8352 19559 43 52,7 46,4 40 37,6 44,6 458 Kč/forma

Celkem 1 727 567 1 036 1 184 2 532 10 732 5 154 14 644 13 337 29 561 39 312 26 670 53 312 89 97 162 79 97 86 2 294 Kč/forma

Celkem 32 15 9,9 9,4 6,7 20 7,8 15,5 8,4 16,9 16,9 3,3 5,9 11 20,3 13,9 11,2 9,7 6,8 8,6 Kč/kg

Fáze B VÝSKYT

Čísla odlitků

 

Obr. 7 - Náklady ve fázi B Kč/forma 
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O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 O.15 O.16 O.17 O.18 O.19 O.20

B.1 0,94 1,01 2,37 1,51 0,23 0,08 0,11 0,42 0,47 0,33 0,41 0,28 0,23 0,69 0,57 8,19 7,25 0,80 0,67 0,09 20

B.2 1,43 3,84 10,20 6,33 0,27 0,53 0,09 0,42 0,55 0,18 5,69 0,46 0,17 1,00 0,79 15

B.3 2,30 2,14 1,61 2,35 0,68 0,05 0,06 0,06 1,11 0,93 1,33 0,86 1,86 0,22 14

B.4

B.4.1 1,33 0,85 2

B.4.2 13,93 9,37 17,09 0,08 4,62 3,19 4,07 8

B.4.3 4,54 56,33 65,67 13,43 12,07 6

B.4.4 0

B.4.5 0,41 1

B.5

B.5.1

B.5.1.1 19,93 27,96 5,19 11,45 5,41 3,35 45,67 7

B.5.1.2 42,23 40,08 47,09 34,70 58,62 87,44 8,87 10,51 83,83 34,75 10

B.5.1.3 41,26 69,82 22,43 31,35 32,61 27,09 29,75 33,39 18,23 12,28 9,64 11

B.5.1.4 58,18 83,33 95,26 77,59 89,75 93,09 80,49 7

B.5.2

B.5.2.1 0,24 0,13 0,10 3

B.5.2.2 0,45 0,60 0,41 0,55 0,15 0,20 2,07 0,74 8

B.5.2.3 0,59 1,10 0,58 0,52 1,24 0,24 0,55 7

B.5.2.4 8,45 0,69 1,33 0,65 0,75 1,86 0,67 7

B.5.3 3,47 0,20 0,08 0,10 0,19 0,42 4,48 0,74 8

B.5.4 0,41 1,12 2

B.5.5 0,13 1,39 3,68 1,93 0,24 0,04 0,08 0,26 0,06 0,04 0,63 1,11 0,69 13

B.5.6 0,40 0,82 0,47 0,24 0,19 0,08 0,10 0,08 0,10 0,06 10

B.5.7 1,45 0,94 2

B.6 1,23 0,75 0,35 0,68 0,46 0,43 0,50 7

B.7 3,22 0,29 0,49 5,22 4

B.8 1,26 6,86 3,41 1,26 0,42 1,54 0,67 0,24 0,93 1,08 10

B.9 1,32 2,84 1,18 0,62 0,42 0,46 6

B.10 2,35 2,10 0,40 1,13 0,59 0,42 0,62 0,11 1,32 1,14 1,60 0,79 12

B.11

B.11.1 0,46 2,02 1,02 1,04 0,16 0,41 0,20 0,10 0,18 0,25 0,38 0,75 0,53 13

B.11.2 0,16 0,41 0,04 0,06 1,27 0,99 0,74 7

B.11.3 0,21 0,06 2

B.12

B.12.1 6,81 1,02 1,55 3

B.12.2 4,28 15,15 8,04 6,19 1,67 3,19 7,89 0,95 0,36 31,02 5,96 11

B.12.3 1,89 11,34 10,10 2,29 1,75 0,95 2,08 0,95 0,46 9

B.12.4 1,15 1

B.13 0,42 0,93 2

Fáze B 673,5 158,7 236,3 451,7 990,5 3750 2322,9 8515,2 5186,5 14521,7 23432 8352 19559 43,2 52,7 46,4 40 37,6 44,6 457,6 Kč/forma

VÝSKYTFáze B

Čísla odlitků

 

Obr. 8 - Náklady ve fázi B v % z celkových nákladů fáze B 
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O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 O.15 O.16 O.17 O.18 O.19 O.20

B.1 0,36 0,3 0,54 0,57 0,1 0,03 0,05 0,24 0,18 0,16 0,25 0,09 0,09 0,34 0,31 2,35 3,67 0,31 0,35 0,02 20

B.2 0,56 1,1 2,33 2,42 0,1 0,19 0,04 0,24 0,21 0,09 0,34 0,15 0,06 0,51 0,16 15

B.3 0,09 0,6 0,37 0,9 0,3 0,21 0,03 0,03 0,35 0,45 0,72 0,25 0,72 0,12 14

B.4

B.4.1 0,65 0,51 2

B.4.2 5,5 3,27 7,7 0,05 2,27 1,90 1,49 0,15 8

B.4.3 1,3 27,67 39,14 6,52 51,75 3,46 45,44 6,51 6

B.4.4 0

B.4.5 0,24 1

B.5

B.5.1

B.5.1.1 4,55 10,7 1,81 5,16 2,66 2,00 9,11 7

B.5.1.2 16,4 16 16,5 15,6 34,09 34,00 4,36 6,27 30,75 6,93 10

B.5.1.3 16,1 20 5,12 12 13 9,47 13,4 19,41 8,96 7,32 1,92 11

B.5.1.4 17,21 40,45 51,75 22,22 0,38 36,08 41,74 7

B.5.2

B.5.2.1 0,08 0,07 0,06 3

B.5.2.2 0,17 0,21 0,24 0,21 0,08 0,12 0,76 0,15 8

B.5.2.3 0,23 0,25 0,22 0,18 0,72 0,12 0,33 7

B.5.2.4 2,65 0,34 0,72 0,19 0,38 0,72 0,35 7

B.5.3 1 0,08 0,05 0,05 0,12 0,13 2,33 0,15 8

B.5.4 0,24 0,58 2

B.5.5 0,05 0,4 0,84 0,73 0,08 0,02 0,05 0,10 0,03 0,02 0,20 0,41 0,34 13

B.5.6 0,16 0,2 0,11 0,09 0,1 0,03 0,05 0,05 0,05 0,04 10

B.5.7 0,6 0,42 2

B.6 0,28 0,29 0,12 0,27 0,22 0,12 0,25 7

B.7 1,13 0,14 0,29 1,04 4

B.8 0,4 1,56 1,3 0,44 0,24 0,60 0,33 0,14 0,29 0,31 10

B.9 0,52 0,8 0,27 0,24 0,24 0,15 6

B.10 0,91 0,8 0,14 0,51 0,34 0,16 0,31 0,06 0,48 0,62 0,62 0,16 12

B.11

B.11.1 0,18 0,6 0,23 0,4 0,06 0,24 0,08 0,01 0,11 0,09 0,21 0,38 0,21 13

B.11.2 0,06 0,24 0,02 0,04 0,40 0,36 0,15 7

B.11.3 0,10 0,04 2

B.12

B.12.1 1,9 0,23 0,59 3

B.12.2 1,67 3,46 3,07 2,4 0,58 1,44 3,07 0,47 0,21 9,72 2,19 11

B.12.3 0,74 2,59 3,85 0,9 0,61 0,43 1,21 0,47 0,28 9

B.12.4 0,44 1

B.13 0,1 0,35 2

Fáze B 1 727 567 1 036 1 184 2 532 10 732 5 154 14 644 13 337 29 561 39 312 26 670 53 312 89 97 162 79 97 86 2 294 Kč/forma

Fáze B VÝSKYT

Čísla odlitků

 

Obr. 9 - Náklady ve fázi B v % z NVN výroby formy 
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O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 O.15 O.16 O.17 O.18 O.19 O.20

C.1 6,3 1,6 5,6 5,6 2,3 12,1 2,6 8,1 19,3 54,4 23 45,7 12

C.2 8,9 6,2 24,1 28,9 3,4 26 7,1 40,5 38,7 38,7 75,9 3,6 12

C.3 19,1 3,4 3,1 9,9 7,3 9 10,5 2,2 2,1 0,1 10

C.4

C.4.1 219 219,1 2

C.4.2 51,2 2,2 66,2 308 165 7,1 5,4 427 380,1 97,2 3,4 11

C.4.3 0

C.4.4 9,2 306,8 3,4 686 780 1139 3125 3520 8

C.4.5 3,5 2,7 1,6 1,6 0,9 12,1 10,8 12,1 12,1 54 10

C.4.6 35,3 1

C.5

C.5.1

C.5.1.1 50,6 113 201 265 764 763,6 146 7

C.5.1.2 257,2 212 1744 402 2535 4738 2141 2457 8052 163 10

C.5.1.3 247,5 115 52,8 57 343 1992 484 1579 2491 1606 45 11

C.5.1.4 4589 36,2 33,8 36 36 34 36,2 7

C.5.2

C.5.2.1 6 6 6 3

C.5.2.2 4,7 13,3 108 25,4 23,6 105,4 6

C.5.2.3 3,9 3,8 3,6 4,3 31,5 53 31,5 96,1 8

C.5.2.4 159 706 0,9 0,5 0,5 0,5 6

C.5.3 14,3 35,3 8,1 53 2706 5

C.5.4 2,2 1,1 1,1 1,1 0,6 6 3,1 7,1 12,1 12,1 35,3 11

C.5.5 2,3 2,5 2,3 2,3 9,1 5,9 7,1 8,1 9,1 9,1 53 11

C.5.6 3,3 1 1,6 1,6 1 6 39,3 45,3 35,3 8,1 10

C.6 2,9 2,9 5,4 6,7 9,7 0,3 0,2 0,2 0,2 8

C.7 151 39,3 126,8 24 4

C.8 16,2 18,7 40,5 35,8 61,5 61,7 61,7 38,8 9,1 9

C.9 2,8 3,1 35,8 24,2 24,2 38,8 6

C.10 14,2 4,1 20,8 54,4 19,9 50 23,5 90,7 38,7 2,3 0,4 3,6 12

C.11

C.11.1 2,2 1,7 2,4 4,7 2,7 6 2,7 32,2 37,5 41,7 31,2 0,2 0,1 13

C.11.2 3,9 9,1 53 22,2 24,2 21,1 105,9 25,7 3,4 9

C.11.3 24,2 21,1 2

C.12

C.12.1 9,1 2,4 5,8 3 22,4 26,6 6

C.12.2 32,1 35,8 38,7 43,7 65,6 59,6 136 139 84,1 2591 474,8 11

C.12.3 10,9 26,8 50,1 20,7 68,6 21,3 146 139 123,4 9

C.12.4 6 6 6 3

C.13 0,7 4,8 8 30,9 17,6 33,9 33,9 38,8 23,4 9

C.14 1 1 15,1 9,1 35,3 5

C.15 13 3,8 6,7 10,2 20,6 20,6 6

C.16 5,2 0

Fáze C 691,6 162,7 555 376,9 1411 5591 2602 4738 5226 10043 9891,2 8343,3 11708 39,6 36,3 38,7 36,9 35 36,9 392 Kč/forma

Celkem 1 727 567 1 036 1 184 2 532 10 732 5 154 14 644 13 337 29 561 39 312 26 670 53 312 89 97 162 79 97 86 2 294 Kč/forma

Celkem 32 15,3 9,9 9,4 6,7 20 7,8 15,5 8,4 16,9 16,9 3,3 5,9 10,9 20,3 13,9 11,2 9,7 6,8 8,6 Kč/kg

Fáze C

Čísla odlitků

VÝSKYT

 

Obr. 10 - Náklady ve fázi C Kč/forma 
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O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 O.15 O.16 O.17 O.18 O.19 O.20

C.1 0,91 0,98 1 1,49 0,16 0,2 0,1 0,2 0,19 0,5 0,3 0,39 12

C.2 1,29 3,81 4,3 7,67 0,24 0,5 0,3 0,8 0,39 0,4 0,65 0,92 12

C.3 2,76 2,09 0,6 2,63 0,52 0,2 0,4 5,6 5,43 0,27 10

C.4

C.4.1 2,18 2,2 2

C.4.2 7,4 1,35 4,69 5,5 6,3 0,1 0,1 4,25 3,8 0,83 0,87 11

C.4.3 0

C.4.4 1,33 55 0,9 48,6 14 44 31,1 36 8

C.4.5 0,51 1,66 0,3 0,42 0,06 0,2 0,2 0,12 0,1 0,46 10

C.4.6 0,7 1

C.5

C.5.1

C.5.1.1 9,1 30 3,6 10 7,61 7,7 37,3 7

C.5.1.2 37,2 15 31 15 54 91 21,3 2,5 68,8 41,6 10

C.5.1.3 35,8 70,7 9,5 15,1 24,3 36 19 33 2,48 16 11,5 11

C.5.1.4 55 91 93 93 98 99 98,1 7

C.5.2

C.5.2.1 0,1 0,06 0,1 3

C.5.2.2 0,68 0,2 2,1 0,25 0,2 0,9 6

C.5.2.3 0,56 2,34 0,6 1,14 0,6 1,1 0,31 1 8

C.5.2.4 3,4 8,5 2,3 1,29 1,4 1,36 6

C.5.3 0,5 0,7 0,2 0,6 23,1 5

C.5.4 0,32 0,68 0,2 0,29 0,04 0,1 0,1 0,1 0,12 0,1 0,4 11

C.5.5 0,33 1,54 0,4 0,61 0,2 0,2 0,1 0,2 0,09 0,1 0,6 11

C.5.6 0,48 0,61 0,3 0,42 0,07 0,1 0,39 0,5 0,4 0,07 10

C.6 0,5 0,77 0,1 0,07 0,1 0,8 0,52 0,5 0,54 8

C.7 2,7 0,39 1,3 6,1 4

C.8 2,9 4,96 0,7 0,8 1,2 0,61 0,6 0,5 0,08 9

C.9 0,5 0,82 0,8 0,24 0,2 0,5 6

C.10 2,05 2,52 1,47 1 0,8 1,1 0,4 0,9 0,4 6,3 1,2 0,92 12

C.11

C.11.1 0,32 1,04 0,4 1,25 0,19 0,1 0,1 0,6 0,37 0,4 0,27 0,6 0,3 13

C.11.2 2,4 0,2 1,1 0,4 0,24 0,2 1,3 0,22 0,87 9

C.11.3 0,24 0,2 2

C.12

C.12.1 5,59 0,4 1,54 0,1 0,22 0,3 6

C.12.2 4,64 6,5 10,3 3,1 1,2 2,3 2,6 1,38 0,9 31 4,06 11

C.12.3 1,58 4,8 13,3 1,47 1,2 0,8 3,1 1,38 1,2 9

C.12.4 0,1 0,06 0,1 3

C.13 0,43 0,9 2,12 0,6 0,3 0,34 0,3 0,5 0,2 9

C.14 0,2 0,27 0,15 0,1 0,4 5

C.15 1,88 2,34 1,2 2,71 0,21 0,2 6

C.16 1,38 0

Fáze C 691,6 163 555 377 1411 5591 2602 4738 5226 10043 9891 8343 11708 39,6 36,3 38,7 36,9 34,5 36,9 391,6 Kč/forma

Fáze C VÝSKYT

Čísla odlitků

 

Obr. 11 - Náklady ve fázi C v % z celkových nákladů fáze C 
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O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 O.15 O.16 O.17 O.18 O.19 O.20

C.1 0,36 0,28 0,54 0,47 0,09 0,11 0,05 0,06 0,07 0,14 0,09 0,09 12

C.2 0,52 1,09 2,33 2,44 0,13 0,24 0,14 0,30 0,13 0,10 0,14 0,16 12

C.3 1,11 0,60 0,30 0,84 0,29 0,08 0,20 2,47 1,30 0,12 10

C.4

C.4.1 0,74 0,56 2

C.4.2 2,96 0,39 2,61 2,87 3,20 0,05 0,04 1,44 0,97 0,18 0,15 11

C.4.3 0

C.4.4 0,53 29,61 0,29 27,09 7,27 22,10 10,57 8,95 8

C.4.5 0,20 0,48 0,15 0,14 0,04 0,11 0,08 0,04 0,03 0,10 10

C.4.6 0,24 1

C.5

C.5.1

C.5.1.1 4,88 9,54 1,87 5,14 2,58 1,94 6,36 7

C.5.1.2 14,89 8,37 16,25 7,80 17,31 35,53 7,24 6,25 15,10 7,11 10

C.5.1.3 14,33 20,28 5,10 4,81 13,55 18,56 9,39 10,78 8,43 4,09 1,96 11

C.5.1.4 17,21 40,67 34,85 22,22 45,82 35,05 42,09 7

C.5.2

C.5.2.1 0,06 0,02 0,02 3

C.5.2.2 0,27 0,12 0,81 0,09 0,06 0,20 6

C.5.2.3 0,23 0,67 0,35 0,36 0,29 0,36 0,11 0,24 8

C.5.2.4 1,09 2,65 1,01 0,31 0,63 0,58 6

C.5.3 0,28 0,24 0,06 0,20 5,08 5

C.5.4 0,13 0,19 0,11 0,09 0,02 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,13 11

C.5.5 0,13 0,44 0,22 0,19 0,08 0,11 0,05 0,06 0,03 0,02 0,20 11

C.5.6 0,19 0,18 0,15 0,14 0,04 0,06 0,13 0,12 0,13 0,02 10

C.6 0,28 0,24 0,04 0,02 0,02 0,34 0,12 0,03 0,23 8

C.7 1,41 0,13 0,32 1,04 4

C.8 1,56 1,58 0,38 0,24 0,46 0,21 0,16 0,15 0,02 9

C.9 0,27 0,26 0,24 0,08 0,06 0,15 6

C.10 0,82 0,72 0,82 0,51 0,39 0,34 0,18 0,31 0,10 0,24 0,41 0,16 12

C.11

C.11.1 0,13 0,30 0,23 0,40 0,11 0,06 0,05 0,24 0,13 0,11 0,06 0,21 0,10 13

C.11.2 0,69 0,08 0,36 0,17 0,08 0,05 0,40 0,05 0,15 9

C.11.3 0,08 0,05 2

C.12

C.12.1 1,60 0,23 0,49 0,03 0,08 0,07 6

C.12.2 1,86 3,46 3,27 1,73 0,61 1,16 1,02 0,47 0,21 9,72 0,89 11

C.12.3 0,63 2,59 4,23 0,82 0,64 0,41 1,00 0,47 0,31 9

C.12.4 0,06 0,02 0,02 3

C.13 0,12 0,46 0,68 0,29 0,13 0,11 0,09 0,15 0,04 9

C.14 0,10 0,08 0,05 0,02 0,13 5

C.15 0,75 0,67 0,65 0,86 0,07 0,05 6

C.16 0,44 0

Celkem 1 727 567 1 036 1 184 2 532 10 732 5 154 14 644 13 337 29 561 39 312 26 670 53 312 89 97 162 79 97 86 2 294 Kč/forma

Fáze C VÝSKYT

Čísla odlitků

 

Obr. 12 - Náklady ve fázi C v % z NVN výroby formy 
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O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 O.15 O.16 O.17 O.18 O.19 O.20

D.1

D.1.1 5,6 2 12,4 19,3 1,1 1,2 38,7 35,7 125,9 0,5 0,4 12

D.1.2 1,3 1 1 0,5 7,1 16,1 34,2 7,1 0,2 0,2 11

D.1.3 10 12 18,1 3

D.1.4 11,6 11,2 11,2 11,6 9,7 27 6

D.1.5 2,7 2,7 2,4 5,6 1,1 19,4 1,3 7,1 7,2 37,5 53,8 17,7 0,3 0,2 14

D.2

D.2.1 6,4 16,2 2

D.2.2 233,7 145 118 123 70,7 136 1172 2489 3007 4068 8307 16264 0,4 71 16,6 356 19

D.2.3 1,4 4,6 7,1 36,2 36,2 17,7 6

D.2.4 0

D.2.5 17 12 12,1 3

D.3

D.3.1 0,7 2,7 1,8 3,5 1,5 16,4 1 7,1 22,4 41,7 17,7 0,2 0,6 0,7 0,2 0,7 16

D.3.2 4,3 12 3,5 6,9 2,9 60,1 3,5 35,3 158,9 44,2 68,7 35,3 4370 13

D.3.3 25,1 2,3 5,6 14 1,2 70,1 16,2 35,8 96 50 38,8 35,4 219 12

D.3.4 10,4 14 8,5 15,4 19,5 30,2 20,2 35,3 41,7 30,2 126,9 35,3 190,3 0,4 0,4 17,8 16

D.3.5 76,4 22,2 186,2 3

D.3.6 11,8 2,3 7,6 7,6 5,2 26,2 15,8 133,6 162,7 53 46,9 11

D.3.7 22,4 7,1 12,7 22,4 35,3 1,5 0,9 7

D.3.8 95,7 688,8 2

D.3.9 14 1187 2

D.3.10 416,5 416,5 3

Fáze D 307,2 232 177,1 208 115 244,7 205 1313,5 2924,8 3948 5124,7 9752,2 21909 2 0,9 72,2 0,7 17,4 0,7 593,1 Kč/forma

Celkem 1 727 567 1 036 1 184 2 532 10 732 5 154 14 644 13 337 29 561 39 312 26 670 53 312 89 97 162 79 97 86 2 294 Kč/forma

Celkem 32 15,3 9,9 9,4 6,7 20 7,8 15,5 8,4 16,9 16,9 3,3 5,9 10,9 20,3 13,9 11,2 9,7 6,8 8,6 Kč/kg

Fáze D

Čísla odlitků

VÝSKYT

 

Obr. 13 - Náklady ve fázi D Kč/forma 

 

O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 O.15 O.16 O.17 O.18 O.19 O.20

D.1

D.1.1 1,823 0,86 7 9,3 1 0,59 0,98 0,7 0,57 25 0,55 12

D.1.2 0,423 0,56 0,5 0,24 0,5 0,41 0,67 0,073 10 0,28 11

D.1.3 4,31 0,3 0,35 3

D.1.4 3,776 6,32 5,4 10 4,73 0,9 6

D.1.5 0,879 1,16 1,36 2,7 1 7,9 0,63 0,5 0,2 0,95 1,05 0,181 33,3 1,15 14

D.2

D.2.1 2,76 0,6 2

D.2.2 76,07 62,5 66,6 59 62 66,3 89 85 76,2 79,4 85,18 74,2 20 0,01 95,4 60 19

D.2.3 0,6 2,6 0,5 0,92 0,71 0,181 6

D.2.4 0

D.2.5 7,33 0,3 0,24 3

D.3

D.3.1 0,228 1,16 1,02 1,7 1,3 6,7 0,49 0,5 0,57 0,81 0,181 22,2 0,83 100 1,15 100 16

D.3.2 1,4 5,17 1,98 3,3 2,5 25 1,71 2,7 5,4 1,12 1,34 0,362 19,9 13

D.3.3 8,171 0,99 3,16 6,7 1 29 7,9 2,7 2,43 0,98 0,398 0,16 36,9 12

D.3.4 3,385 6,04 4,8 7,4 17 12 9,85 2,7 1,4 0,77 2,48 0,362 0,87 44,4 2,3 3 16

D.3.5 2,6 0,56 0,85 3

D.3.6 3,841 0,99 4,29 3,7 4,5 11 7,71 3,38 3,17 0,543 0,21 11

D.3.7 9,2 0,5 0,4 0,57 0,362 0,01 45 7

D.3.8 3,3 3,14 2

D.3.9 6,04 12,17 2

D.3.10 10,6 8,13 3

Fáze D 307,2 231,9 177 208 115 245 205 1314 2925 3948 5125 9752,2 21909 2 0,9 72,2 0,7 17,4 0,7 593,1 Kč/forma

Fáze D VÝSKYT

Čísla odlitků

 

Obr. 14 - Náklady ve fázi D v % z celkových nákladů fáze D 
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O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 O.15 O.16 O.17 O.18 O.19 O.20

D.1

D.1.1 0,32 0,35 1,2 1,63 0,04 0,023 0,131 0,09 0,236 0,6 0,25 12

D.1.2 0,08 0,1 0,08 0,01 0,05 0,054 0,09 0,027 0,2 0,12 11

D.1.3 1,76 0,041 0,05 3

D.1.4 0,67 1,08 0,95 0,46 0,188 0,202 6

D.1.5 0,16 0,48 0,23 0,47 0,04 0,181 0,025 0,05 0,054 0,127 0,14 0,066 0,3 0,21 14

D.2

D.2.1 1,13 0,121 2

D.2.2 13,5 25,6 11,4 10,4 2,79 2,639 8 18,66 10,17 10,3 31,15 30,51 0,4 43,8 17,1 15,5 19

D.2.3 0,25 0,44 0,05 0,122 0,09 0,066 6

D.2.4 0

D.2.5 3 0,041 0,03 3

D.3

D.3.1 0,04 0,48 0,17 0,3 0,06 0,153 0,019 0,05 0,076 0,11 0,066 0,2 0,37 0,89 0,21 0,81 16

D.3.2 0,25 2,12 0,34 0,58 0,11 0,56 0,068 0,24 1,191 0,15 0,17 0,132 8,197 13

D.3.3 1,45 0,41 0,54 1,18 0,05 0,653 0,314 0,24 0,325 0,13 0,145 0,066 9,55 12

D.3.4 0,6 2,47 0,82 1,3 0,77 0,281 0,392 0,24 0,313 0,102 0,32 0,132 0,357 0,4 0,41 0,78 16

D.3.5 0,573 0,075 0,349 3

D.3.6 0,68 0,41 0,73 0,64 0,21 0,244 0,307 0,452 0,41 0,199 0,088 11

D.3.7 0,209 0,05 0,095 0,076 0,132 0,003 1 7

D.3.8 0,718 1,292 2

D.3.9 2,47 4,451 2

D.3.10 1,409 1,06 3

Fáze D 1 727 567 1 036 1 184 2 532 10 732 5 154 14 644 13 337 29 561 39 312 26 670 53 312 89 97 162 79 97 86 2 294 Kč/forma

Fáze D VÝSKYT

Čísla odlitků

 

Obr. 15 - Náklady ve fázi D v % z NVN výroby formy 

 

O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 O.15 O.16 O.17 O.18 O.19 O.20

E.1 16,7 378,2 381,3 77,6 117 0,2 1,3 0,2 0,2 1,6 0,2 14,4 11

Fáze E 0 0 0 16,7 0 378,2 0 0 0 381,3 0 77,6 117 0,2 1,3 0,2 0,2 1,6 0,2 14,4 Kč/forma

Celkem 1 727 567 1 036 1 184 2 532 10 732 5 154 14 644 13 337 29 561 39 312 26 670 53 312 89 97 162 79 97 86 2 294 Kč/forma

Celkem 32 15 9,9 9,4 6,7 20 7,8 15,5 8,4 16,9 16,9 3,3 5,9 10,9 20 13,9 11,2 9,7 6,8 8,6 Kč/kg

Fáze E VÝSKYT

Čísla odlitků

 

Obr. 16 - Náklady ve fázi E Kč/forma 

 

O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 O.15 O.16 O.17 O.18 O.19 O.20

E.1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 11

Fáze E 0 0 0 16,7 0 378,2 0 0 0 381,3 0 77,6 117 0,2 1,3 0,2 0,2 1,6 0,2 14,4 Kč/forma

Fáze E VÝSKYT

Čísla odlitků

 

Obr. 17 - Náklady ve fázi E v % z celkových nákladů fáze E 

 

O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 O.7 O.8 O.9 O.10 O.11 O.12 O.13 O.14 O.15 O.16 O.17 O.18 O.19 O.20

E.1 1,41 3,524 1,29 0,291 0,219 0,225 1,3 0,123 0,25 1,65 0,23 0,628 11

Fáze E 1 727 567 1 036 1 184 2 532 10 732 5 154 14 644 13 337 29 561 39 312 26 670 53 312 89 97 162 79 97 86 2 294 Kč/forma

Fáze E VÝSKYT

Čísla odlitků

 

Obr. 18 - Náklady ve fázi E v % z NVN výroby formy 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Fáze B – Výroba spodní poloformy - 34 podfází 

VÝSKYT 0 x 

- u podfáze B.4.4 Umístění obkladového systému 

 

VÝSKYT 1 x 

- u podfáze B.4.5 Umístění ocelových výztuh 

- 35,3 Kč/forma … odpovídá 0,41 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,24 % z NVN výroby celé formy, 

- B.12.4 Sušení 

- 5,2 Kč/forma … odpovídá 1,15 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,44 % z NVN výroby celé formy, 

VÝSKYT 2 x 

- B.4.1 Umístění chladítek 

- 192,8 Kč/forma … odpovídá 1,33 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.10) a 

dále odpovídá 0,65 % z NVN výroby celé formy, 

- 198,8 Kč/forma … odpovídá 0,85 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.11) a 

dále odpovídá 0,51 % z NVN výroby celé formy, 

- B.5.4 Vkládání výztuh „hákování“ formy 

- 35,3 Kč/forma … odpovídá 0,41 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,24 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,5 Kč/forma … odpovídá 1,12 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.19) a dále 

odpovídá 0,58 % z NVN výroby celé formy, 

- B.5.7 Uloţení a přichycení ocelové desky 

- 14,4 Kč/forma … odpovídá 1,45 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.5) a dále 

odpovídá 0,6 % z NVN výroby celé formy,  

- 21,9 Kč/forma … odpovídá 0,94 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.7) a dále 

odpovídá 0,42 % z NVN výroby celé formy, 

- B.11.3 Vyříznutí ţeber 

- 30,2 Kč/forma … odpovídá 0,21 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,10 % z NVN výroby celé formy, 

- 15,1 Kč/forma … odpovídá 0,06 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,04 % z NVN výroby celé formy, 
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- B.13 Příprava místa k odloţení dílů formy 

- 1 Kč/forma … odpovídá 0,42 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,1 % z NVN výroby celé formy, 

- 4,2 Kč/forma … odpovídá 0,93 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,35 % z NVN výroby celé formy, 

 

VÝSKYT do 5 % u všech odlitků 

- B.3 Postřik modelní desky separačním prostředkem  

- 15,5 Kč/forma … odpovídá 2,3 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,09 % z NVN výroby celé formy, 

- 3,4 Kč/forma … odpovídá 2,14 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,6 % z NVN výroby celé formy, 

- 3,8 Kč/forma … odpovídá 1,61 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,37 % z NVN výroby celé formy, 

- 10,6 Kč/forma … odpovídá 2,35 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,9 % z NVN výroby celé formy, 

- 6,7 Kč/forma … odpovídá 0,68 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.5) a dále 

odpovídá 0,3 % z NVN výroby celé formy, 

- 10,8 Kč/forma … odpovídá 0,05 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.7) a dále 

odpovídá 0,21 % z NVN výroby celé formy, 

- 9 Kč/forma … odpovídá 0,06 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,03 % z NVN výroby celé formy, 

- 13,1 Kč/forma … odpovídá 0,06 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,03 % z NVN výroby celé formy, 

- 93 Kč/forma … odpovídá 1,11 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.12) a dále 

odpovídá 0,35 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,4 Kč/forma … odpovídá 0,93 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.14) a dále 

odpovídá 0,45 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,7 Kč/forma … odpovídá 1,33 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.15) a dále 

odpovídá 0,72 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,4 Kč/forma … odpovídá 0,86 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.16) a dále 

odpovídá 0,25 % z NVN výroby celé formy, 
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- 0,7 Kč/forma … odpovídá 1,86 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.18) a dále 

odpovídá 0,72 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,1 Kč/forma … odpovídá 0,22 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.19) a dále 

odpovídá 0,12 % z NVN výroby celé formy, 

- B.5.2.1 Zhutnění obkladové směsi 

- 9,1 Kč/forma … odpovídá 0,24 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,08 % z NVN výroby celé formy, 

- 19,4 Kč/forma … odpovídá 0,13 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,07 % z NVN výroby celé formy, 

- 23,6 Kč/forma … odpovídá 0,10 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,06 % z NVN výroby celé formy, 

- B.5.2.2 Zhutnění modelové směsi 

- 3 Kč/forma … odpovídá 0,45 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,17 % z NVN výroby celé formy, 

- 22,4 Kč/forma … odpovídá 0,60 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,21 % z NVN výroby celé formy, 

- 35,3 Kč/forma … odpovídá 0,41 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,24 % z NVN výroby celé formy, 

- 28,4 Kč/forma … odpovídá 0,55 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,21 % z NVN výroby celé formy,  

- 22,4 Kč/forma … odpovídá 0,15 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,08 % z NVN výroby celé formy, 

- 47,7 Kč/forma … odpovídá 0,20 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,12 % z NVN výroby celé formy, 

- 404,7 Kč/forma … odpovídá 2,07 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.13) a 

dále odpovídá 0,76 % z NVN výroby celé formy, 

- 3,4 Kč/forma … odpovídá 0,74 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.20) a dále 

odpovídá 0,15 % z NVN výroby celé formy, 

- B.5.2.3 Zhutnění výplňové směsi 

- 4 Kč/forma … odpovídá 0,59 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,23 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,6 Kč/forma … odpovídá 1,10 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,25 % z NVN výroby celé formy, 
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- 2,6 Kč/forma … odpovídá 0,58 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,22 % z NVN výroby celé formy, 

- 19,4 Kč/forma … odpovídá 0,52 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,18 % z NVN výroby celé formy, 

- 106 Kč/forma … odpovídá 1,24 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,72 % z NVN výroby celé formy, 

- 34,5 Kč/forma … odpovídá 0,24 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,12 % z NVN výroby celé formy, 

- 129,3 Kč/forma … odpovídá 0,55 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.11)  

a dále odpovídá 0,33 % z NVN výroby celé formy,  

- B.5.3 Uloţení vtokového systému 

- 5,5 Kč/forma … odpovídá 3,47 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 1 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,90 Kč/forma … odpovídá 0,20 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,08 % z NVN výroby celé formy, 

- 7,1 Kč/forma … odpovídá 0,08 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

- 15,1 Kč/forma … odpovídá 0,10 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

- 45,3 Kč/forma … odpovídá 0,19 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,12 % z NVN výroby celé formy, 

- 35,3 Kč/forma … odpovídá 0,42 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.12) a dále 

odpovídá 0,13 % z NVN výroby celé formy, 

- 2 Kč/forma … odpovídá 4,48 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.19) a dále 

odpovídá 2,33 % z NVN výroby celé formy, 

- 3,4 Kč/forma … odpovídá 0,74 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.20) a dále 

odpovídá 0,15 % z NVN výroby celé formy, 

- B.5.5 Seříznutí směsi na spodku 

- 0,9 Kč/forma … odpovídá 0,13 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,2 Kč/forma … odpovídá 1,39 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,4 % z NVN výroby celé formy, 
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- 8,7 Kč/forma … odpovídá 3,68 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,84 % z NVN výroby celé formy,  

- 8,7 Kč/forma … odpovídá 1,93 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,73 % z NVN výroby celé formy, 

- 9,1 Kč/forma … odpovídá 0,24 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,08 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,9 Kč/forma … odpovídá 0,04 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.7) a dále 

odpovídá 0,02 % z NVN výroby celé formy,  

- 7,1 Kč/forma … odpovídá 0,08 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

- 13,5 Kč/forma … odpovídá 0,26 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,10 % z NVN výroby celé formy, 

- 9,1 Kč/forma … odpovídá 0,06 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,03 % z NVN výroby celé formy, 

- 9,1 Kč/forma … odpovídá 0,04 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,02 % z NVN výroby celé formy, 

- 53 Kč/forma … odpovídá 0,63 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.12) a dále 

odpovídá 0,20 % z NVN výroby celé formy, 

- 217 Kč/forma … odpovídá 1,11 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.13) a dále 

odpovídá 0,41 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,3 Kč/forma … odpovídá 0,69 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.14) a dále 

odpovídá 0,34 % z NVN výroby celé formy, 

- B.5.6 Zaraţení a vyjmutí vodících kolíků (tyčí) 

- 2,7 Kč/forma … odpovídá 0,40 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,16 % z NVN výroby celé formy, 

- 1,3 Kč/forma … odpovídá 0,82 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,2 % z NVN výroby celé formy, 

- 1,1 Kč/forma … odpovídá 0,47 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,11 % z NVN výroby celé formy, 

- 1,1 Kč/forma … odpovídá 0,24 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,09 % z NVN výroby celé formy, 

- 1,9 Kč/forma … odpovídá 0,19 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.5) a dále 

odpovídá 0,1 % z NVN výroby celé formy,  
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- 3 Kč/forma … odpovídá 0,08 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,03 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,4 Kč/forma … odpovídá 0,10 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.7) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

- 7,1 Kč/forma … odpovídá 0,08 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

- 15,1 Kč/forma … odpovídá 0,10 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

- 15,1 Kč/forma … odpovídá 0,06 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,04 % z NVN výroby celé formy, 

- B.6 Transport poloformy 

- 2,9 Kč/forma … odpovídá 1,23 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,28 % z NVN výroby celé formy, 

- 3,4 Kč/forma … odpovídá 0,75 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,29 % z NVN výroby celé formy, 

- 13,3 Kč/forma … odpovídá 0,35 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,12 % z NVN výroby celé formy, 

- 35,5 Kč/forma … odpovídá 0,68 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,27 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,2 Kč/forma … odpovídá 0,46 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.14) a dále 

odpovídá 0,22 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,2 Kč/forma … odpovídá 0,43 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.16) a dále 

odpovídá 0,12 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,2 Kč/forma … odpovídá 0,50 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.17) a dále 

odpovídá 0,25 % z NVN výroby celé formy, 

- B.7 Vytvrzení, stání poloformy 

- 120,8 Kč/forma … odpovídá 3,22 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 1,13 % z NVN výroby celé formy, 

- 42,3 Kč/forma … odpovídá 0,29 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,14 % z NVN výroby celé formy, 

- 114,8 Kč/forma … odpovídá 0,49 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.11)  

a dále odpovídá 0,29 % z NVN výroby celé formy, 
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- 23,9 Kč/forma … odpovídá 5,22 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.20) a dále 

odpovídá 1,04 % z NVN výroby celé formy, 

- B.8 Obrácení rámu 

- 2 Kč/forma … odpovídá 1,26 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,4 % z NVN výroby celé formy, 

- 16,2 Kč/forma … odpovídá 6,86 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 1,56 % z NVN výroby celé formy, 

- 15,4 Kč/forma … odpovídá 3,41 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 1,3 % z NVN výroby celé formy, 

- 47,2 Kč/forma … odpovídá 1,26 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,44 % z NVN výroby celé formy, 

- 35,8 Kč/forma … odpovídá 0,42 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,24 % z NVN výroby celé formy, 

- 80,1 Kč/forma … odpovídá 1,54 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,60 % z NVN výroby celé formy, 

- 96,7 Kč/forma … odpovídá 0,67 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,33 % z NVN výroby celé formy, 

- 55,6 Kč/forma … odpovídá 0,24 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,14 % z NVN výroby celé formy, 

- 77,6 Kč/forma … odpovídá 0,93 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.12) a dále 

odpovídá 0,29 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,5 Kč/forma … odpovídá 1,08 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.16) a dále 

odpovídá 0,31 % z NVN výroby celé formy, 

- B.9 Transport poloformy 

- 8,9 Kč/forma … odpovídá 1,32 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,52 % z NVN výroby celé formy, 

- 4,5 Kč/forma … odpovídá 2,84 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,8 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,8 Kč/forma … odpovídá 1,18 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,27 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,8 Kč/forma … odpovídá 0,62 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,24 % z NVN výroby celé formy, 
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- 35,8 Kč/forma … odpovídá 0,42 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,24 % z NVN výroby celé formy, 

- 38,8 Kč/forma … odpovídá 0,46 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.12) a dále 

odpovídá 0,15 % z NVN výroby celé formy, 

- B.10 Vyjmutí modelu včetně volných částí (modelové desky) 

- 15,8 Kč/forma … odpovídá 2,35 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,91 % z NVN výroby celé formy, 

- 20,8 Kč/forma … odpovídá 2,10 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.5) a dále 

odpovídá 0,8 % z NVN výroby celé formy, 

- 15,1 Kč/forma … odpovídá 0,40 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,14 % z NVN výroby celé formy, 

- 26,3 Kč/forma … odpovídá 1,13 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.7) a dále 

odpovídá 0,51 % z NVN výroby celé formy, 

- 50 Kč/forma … odpovídá 0,59 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,34 % z NVN výroby celé formy, 

- 21,6 Kč/forma … odpovídá 0,42 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,16 % z NVN výroby celé formy, 

- 90,7 Kč/forma … odpovídá 0,62 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,31 % z NVN výroby celé formy, 

- 25,4 Kč/forma … odpovídá 0,11 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,06 % z NVN výroby celé formy, 

- 258,1 Kč/forma … odpovídá 1,32 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.13) a 

dále odpovídá 0,48 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,6 Kč/forma … odpovídá 1,14 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.15) a dále 

odpovídá 0,62 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,6 Kč/forma … odpovídá 1,60 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.18) a dále 

odpovídá 0,62 % z NVN výroby celé formy, 

- 3,6 Kč/forma … odpovídá 0,79 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.20) a dále 

odpovídá  0,16 % z NVN výroby celé formy, 

- B.11.1 Očištění lícových ploch formy 

- 3,1 Kč/forma … odpovídá 0,46 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,18 % z NVN výroby celé formy, 
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- 3,2 Kč/forma … odpovídá 2,02 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,6 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,4 Kč/forma … odpovídá 1,02 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,23 % z NVN výroby celé formy, 

- 4,7 Kč/forma … odpovídá 1,04 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,4 % z NVN výroby celé formy, 

- 6 Kč/forma … odpovídá 0,16 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,06 % z NVN výroby celé formy, 

- 35,3 Kč/forma … odpovídá 0,41 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,24 % z NVN výroby celé formy, 

- 10,4 Kč/forma … odpovídá 0,20 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,08 % z NVN výroby celé formy, 

- 15,1 Kč/forma … odpovídá 0,10 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,01 % z NVN výroby celé formy, 

- 41,7 Kč/forma … odpovídá 0,18 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,11 % z NVN výroby celé formy, 

- 48,2 Kč/forma … odpovídá 0,25 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.13) a dále 

odpovídá 0,09 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,2 Kč/forma … odpovídá 0,38 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.15) a dále 

odpovídá 0,21 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,3 Kč/forma … odpovídá 0,75 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.17) a dále 

odpovídá 0,38 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,2 Kč/forma … odpovídá 0,53 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.18) a dále 

odpovídá 0,21 % z NVN výroby celé formy, 

- B.11.2 Oprava povrchu (umístění pískováků) 

-  6 Kč/forma … odpovídá 0,16 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,06 % z NVN výroby celé formy, 

- 35,3 Kč/forma … odpovídá 0,41 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,24 % z NVN výroby celé formy, 

-  6 Kč/forma … odpovídá 0,04 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,02 % z NVN výroby celé formy, 

- 15,1 Kč/forma … odpovídá 0,06 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,04 % z NVN výroby celé formy, 
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- 105,9 Kč/forma … odpovídá 1,27 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.12) a 

dále odpovídá 0,40 % z NVN výroby celé formy, 

- 194,2 Kč/forma … odpovídá 0,99 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.13) a 

dále odpovídá 0,36 % z NVN výroby celé formy, 

- 3,4 Kč/forma … odpovídá 0,74 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.20) a dále 

odpovídá 0,15 % z NVN výroby celé formy, 

 

VÝSKYT do 7 % u všech odlitků 

- B.12.1 Příprava formy k polévání 

- 11 Kč/forma … odpovídá  6,81 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 1,9 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,4 Kč/forma … odpovídá 1,02 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,23 % z NVN výroby celé formy, 

- 7 Kč/forma … odpovídá 1,55 % z celkových nákladů fáze B (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,59 % z NVN výroby celé formy, 

 

Shrnutí pro fázi B: Celkem    34 podfází: 

- VÝSKYT  0 x ……………. 33 podfází 

- VÝSKYT  1 x……………...31 podfází 

- VÝSKYT  2 x…………….. 26 podfází 

- VÝSKYT  do 5 %............... 12 podfází 

- VÝSKYT  do 7 % ………… 11 podfází 

 

Fáze C - Výroba horní poloformy - 37 podfází 

VÝSKYT  0 x 

- C.4.3 - Umístění filtračního systému 

 

VÝSKYT  1 x 

- C.4.6 - Umístění ocelových výztuh 

- 35,3 Kč/forma … odpovídá 0,7 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,24 % z NVN výroby celé formy, 

- C.16 - Osušení 
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- 5,2 Kč/forma … odpovídá 1,38 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,44 % z NVN výroby celé formy, 

 

VÝSKYT  2 x 

- C. 4.1 Umístění chladítek 

- 219 Kč/forma … odpovídá 2,18 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,74 % z NVN výroby celé formy, 

- 219,1 Kč/forma … odpovídá 2,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,56 % z NVN výroby celé formy, 

- C.11.3 Vyříznutí ţeber 

- 24,2 Kč/forma … odpovídá 0,24 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,08 % z NVN výroby celé formy, 

- 21,1 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

 

VÝSKYT do 5 % u všech odlitků 

- C.1 Uloţení modelu na formovací plochu 

- 6,3 Kč/forma … odpovídá 0,91 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,36 % z NVN výroby celé formy, 

- 1,6 Kč/forma … odpovídá 0,98 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,28 % z NVN výroby celé formy, 

- 5,6 Kč/forma … odpovídá 1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,54 % z NVN výroby celé formy, 

- 5,6 Kč/forma … odpovídá 1,49 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,47 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,3 Kč/forma … odpovídá 0,16 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.5) a dále 

odpovídá 0,09 % z NVN výroby celé formy, 

- 12,1 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,11 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,6 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.7) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

- 8,1 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,06 % z NVN výroby celé formy, 
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- 19,3 Kč/forma … odpovídá 0,19 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,07 % z NVN výroby celé formy, 

- 54,4 Kč/forma … odpovídá 0,5 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,14 % z NVN výroby celé formy, 

- 23 Kč/forma … odpovídá 0,3 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.12) a dále 

odpovídá 0,09 % z NVN výroby celé formy, 

- 45,7 Kč/forma … odpovídá 0,39 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.13) a dále 

odpovídá 0,09 % z NVN výroby celé formy, 

- C.4.5 Umístění výfuků 

- 3,5 Kč/forma … odpovídá 0,51 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,20 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,7 Kč/forma … odpovídá 1,66 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,48 % z NVN výroby celé formy, 

- 1,6 Kč/forma … odpovídá 0,3 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,15 % z NVN výroby celé formy, 

- 1,6 Kč/forma … odpovídá 0,42 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,14 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,9 Kč/forma … odpovídá 0,06 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.5) a dále 

odpovídá 0,04 % z NVN výroby celé formy, 

- 12,1 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,11 % z NVN výroby celé formy, 

- 10,8 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,08 % z NVN výroby celé formy, 

- 12,1 Kč/forma … odpovídá 0,12 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,04 % z NVN výroby celé formy, 

- 12,1 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,03 % z NVN výroby celé formy, 

- 54 Kč/forma … odpovídá 0,46 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.13) a dále 

odpovídá 0,10 % z NVN výroby celé formy, 

- C.5.2.1 Zhutnění modelové směsi 

-  6 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,06 % z NVN výroby celé formy, 
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-  6 Kč/forma … odpovídá 0,06 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,02 % z NVN výroby celé formy, 

-  6 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,02 % z NVN výroby celé formy, 

- C.5.2.2 Zhutnění modelové směsi  

- 4,7 Kč/forma … odpovídá 0,68 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,27 % z NVN výroby celé formy, 

- 13,3 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,12 % z NVN výroby celé formy, 

- 108 Kč/forma … odpovídá 2,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,81 % z NVN výroby celé formy, 

- 25,4 Kč/forma … odpovídá 0,25 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,09 % z NVN výroby celé formy, 

- 23,6 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,06 % z NVN výroby celé formy, 

- 105,4 Kč/forma … odpovídá 0,9 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.13) a dále 

odpovídá 0,20 % z NVN výroby celé formy, 

- C.5.2.3 Zhutnění výplňové směsi 

- 3,9 Kč/forma … odpovídá 0,56 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,23 % z NVN výroby celé formy, 

- 3,8 Kč/forma … odpovídá 2,34 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,67 % z NVN výroby celé formy, 

- 3,6 Kč/forma … odpovídá 0,6 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,35 % z NVN výroby celé formy, 

- 4,3 Kč/forma … odpovídá 1,14 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,36 % z NVN výroby celé formy, 

- 31,5 Kč/forma … odpovídá 0,6 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,29 % z NVN výroby celé formy, 

- 53 Kč/forma … odpovídá 1,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,36 % z NVN výroby celé formy, 

- 31,5 Kč/forma … odpovídá 0,31 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,11 % z NVN výroby celé formy, 
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- 96,1 Kč/forma … odpovídá 1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,24 % z NVN výroby celé formy, 

- C.5.3 Vkládání výztuh ("hákování formy") 

- 14,3 Kč/forma … odpovídá 0,5 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.7) a dále 

odpovídá 0,28 % z NVN výroby celé formy, 

- 35,3 Kč/forma … odpovídá 0,7 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,28 % z NVN výroby celé formy, 

- 8,1 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,06 % z NVN výroby celé formy, 

- 53 Kč/forma … odpovídá 0,6 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.12) a dále 

odpovídá 0,20 % z NVN výroby celé formy, 

- 2706 Kč/forma … odpovídá 23,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.13) a 

dále odpovídá 5,08 % z NVN výroby celé formy,  

- C.5.4 Zaraţení a vyjmutí vodících kolíků (tyčí)  

- 2,2 Kč/forma … odpovídá 0,32 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,13 % z NVN výroby celé formy, 

- 1,1 Kč/forma … odpovídá 0,68 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,19 % z NVN výroby celé formy, 

- 1,1 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,11 % z NVN výroby celé formy, 

- 1,1 Kč/forma … odpovídá 0,29 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,09 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,6 Kč/forma … odpovídá 0,04 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.5) a dále 

odpovídá 0,02 % z NVN výroby celé formy, 

- 6 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,06 % z NVN výroby celé formy, 

- 3,1 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.7) a dále 

odpovídá 0,06 % z NVN výroby celé formy, 

- 7,1 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

- 12,1 Kč/forma … odpovídá 0,12 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,04 % z NVN výroby celé formy, 
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- 12,1 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,03 % z NVN výroby celé formy, 

- 35,3 Kč/forma … odpovídá 0,4 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.12) a dále 

odpovídá 0,13 % z NVN výroby celé formy, 

- C.5.5 Zarovnání vršku poloformy 

- 2,3 Kč/forma … odpovídá 0,33 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,13 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,5 Kč/forma … odpovídá 1,54 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,44 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,3 Kč/forma … odpovídá 0,4 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,22 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,3 Kč/forma … odpovídá 0,61 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,19 % z NVN výroby celé formy, 

- 9,1 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,08 % z NVN výroby celé formy, 

- 5,9 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.7) a dále 

odpovídá 0,11 % z NVN výroby celé formy, 

- 7,1 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

- 8,1 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,06 % z NVN výroby celé formy, 

- 9,1 Kč/forma … odpovídá 0,09 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,03 % z NVN výroby celé formy, 

- 9,1 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,02 % z NVN výroby celé formy, 

- 53 Kč/forma … odpovídá 0,6 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.12) a dále 

odpovídá 0,20 % z NVN výroby celé formy, 

- C.5.6 Vyjmutí vtokových kůlů, nálitků 

- 3,3 Kč/forma … odpovídá 0,48 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,19 % z NVN výroby celé formy, 

- 1 Kč/forma … odpovídá 0,61 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,18 % z NVN výroby celé formy, 
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- 1,6 Kč/forma … odpovídá 0,3 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,15 % z NVN výroby celé formy, 

- 1,6 Kč/forma … odpovídá 0,42 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,14 % z NVN výroby celé formy, 

- 1 Kč/forma … odpovídá 0,07 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.5) a dále 

odpovídá 0,04 % z NVN výroby celé formy, 

- 6 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,06 % z NVN výroby celé formy, 

- 39,3 Kč/forma … odpovídá 0,39 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,13 % z NVN výroby celé formy, 

- 45,3 Kč/forma … odpovídá 0,5 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,12 % z NVN výroby celé formy, 

- 35,3 Kč/forma … odpovídá 0,4 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.12) a dále 

odpovídá 0,13 % z NVN výroby celé formy, 

- 8,1 Kč/forma … odpovídá 0,07 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.13) a dále 

odpovídá 0,02 % z NVN výroby celé formy, 

- C.6 Transport poloformy 

- 2,9 Kč/forma … odpovídá 0,5 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,28 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,9 Kč/forma … odpovídá 0,77 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,24 % z NVN výroby celé formy, 

- 5,4 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,04 % z NVN výroby celé formy, 

- 6,7 Kč/forma … odpovídá 0,07 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,02 % z NVN výroby celé formy, 

- 9,7 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,02 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,3 Kč/forma … odpovídá 0,8 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.14) a dále 

odpovídá 0,34 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,2 Kč/forma … odpovídá 0,52 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.16) a dále 

odpovídá 0,12 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,2 Kč/forma … odpovídá 0,5 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.17) a dále 

odpovídá 0,03 % z NVN výroby celé formy, 
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- 0,2 Kč/forma … odpovídá 0,54 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.19) a dále 

odpovídá 0,23 % z NVN výroby celé formy, 

- C.8 Obrácení rámu 

- 16,2 Kč/forma … odpovídá 2,9 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 1,56 % z NVN výroby celé formy, 

- 18,7 Kč/forma … odpovídá 4,96 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 1,58 % z NVN výroby celé formy, 

- 40,5 Kč/forma … odpovídá 0,7 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,38 % z NVN výroby celé formy, 

- 35,8 Kč/forma … odpovídá 0,8 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,24 % z NVN výroby celé formy, 

- 61,5 Kč/forma … odpovídá 1,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,46 % z NVN výroby celé formy, 

- 61,7 Kč/forma … odpovídá 0,61 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,21 % z NVN výroby celé formy, 

- 61,7 Kč/forma … odpovídá 0,6 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,16 % z NVN výroby celé formy,  

- 38,8 Kč/forma … odpovídá 0,5 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.12) a dále 

odpovídá 0,15 % z NVN výroby celé formy, 

- 9,1 Kč/forma … odpovídá 0,08 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.13) a dále 

odpovídá 0,02 % z NVN výroby celé formy, 

- C.9 Transport poloformy 

- 2,8 Kč/forma … odpovídá 0,5 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,27 % z NVN výroby celé formy, 

- 3,1 Kč/forma … odpovídá 0,82 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,26 % z NVN výroby celé formy, 

- 35,8 Kč/forma … odpovídá 0,8 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,24 % z NVN výroby celé formy, 

- 24,2 Kč/forma … odpovídá 0,24 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,08 % z NVN výroby celé formy, 

- 24,2 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,06 % z NVN výroby celé formy, 
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- 38,8 Kč/forma … odpovídá 0,5 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.12) a dále 

odpovídá 0,15 % z NVN výroby celé formy, 

- C.11.1 Očištění lícových ploch formy 

- 2,2 Kč/forma … odpovídá 0,32 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,13 % z NVN výroby celé formy, 

- 1,7 Kč/forma … odpovídá 1,04 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,30 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,4 Kč/forma … odpovídá 0,4 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,23 % z NVN výroby celé formy, 

- 4,7 Kč/forma … odpovídá 1,25 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,40 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,7 Kč/forma … odpovídá 0,19 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.5) a dále 

odpovídá 0,11 % z NVN výroby celé formy, 

- 6 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,06 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,7 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.7) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

- 32,2 Kč/forma … odpovídá 0,6 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,24 % z NVN výroby celé formy, 

- 37,5 Kč/forma … odpovídá 0,37 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,13 % z NVN výroby celé formy, 

- 41,7 Kč/forma … odpovídá 0,4 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,11 % z NVN výroby celé formy, 

- 31,2 Kč/forma … odpovídá 0,27 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.13) a dále 

odpovídá 0,06 % z NVN výroby celé formy,  

- 0,2 Kč/forma … odpovídá 0,6 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.15) a dále 

odpovídá 0,21 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,1 Kč/forma … odpovídá 0,3 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.18) a dále 

odpovídá 0,10 % z NVN výroby celé formy, 

- C.11.2 Oprava povrchu (umístění pískováků) 

- 3,9 Kč/forma … odpovídá 2,4 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,69 % z NVN výroby celé formy, 
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- 9,1 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,08 % z NVN výroby celé formy, 

- 53 Kč/forma … odpovídá 1,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,36 % z NVN výroby celé formy, 

- 22,2 Kč/forma … odpovídá 0,4 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,17 % z NVN výroby celé formy, 

- 24,2 Kč/forma … odpovídá 0,24 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,08 % z NVN výroby celé formy, 

- 21,1 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

- 105,9 Kč/forma … odpovídá 1,3 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.12) a dále 

odpovídá 0,40 % z NVN výroby celé formy, 

- 25,7 Kč/forma … odpovídá 0,22 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.13) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

- 3,4 Kč/forma … odpovídá 0,87 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.20) a dále 

odpovídá 0,15 % z NVN výroby celé formy, 

- C.12.4 Sušení 

- 6 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,06 % z NVN výroby celé formy, 

- 6 Kč/forma … odpovídá 0,06 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,02 % z NVN výroby celé formy, 

- 6 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,02 % z NVN výroby celé formy, 

- C.13 Otočení horní poloformy 

- 0,7 Kč/forma … odpovídá 0,43 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,12 % z NVN výroby celé formy, 

- 4,8 Kč/forma … odpovídá 0,9 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,46 % z NVN výroby celé formy, 

- 8 Kč/forma … odpovídá 2,12 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,68 % z NVN výroby celé formy, 

- 30,9 Kč/forma … odpovídá 0,6 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,29 % z NVN výroby celé formy, 
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- 17,6 Kč/forma … odpovídá 0,3 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,13 % z NVN výroby celé formy, 

- 33,9 Kč/forma … odpovídá 0,34 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,11 % z NVN výroby celé formy, 

- 33,9 Kč/forma … odpovídá 0,3 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,09 % z NVN výroby celé formy, 

- 38,8 Kč/forma … odpovídá 0,5 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.12) a dále 

odpovídá 0,15 % z NVN výroby celé formy, 

- 23,4 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.13) a dále 

odpovídá 0,04 % z NVN výroby celé formy, 

- C.14 Příprava místa k odloţení dílu formy 

- 1 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,10 % z NVN výroby celé formy, 

- 1 Kč/forma … odpovídá 0,27 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,08 % z NVN výroby celé formy, 

- 15,1 Kč/forma … odpovídá 0,15 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

- 9,1 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,02 % z NVN výroby celé formy, 

- 35,3 Kč/forma … odpovídá 0,4 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.12) a dále 

odpovídá 0,13 % z NVN výroby celé formy, 

- C.15 Přemístění formy 

- 13 Kč/forma … odpovídá 1,88 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,75 % z NVN výroby celé formy, 

- 3,8 Kč/forma … odpovídá 2,34 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,67 % z NVN výroby celé formy, 

- 6,7 Kč/forma … odpovídá 1,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,65 % z NVN výroby celé formy, 

- 10,2 Kč/forma … odpovídá 2,71 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,86 % z NVN výroby celé formy, 

- 20,6 Kč/forma … odpovídá 0,21 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,07 % z NVN výroby celé formy, 
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- 20,6 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

 

VÝSKYT do 7 % u všech odlitků 

- C.3 Postřik horní modelní desky separačním prostředkem 

- 19,1 Kč/forma … odpovídá 2,76 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 1,11 % z NVN výroby celé formy, 

- 3,4 Kč/forma … odpovídá 2,09 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,60 % z NVN výroby celé formy, 

- 3,1 Kč/forma … odpovídá 0,6 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,30 % z NVN výroby celé formy, 

- 9,9 Kč/forma … odpovídá 2,63 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,84 % z NVN výroby celé formy, 

- 7,3 Kč/forma … odpovídá 0,52 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.5) a dále 

odpovídá 0,29 % z NVN výroby celé formy, 

- 9 Kč/forma … odpovídá 0,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,08 % z NVN výroby celé formy, 

- 10,5 Kč/forma … odpovídá 0,4 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.7) a dále 

odpovídá 0,20 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,2 Kč/forma … odpovídá 5,6 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.14) a dále 

odpovídá 2,47 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,1 Kč/forma … odpovídá 5,43 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.16) a dále 

odpovídá 1,30 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,1 Kč/forma … odpovídá 0,27 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.19) a dále 

odpovídá 0,12 % z NVN výroby celé formy, 

- C.7 Vytvrzení, stání poloformy 

- 151 Kč/forma … odpovídá 2,7 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 1,41 % z NVN výroby celé formy, 

- 39,3 Kč/forma … odpovídá 0,39 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,13 % z NVN výroby celé formy, 

- 126,8 Kč/forma … odpovídá 1,3 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,32 % z NVN výroby celé formy, 
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- 24 Kč/forma … odpovídá 6,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.20) a dále 

odpovídá 1,04 % z NVN výroby celé formy, 

- C.10 Vyjmutí modelu včetně volných částí (modelové desky) 

- 14,2 Kč/forma … odpovídá 2,05 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.1) a dále 

odpovídá 0,82 % z NVN výroby celé formy, 

- 4,1 Kč/forma … odpovídá 2,52 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,72 % z NVN výroby celé formy, 

- 20,8 Kč/forma … odpovídá 1,47 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.5) a dále 

odpovídá 0,82 % z NVN výroby celé formy, 

- 54,4 Kč/forma … odpovídá 1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,51 % z NVN výroby celé formy, 

- 19,9 Kč/forma … odpovídá 0,8 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.7) a dále 

odpovídá 0,39 % z NVN výroby celé formy, 

- 50 Kč/forma … odpovídá 1,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,34 % z NVN výroby celé formy, 

- 23,5 Kč/forma … odpovídá 0,4 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,18 % z NVN výroby celé formy, 

- 90,7 Kč/forma … odpovídá 0,9 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,31 % z NVN výroby celé formy, 

- 38,7 Kč/forma … odpovídá 0,4 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,10 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,3 Kč/forma … odpovídá 6,3 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.15) a dále 

odpovídá 0,24 % z NVN výroby celé formy, 

- 0,4 Kč/forma … odpovídá 1,2 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.18) a dále 

odpovídá 0,41 % z NVN výroby celé formy, 

- 3,6 Kč/forma … odpovídá 0,92 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.20) a dále 

odpovídá 0,16 % z NVN výroby celé formy, 

- C.12.1 Příprava formy k polévání 

- 9,1 Kč/forma … odpovídá 5,59 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 1,60 % z NVN výroby celé formy, 

- 2,4 Kč/forma … odpovídá 0,4 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,23 % z NVN výroby celé formy, 
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- 5,8 Kč/forma … odpovídá 1,54 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.4) a dále 

odpovídá 0,49 % z NVN výroby celé formy, 

- 3 Kč/forma … odpovídá 0,1 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.6) a dále 

odpovídá 0,03 % z NVN výroby celé formy, 

- 22,4 Kč/forma … odpovídá 0,22 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,08 % z NVN výroby celé formy, 

- 26,6 Kč/forma … odpovídá 0,3 % z celkových nákladů fáze C (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,07 % z NVN výroby celé formy, 

 

Shrnutí pro fázi C: Celkem    37 podfází: 

- VÝSKYT  0 x ……………. 36 podfází 

- VÝSKYT 1 x ……………... 34 podfází 

- VÝSKYT 2 x ……………... 32 podfází 

- VÝSKYT do 5 %.................. 14 podfází 

- VÝSKYT do 7% …………. 10 podfází 

Fáze D - Složení formy - 20 podfází  

VÝSKYT 0 x 

- D.2.4 - Zaloţení vnitřních chladítek 

 

VÝSKYT 1 x  

- nebyly vybrány ţádné podfáze k zjednodušení modelu 

 

VÝSKYT 2 x 

- D.2.1 - Úprava vůle ve známkách broušením 

- 6,4 Kč/forma … odpovídá 2,76 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 1,13 % z NVN výroby celé formy, 

- 16,2 Kč/forma … odpovídá 0,6 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,121 % z NVN výroby celé formy, 

- D.3.8 - Instalace prodluţovacího vtoku 

- 95,7 Kč/forma … odpovídá 3,3 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,718 % z NVN výroby celé formy, 

- 688,8 Kč/forma … odpovídá 3,14 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.13) a 

dále odpovídá 1,292 % z NVN výroby celé formy, 
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- D.3.9 - Instalace vyhraţené vtokové jamky 

- 14 Kč/forma … odpovídá 6,04 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 2,47 % z NVN výroby celé formy, 

- 1187 Kč/forma … odpovídá 12,17 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.12) a 

dále odpovídá 4,451 % z NVN výroby celé formy, 

 

VÝSKYT do 5 % u všech odlitků 

- D.1.3 - Montáţ podpěrek 

- 10 Kč/forma … odpovídá 4,31 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 1,76 % z NVN výroby celé formy, 

- 12 Kč/forma … odpovídá 0,3 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,041 % z NVN výroby celé formy, 

- 18,1 Kč/forma … odpovídá 0,35 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

- D.2.3 - Zaplnění výřezů u závěsných ok jader 

- 1,4 Kč/forma … odpovídá 0,6 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.2) a dále 

odpovídá 0,25 % z NVN výroby celé formy, 

- 4,6 Kč/forma … odpovídá 2,6 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.3) a dále 

odpovídá 0,44 % z NVN výroby celé formy, 

- 7,1 Kč/forma … odpovídá 0,5 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.8) a dále 

odpovídá 0,05 % z NVN výroby celé formy, 

- 36,2 Kč/forma … odpovídá 0,92 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,122 % z NVN výroby celé formy, 

- 36,2 Kč/forma … odpovídá 0,71 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.11) a dále 

odpovídá 0,09 % z NVN výroby celé formy, 

- 17,7 Kč/forma … odpovídá 0,181 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.12) a 

dále odpovídá 0,066 % z NVN výroby celé formy, 

- D.3.5 - Kontrolní rozebrání formy před sloţením 

- 76,4 Kč/forma … odpovídá 2,6 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.9) a dále 

odpovídá 0,573 % z NVN výroby celé formy, 

- 22,2 Kč/forma … odpovídá 0,56 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.10) a dále 

odpovídá 0,075 % z NVN výroby celé formy, 
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- 186,2 Kč/forma … odpovídá 0,85 % z celkových nákladů fáze D (u odlitku O.13) a 

dále odpovídá 0,349 % z NVN výroby celé formy, 

 

VÝSKYT do 7 % u všech odlitků 

- nebyly vybrány ţádné podfáze k zjednodušení modelu 

 

Shrnutí  pro fázi D: Celkem    20 podfází: 

- VÝSKYT  0 x……………....19 podfází 

- VÝSKYT 1 x ………………. 0 podfází  

- VÝSKYT 2 x ……………....16 podfází 

- VÝSKYT do 5 %.................. 13 podfází 

- VÝSKYT do 7%.....................0 podfází   

 

Fáze E - Přesun formy na licí pole - 1 podfáze 

- nebyly vybrány ţádné podfáze k zjednodušení modelu, 

- zůstává stejná. 

 


