
 



 

 



 

 



 

 



Abstrakt: 

 

Diplomová práce se zabývá sledováním nákladů na regenerační a separační jednotce ve 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Hlavním cílem je posouzení moţností 

zpřesnění sledování nákladů na výrobu furanových směsí na regenerační a separační jednotce 

a porovnání zpřesněné metody se stávající. Podstatou je zjištění nákladů na jednu tunu 

regenerovaného ostřiva a dále vytvoření kalkulace materiálu pro formovací směs určenou pro 

konkrétní odlitek. Závěr je věnován srovnání kalkulačního systému VHM a.s. s kalkulací 

vytvořenou diplomovou prací.  

 

Klíčová slova: kalkulace, kalkulační jednice, náklady, regenerace, formovací směs.  

 

This thesis deals with monitoring the costs of regeneration and separation unit in 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. The main objective is to evaluate the possibility 

of more accurate tracking of costs for the production of furan mixture of regeneration and 

separation unit. Moreover, the comparison with existing methods refined. The idea is to 

determine the price of one ton of reclaimed opening material and amolding material for 

the calculation of mixture specified for a particular casting. The conclusion is devoted to a 

comparison costing system as VHM a.s. created with the calculation of a thesis. 

 

Keywords: calculation, calculation unit, costs, regeneration, molding compound.  
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1 Úvod 

Cílem kaţdého výrobního podniku je dosahovat zisku. Situace na světovém i domácím trhu je 

velmi sloţitá. Kupující kladou na zakázky náročné poţadavky a často jsou uzavírány 

kontrakty, které jsou pro podnik na hranici jeho vlastní ekonomické únosnosti.  Podniky se 

v takových situacích snaţí sníţit náklady. Proto, aby na trhu obstál, dochází uvnitř firem ke 

sniţování nákladů ve všech oblastech výroby. Potřebu sledovat a analyzovat náklady, by měl 

mít kaţdý výrobní podnik, který chce na trhu nejen obstát, ale být i v delším časovém 

horizontu úspěšný. Dnešní nelehká situace vyţaduje, aby výrobní podniky stály na pevných 

základech a vytvářely pro sebe a své zaměstnance co moţná nejstabilnější budoucnost.  

 

Informace o vlastních nákladech by podniky určitě měly bedlivě sledovat. Informace o tom, 

„za kolik“ nakupuje podnik materiál, energii, sluţby, „za kolik“ prodává své výrobky nebo 

sluţby, jsou v dnešní době podstatné a potřebné.  

 

Diplomová práce se zabývá sledováním nákladů ve slévárně společnosti VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. Konkrétní místo slévárny pro sledování nákladů je formovna, kde se mimo 

jiné regeneruje pouţitá furanová směs. Součástí diplomové práce je sledování nákladovosti na 

regenerační a separační jednotce. Produktem regeneračního procesu je regenerát. Náklady 

jsou v diplomové práci sledovány a dále kalkulovány na jednu tunu regenerátu. Následným 

úkolem je vytvořit kalkulaci pro formovací směs určenou pro konkrétní odlitek a posoudit 

tuto kalkulační metodu se stávajícím měřením nákladů ve slévárně.  

 

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnout moţnosti zpřesnění sledování nákladovosti na 

regenerační a separační jednotce a porovnat stávající kalkulační metody slévárny s metodou 

navrhovanou v diplomové práci.   
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2 Charakteristika společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP patří mezi nejvýznamnější českou strojírenskou 

skupinu se silnou pozicí ve vybraných segmentech strojírenské produkce a v oblasti dodávek 

investičních celků. Zahrnuje okolo třicítky firem.  

 

Začátek ţelezářského závodu sahá do roku 1809, kdy se hutní odborník John Bailon začal 

zabývat myšlenkou o zřízení závodu, který by vyuţíval místní zdroje černého uhlí a energii 

řeky Ostravice. Na tuto myšlenku navázal profesor vídeňské pyrotechniky Franz Xavier 

Riepl, který následně přesvědčil budoucího investora, olomouckého arcibiskupa Rudolfa 

Habsburského, o její výhodnosti. Roku 1828 Rudolf Habsburský vydal přípis o zaloţení 

ţelezářského závodu. Rudolfova huť (název podle jeho zakladatele) byl spuštěn roku 1830. 

Následně se dynamicky rozvíjely stavby nejrůznějších výrobních i nevýrobních budov, 

objektů a zařízení. Po roku 1843 se Vítkovické ţelezárny dostávají na 1. místo na celé Moravě 

a Slezsku v produkci surového ţeleza. Následně ţelezárny přestávaly stačit poţadavkům na 

výrobu ţeleza a následnými kontrakty a fůzemi vznikla jedna z největších průmyslových 

podniků Evropy – konsorcium Vítkovické horní a hutní těţířstvo. Dále v ţelezárnách byla 

zřízena mechanická dílna na výrobu parních strojů, byla postavena nová tovární hala, výrobna 

ţelezničních os, kol i celých ţelezničních vagónů. Další významnou událostí bylo zavedení 

nového způsobu zkujňování ţeleza – besemerování. V letech 1893 – 1901 vstupuje do 

ţelezáren reorganizace na válečnou výrobu; výroba pancéřových desek pro loďstvo, počátek 

výroby vysokotlakých ocelových lahví, ozubených kol, či zavedení elektrifikace podniku. Při 

leteckém náletu roku 1944 padá na vítkovické závody asi 240 bomb, přičemţ mnoho budov  

a výrobních hal je poškozeno nebo zničeno. Po ukončení Druhé světové války Vítkovické 

ţelezárny procházení znárodněním, mění se dodavatelé rud (tím jsou způsobeny 

technologické problémy díky jinému sloţení rudy). V 70. letech je odstartován jaderný 

program, kdy jsou vyráběny komponenty do jaderných elektráren. V letech 197-1979  začínají 

Vítkovice fungovat jako koncernový podnik, zahrnující řadu strojírenských i hutních 

společností v rámci celé republiky. Závod se tak stává největším strojírenským podnikem 

v republice s 80 000 zaměstnanci. 27. září 1996 probíhá po rozhodnutí vlády poslední odpich 

surového ţeleza. Důleţitým obchodním partnerem se stává Čína, rozvíjejí se dodávky do 

lodního průmyslu. Roku 2001 se rozkládá koncern a podniky se stávají samostatnými. Firma 

v rukou českého státu prochází sloţitou změnou struktury, hutní část je určena ruskému 

Evrazu. Izraelská společnost kupuje válcovnu trub. Nicméně dále oţívá strojírenská produkce. 
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Od roku 2008 holding Vítkovice pouţívá nový název Vítkovice Machinery Group. Je 

vybudována nová hala pro produkci membránových stěn, moderní linka pro výrobu 

ocelových lahví. Velká pozornost se věnuje modernímu segmentu informačních technologií. 

Vítkovice, díky tomu, ţe operují na rozsáhlém poli výroby v rámci navzájem se doplňujících 

a vyuţívajících segmentů, patří mezi světové leadry vybraných strojírenských segmentů.  

 

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (VHM a.s.) je významná strojírenská společnost 

s vlastní výrobou oceli, která se zaměřuje na dodávky zejména v oblasti těţkých ocelových 

odlitků, opracovaných výkovků, zalomených hřídelí a dílů lodí, zařízení oceláren a válcoven, 

tvářecích zařízení a válcovaných obručí pro ţelezniční průmysl. Své úsilí směřuje na 

zvyšování podílu výroby a dodávek strojírenských produktů s vysokou přidanou hodnotou.
1
 

Společnost byla zaloţena 18. 04. 2001, je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským 

soudem v Ostravě. Počet zaměstnanců sčítá 2001 K (31. 12. 2008). 

 

Ekonomické údaje (rozvaha, výsledovka), jsou uvedeny v Příloze 1. 

Organizační schéma společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je uvedeno 

v Příloze 2. 

 

Součástí organizační struktury je 5 nákladových středisek:  

 320 Ocelárna 

 330 Slévárna 

 340 Kovárna 

 370 Těţká mechanika – Obrobna 

 371 Těţká mechanika – Montáţ 

 

 

 

 

                                                 
1
 Http://www.vitkovicemachinery.com/. [online]. [cit. 2012-03-27]. 
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3 Náklady 

3.1 Historie a potřeba sledování nákladů  

Josiah Wedgwood
2
 (průkopník nákladového účetnictví) se snaţil ve svých závodech 

vyrábějících keramiku analyzovat náklady na materiál a práci pro kaţdý krok ve výrobě. 

Rozpočítával náklady na jednotlivé produkty, které jednotlivým výrobkům nelze přímo 

přiřadit a na základě těchto analýz stanovoval prodejní ceny i cílové skupiny svých zákazníků. 

Objevil pojmy, jako jsou úspory z rozsahu, utopené náklady nebo reţijní náklady. 

 

Jiţ v 1. polovině 19. století přestává být dostačující účtování o transakcích mezi podnikem  

a externími subjekty, ale je potřeba také účtovat o jednotlivých krocích ve výrobě. Tyto 

informace byly poţadovány v továrnách, kde bylo sloučeno několik řemeslných činností do 

jednoho podniku, zejména v textilních závodech. Nejznámějším systémem byl v té 

době Walthamský systém vedení nákladového účetnictví, poprvé zavedený ve společnosti 

Boston Manufacturing Company, ve kterém byly sledovány odděleně výrobní náklady od 

nákladů na správní ústředí.  Koncem 19. století se nákladové účetnictví rozšířilo do dalších 

odvětví. Mezi nejznámější patřil lístkový systém účetnictví pouţívaný v ocelárně Edgar 

Thomson Steel Work. Tento systém spočíval ve sběru informací o spotřebě materiálu a práce 

na jednotku produkce tak, aby byla na sniţování nákladů produkce zainteresována většina 

pracovníků. 

Na počátku 20. století byl průkopníkem novinek v nákladovém účetnictví koncern  

Du Pont, kde byly v podniku zavedeny rozpočty, jejichţ pouţívání vyţadovalo porovnávání 

skutečných nákladů s plánovanými.
3
      

 

V 70. letech 20. století začíná rozvoj, díky nástupu výpočetní techniky, komplexnějších 

automatických systémů pro analýzu nákladů. 

 

Pojetí nákladů 

K nejdůleţitějším a nejsledovanějším charakteristikám hospodaření podniku patří náklady, 

výnosy a hospodářský výsledek. Výnosy a hospodářský výsledek bude okrajově vysvětlen 

proto, aby se bylo moţné dále v diplomové práci podrobněji zaměřit na náklady.  

                                                 
2
 Josiah Wedgwood (12.7 1730 – 3.1 1795) byl anglický hrnčíř, vyráběl keramiku a byl průmyslník v 18. století. 

Vytvořil základy nákladového účetnictví, které mu umoţnilo rozpočítávat a sledovat náklady na jednotlivé kroky 

průmyslové výroby.  
3
 Www.wikipedia.cz: http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1klad. [online]. [cit. 2012-02-14] 



5 

 

Výnosy 

Profesor Synek definuje výnosy takto:  

Výnosy podniku jsou peněţní částky, které podnik „získal“ z veškerých svých činností za 

určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu.
4
   

 

Výnosy podniku tvoří: 

a) provozní výnosy získané v provozně-hospodářské činnosti podniku (trţby za prodej), 

b) finanční výnosy získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů a účastí, 

c) mimořádné výnosy získané mimořádně, např. prodejem odepsaných strojů.
5
 

 

Hospodářský výsledek  

Hospodářský výsledek je tvořen rozdílem mezi náklady a výnosy. Pokud má podnik náklady 

niţší neţ výnosy, je v zisku. Jakmile doje k opačné situaci, tzn. náklady jsou vyšší neţ 

výnosy, podnik dosáhl ztráty.  

 

Náklady 

Náklady lze popsat jako peněţní vyjádření spotřeby ţivé a zvěcnělé práce, která je vynaloţena 

za určitým účelem v průběhu hospodářské činnosti podniku. 

Náklady poukazují na kvalitu činnosti podniku. 

 

Profesor Král popisuje náklady dvojím způsobem: 

1) Náklady ve finančním účetnictví 

Vymezují se jako úbytek ekonomického prospěchu, který se projevuje poklesem aktiv nebo 

přírůstkem dluhů a který v hodnoceném období vede ke sníţení vlastního kapitálu. Toto 

vymezení, zjednodušeně vyjadřující náklad jako ekonomický zdroj „obětovaný“ na dosaţení 

výnosu z prodeje, je charakteristické nejen tím, ţe je spolu s protikladně vyjádřenými výnosy 

základem měření zisku finančního účetnictví, ale i dalšími rysy:  

- značnou volností vztahu mezi zobrazenými náklady a předmětem činnosti, jejímţ 

smyslem je zhodnocovat kapitál vlastníka; náklady v tomto slova smyslu zahrnují nejen 

úbytky kapitálu vlastníka vynaloţeného v souvislosti s předmětem podnikání, ale také 

                                                 
4
 Výnosy se uznávají v okamţiku vyskladnění zboţí nebo poskytnutí sluţby. Výnosy také zahrnují změnu zásob 

vlastní výroby a tzv. aktivaci, jeţ rovněţ nejsou peněţními příjmy.  
5
 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 471 s. Expert 

(Grada). ISBN 978-80-247-3494-1 (VáZ.). 
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např. výdaje společenského charakteru (např. dary) a poloţky rozdělující konečný 

výsledek činnosti (náklady na reprezentaci) 

- snahou o zobrazení i takových úbytků vlastního kapitálu, které k jeho zhodnocení  

v budoucnosti nepovedou; takovým úbytkem můţe být ztráta hodnoty určité sloţky 

majetku v důsledku vlivů, které provázejí podnikatelskou činnost (např. tvorba opravných 

poloţek), nebo působením mimořádných vlivů (např. škoda ze ţivelní pohromy).
6
 

  

     

2) Náklady v manaţerském účetnictví 

V manaţerském účetnictví se naopak vychází z charakteristiky nákladů jako hodnotově 

vyjádřeného, účelného vynaloţen ekonomických zdrojů podniku, účelově souvisejícího 

s ekonomickou činností. Pro toto vymezení jsou podstatné následující rysy:  

- účelnost: nákladem je jen takové vynaloţení, které je racionální a přiměřené výsledku    

    činnosti,  

- účelový charakter: smyslem vynaloţení ekonomického zdroje je jeho zhodnocení
7
 

         

 

3.2 Klasifikace nákladů 

Náklady podniku jsou tvořeny:  

 a) provozními náklady – do těchto nákladů řadíme především běţné provozní náklady, 

odpisy dlouhodobého hmotného majetku a ostatní provozní náklady, 

 b) finančními náklady (úroky, pojistné), 

 c) mimořádnými náklady (mimořádné odměny). 

  

3.2.1 Druhové třídění nákladů 

Náklady vstupující co procesu podniku z vnějšího okolí se soustřeďují do podoby 

stejnorodých skupin (druhů), které jsou spojeny s činnosti jednotlivých faktorů 

Základní nákladové druhy jsou:  

- spotřeba materiálu, energie, 

- náklady finanční, 

                                                 
6
 KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2006, 622 s. Expert (Grada). 

ISBN 80-726-1141-0. str. 44 
7
 KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2006, 622 s. Expert (Grada). 

ISBN 80-726-1141-0.str. 44 
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- mzdové a osobní náklady (zdravotní a sociální pojištění pracovníků), 

- odpisy hmotného i nehmotného majetku, 

- náklady na udrţování, opravy, cestovné, nájemné. 

 

Nákladové druhy přestavují externí náklady. Jsou to náklady prvotní, které vznikají stykem 

podniku s jeho okolím (např. spotřeba materiálu) nebo s jeho zaměstnanci (mzdové náklady). 

Jsou to náklady jednoduché, protoţe je nelze dále rozlišit na původní nákladové druhy. 

Druhotné náklady vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů (např. výroba páry  

a elektrické energie pro vlastní spotřebu, výroba nářadí atd.); jsou to interní náklady, které 

mají komplexní charakter (dají se rozlišit na původní nákladové druhy). Projevují se aţ při 

zaúčtování nákladů podle středisek.
8
        

           

 

Jinak řečeno, pro externí nákladové druhy jsou typické čtyři základní rysy: 

 

1) časově nerozlišená podoba – projevují se na vstupu do podniku; výdaj na vstupu se můţe 

projevit jako náklad aţ v některém dalším časovém období, 

2) náklady externí – spotřeba materiálu, zboţí či sluţeb, 

3) prvotní zobrazení – druhové náklady jsou zobrazeny hned při jejich vstupu do podniku (na 

hraniční vazbě s okolím), 

4) jednoduchost – z úrovně podnikového řízení nelze náklady rozlišit na jednodušší sloţky. 

 

 

3.2.2 Účelové členění nákladů 

Jiţ při svém prvotním vzniku má kaţdý náklad jasně vymezenou účelovost. Cílem tohoto 

členění nákladů je zjistit, zda se náklady v podniku spoří či překračují. Logické uspořádání 

účelového členění probíhá v několika úrovních.  

V první úrovni se náklady rozčlení do různých výrobních činností, činností pomocných, 

činností obslužných. V rámci těchto činností se dále rozčleňují podrobněji. Kupříkladu podle 

                                                 
8
 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 471 s. Expert 

(Grada). ISBN 978-80-247-3494-1 (VáZ.). 
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jednotlivých operací. V tomto směru si je třeba vymezit věcného nositele, jenţ vyvolává vznik 

nákladu a jehoţ spotřeba určuje úroveň nákladů.  

 

Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení 

Z hlediska řízení hospodárnosti se náklady dělí podle jejích základního vztahu k činnosti, 

aktivitě nebo operaci do dvou základních skupin.  

 

 

 

 

                        

            

        

   Obr. 3.2.2 - 1 Účelové členění nákladů
9
 

 

Příkladem nákladu technologického můţe být spotřeba kontislitků či ingotů při výrobě 

hutních výrobků.  

Náklad na obsluhu a řízení patří do skupiny nákladů, které jsou vynaloţeny za účelem 

vytvoření, zajištění a udrţení optimálních podmínek při výrobě dané výrobní činnosti. Při 

spojení s výše uvedeným příkladem spotřeby kontislitků či ingotů, můţe být uveden jako 

příklad spotřeba energie, osvětlení hal nebo platy pracovníků.  

 

Náklady jednicové a režijní 

Autor Popesko definuje jednicové a reţijní náklady následovně: 

Náklady jednicové jsou tou částí nákladů technologických, které nejenom, ţe souvisí 

s technologickým procesem jako takovým, ale souvisí přímo s jednotkou prováděného 

výkonu, jako je např. tuna konkrétního výrobku. 

Náklady reţijní v sobě zahrnují náklady na obsluhu a řízení a tu část nákladů 

technologických, které nesouvisí s jednotkou výkonu, ale s technologickým procesem jako 

                                                 
9
 KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2006, 622 s. Expert (Grada). 

ISBN 80-726-1141-0.str. 68 

Vztah nákladu k operaci, aktivitě nebo 

činnosti, který vyvolává jeho vznik. 

Náklady na obsluhu a řízení Náklady technologické 
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celkem Pojem reţijní náklady představuje náklady, které není moţné nějakým jednoduchým 

způsobem vztáhnout k jednotce určité konkrétní činnosti nebo výkonu. 
10

  

Profesor Král definuje jednicové a reţijní náklady obsáhleji: 

Rozdělení nákladů na technologické a na obsluhu a řízení je výchozím momentem pro určení 

konkrétního nákladového úkolu jednicových nákladových sloţek. Stanovení nákladového 

úkolu u většiny technologických nákladů vychází z jejich bezprostředního vztahu k dílčímu 

nebo finálnímu výkonu, který je výsledkem konkrétní operace, aktivity nebo činnosti. Je 

potřebné stanovit i normy, které určují úroveň nákladů na dílčí část technologického procesu. 

Stanovení nákladového úkolu: příslušná norma se vynásobí buď předem stanoveným, nebo 

skutečným počtem provedených dílčích výkonů. Tento postup kontroly je moţno uplatnit 

zpravidla u těch technologických nákladů, které souvisejí nejen s technologickým procesem 

jako celkem, ale přímo s jednotkou dílčího výkonu. Tato část technologických nákladů se 

označuje jako náklady jednicové. Základním hodnotovým informačním nástrojem jejich 

řízení je kalkulace. Naopak výše nákladů na obsluhu a řízení a výše té části technologických 

nákladů, která souvisí s technologickým procesem jako celkem, neroste přímo úměrně 

s počtem provedených výkonů. Pouze rámcově je ovlivněna rozsahem činností, které 

zabezpečují průběh technologického procesu. Jejich nákladový úkol je obvykle stanoven na 

základě souhrnných limitů a normativů platných pro určité časové období, popř. i pro celkový 

předpokládaný objem výkonů za toto období. Většinou je tento úkol konkretizován  

i odpovědnostně, tedy podle toho, kdo odpovídá za jeho splnění. Skutečně vynaloţené 

náklady se porovnávají s tímto nákladovým úkolem jako celkem. Je zřejmé, ţe kontrola těchto 

nákladů je obtíţnější neţ kontrola jednicových nákladů. Tyto náklady se tedy označují jako 

náklady reţijní. Základním hodnotovým informačním nástrojem řízení těchto nákladů je jejich 

rozpočet.
11

 

 

3.2.3 Členění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik 

Základem členění nákladů podle vnitropodnikových útvarů je rozčlenění podle místa vzniku 

nákladů, na které pak navazuje jejich členění podle odpovědnosti. Základní vnitropodnikové 

útvary, kterým jsou přiřazovány do odpovědnosti náklady, se nazývají odpovědnostní 

střediska. Výraz „odpovědnostní středisko“ je pojmem, jeţ se vztahuje k tzv. ekonomické 

                                                 
10

 POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich 

snížení. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 233 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2974-9 (BROţ.). str. 37 
11

 KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2006, 622 s. Expert (Grada). 

ISBN 80-726-1141-0. Str. 69-70.  
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struktuře podniku. Tato struktura bezprostředně navazuje na organizační strukturu podniku, 

jejímţ úkolem je vymezit oblasti a úrovně pravomoci a odpovědnosti zejména vedoucích 

pracovníků jednotlivých vnitropodnikových útvarů v jejich věcné podobě (jaké konkrétní 

pravomoci vedoucí pracovník má, o čem je oprávněn, rozhodovat, za co odpovídá).
12

 

 

3.2.4 Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů 

Variabilní náklady 

Variabilní náklady se s rozsahem výroby mění. Patří sem např. materiál, náklady na energii 

související s výrobou (na pohon strojů). 

 

Obr. 3.2.4 – 1 Variabilní náklady 

 

Nejdůleţitější a v praxi nejsnáze kvantifikovatelnou část variabilních nákladů tvoří náklady 

proporcionální. Obecně se při řízení těchto nákladů předpokládá, ţe jsou vyvolané jednotkou 

výkonu; náklady připadající na tuto jednotku jsou tedy konstantní a jejich celkový objem 

roste přímo úměrně počtu výkonů. Příkladem mohou být jednak všechny náklady jednicové, 

tak ta část reţie, která je ovlivněna stupněm vyuţití kapacity (např. náklady na technologické 

energie). Podproporcionální náklady jsou v praxi poměrně časté. Příkladem jsou náklady na 

opravy a údrţbu zařízení sledované ve vztahu k počtu vyrobených výrobků, které na něm byly 

vyrobeny, spotřeba elektrické energie zahrnující tzv. paušál a hodinovou spotřební sazbu  

a další. Příkladem nadproporcionálních nákladů je růst mzdových nákladů při zajišťování 

                                                 
12

 KRÁL, Bohumil. Nákladové účetnictví. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998, 315 s. Expert 

(Grada). ISBN 80-707-9058-X. str. 53 
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zvýšeného objemu výkonů přesčasovou prací nebo zvyšující se spotřeba pohonných hmot při 

zvýšení rychlosti, a tedy zkrácení času dopravního výkonu.
13

 

 

 

Obr. 3.2.4 – 2 Průběh celkových nákladů 

Fixní náklady 

Fixní náklady představují takové náklady, které zůstávají neměnné při různých úrovních 

aktivity organizace v průběhu určitého časového období. Příkladem takového typu nákladů 

mohou být např. odpisy výrobního zařízení a budov, nájemné nebo mzdy manaţerů 

podniku.
14

 

 

Obr. 3.2.4 – 3 Fixní náklady 

FC… fixed costs (fixní náklady) 

                                                 
13

 KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2006, 622 s. Expert (Grada). 

ISBN 80-726-1141-0. str. 75 
14

 POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich 

snížení. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 233 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2974-9 (BROţ.). str. 40 

FC

0 Rozsah produkce

Fixní 

náklady (v 

Kč)



12 

 

Remanentní náklady 

Fixní náklady rostou s růstem podniku. Avšak obráceně toto pravidlo neplatí. Pokud dojde 

k omezení výroby, fixní náklady většinou neklesají okamţitě. Naopak, k jejich sniţování 

dochází postupně (odpisy budov, strojů, nájmy, daně…). Tento jev se nazývá nákladová 

remanence.  

 

Analýza bodu zvratu  

Základní otázkou, která dává odpověď pro analýzu bodu zvratu je, jakou úroveň podnikových 

výkonů je třeba zajistit, aby došlo k úhradě fixních i variabilních nákladů. Tato úroveň 

produkce je obecně nazvána jako bod zvratu.  

 

 

Obr. 3.2.4 – 5 Grafické znázornění bodu zvratu
15

 

T – trţby 

N – náklady 

q – objem produkce 

CN – celkové náklady 

VN – variabilní náklady 

FN – fixní náklady 

Q (BZ) – objem výkonů v měrných jednotkách (např. v tunách), přičemţ dosahujeme bodu 

zvratu 

 

                                                 
15

 POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů: jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich 

snížení. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 233 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-2974-9 (BROţ.). str. 44 
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Bod zvratu je jednoduše zjistitelný. Objem výroby, který vychází z podílu celkových fixních 

nákladů a marţe
16

 na jednotku výroby. Marţe na jednotku výroby vychází z rozdílu prodejní 

ceny za jednotku výrobku a variabilních nákladů na jednotku výroby. 

𝑸 𝑩𝒁 =
𝐹𝑁

𝑝 − 𝑏
 

Q (BZ) – objem výkonů v měrných jednotkách (např. v kusech), 

FN – fixní náklady, 

p – cena za jednotku výkonu, 

b – jednotkové variabilní náklady. 

 

Příklad  

Roční výrobní kapacita slévárny je 5 280 t odlitků. Průměrná cena jedné tuny odlitku je 6 500 

Kč. Fixní náklady činí 4 720 000 Kč. Variabilní náklady na 1 t jsou 5 200 Kč.  

Bod zvratu zjistíme dosazením do vzorce:  

𝑄 𝐵𝑍 =
4 720 000

6 500 − 5 200
 

𝑄 𝐵𝑍 =  3 631 𝑡 

Vypočtený bod zvratu nám říká, ţe slévárna je do objemu 3 631 t vyrobených odlitků ročně 

ztrátová.  

 

Oportunitní náklady 

Kvantifikace tzv. oportunitních nákladů je zaloţena na obecné úvaze, ţe konkrétní výdej 

majetku za účelem jeho zhodnocení v jedné podnikatelské aktivitě znemoţňuje jeho vyuţití 

jiným, alternativním způsobem. Omezenost ekonomických zdrojů nedovoluje podniku 

uskutečnit všechny moţnosti, ale pouze některé z nich. K tomu, aby byly přijaty alternativy 

s nejvyšším efektem, je třeba, aby odmítnuté alternativy přinášely prospěch niţší. Oportunitní 

náklady jsou tak charakterizovány jako „ušlé“ výnosy, o které se podnik připravuje tím, ţe 

určitou alternativu dalšího rozvoje neuskutečňuje.
17

 

 

                                                 
16

 marţe – rozdíl v cenách nákupu a prodeje 
17

 KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2006, 622 s. Expert (Grada). 

ISBN 80-726-1141-0. str. 85 
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3.2.5 Kalkulační členění nákladů 

Cílem kalkulačního členění nákladů je zjistit výši nákladů připadající na určitý výkon. Tj. na 

určitý výrobek, práci nebo sluţbu, a to na jejich kalkulační jednici. Je nutné přiřadit všechny 

náklady příslušnému nositeli (výrobek, sluţba) a zároveň přihlíţet k moţnosti početně - 

technického přiřazení nákladů.  

Kaţdý podnik si individuálně sestavuje svůj kalkulační vzorec, ve kterém stanovuje a zjišťuje 

náklady výkonů. Kalkulaci můţeme zároveň chápat jako výsledek této činnosti.  

Podle způsobu přičítání nákladů na kalkulační jednici daného výkonu rozlišujeme náklady:  

 - přímé – náklady, u nichţ lze určit jejich přímý vztah ke kalkulační jednici příslušných 

výkonů (přímý materiál), 

 - nepřímé (režijní) – náklady, u nichţ nelze určit přímý vztah ke kalkulační jednici.  
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4 Plánování a sledování jednicových nákladů na kalkulační jednici 

Plánování jednicových nákladů vychází z plánovaného objemu struktury výkonů (výrobků, 

polotovarů, sluţeb), norem spotřeby jednicových vstupů a jejich cen a tarifů. Činnost, která 

vede ke zjištění nákladů na konkrétní výkon (kalkulační jednici) podniku, je kalkulace. Tento 

výkon je druhově, objemově a jakostně vymezen. Výsledek této činnosti je systém vzájemně 

skloubených propočtů, zpracovaných pro jednotlivé kalkulační jednice.  

 

Obecně plánování představuje aktivity, které jsou zaměřeny na určování cílů  

a stanovení postupů, jak těchto cílů dosáhnout. 

 

Z hlediska úrovně rozhodovacího procesu lze pak rozlišovat: 

> strategické plánování, které navazuje na strategické cíle organizace, vyznačuje se 

dlouhodobým charakterem a komplexním přístupem k organizaci jako celku; je 

realizováno na vrcholové úrovni řízení podniku (top manaţery) a odpovídá mu 

strategický plán. 

> taktické plánování, které směřuje k uskutečňování strategických cílů; dochází při něm 

ke specifikaci a konkretizaci cílů a prostředků, k jejich dosaţení pro část vymezené 

doby, na kterou je sestavován strategický plán, nebo je zaměřeno na řešení určitého 

problému či funkce; odpovídají mu plány na úrovni jednotlivých funkčních oblastí  

a organizačních článků podniku, 

> operativní plánování, které vychází z taktického plánování, z konkrétních, známých 

podmínek a zdrojů. Jeho charakter je krátkodobý. Odpovídají mu operativní plány, z 

nichţ nejvýznamnější je operativní plán prodeje a výroby.
18

 

 

Z hlediska časového horizontu lze rozlišovat tři základní úrovně plánování: 

> dlouhodobé plánování, většinou prováděné na více neţ tříleté období, 

> střednědobé plánování, pohybující se obvykle v rozsahu jednoho aţ pěti let, 

> krátkodobé plánování pokrývá zhruba jeden rok a je dále rozpracováno i na kratší 

období (plány čtvrtletní, měsíční, dekádní, týdenní, denní).
19

 

 

                                                 
18

 KUTÁČ, Josef a Kamila JANOVSKÁ. Podnikový controlling. Vysoká škola báňská – Technická univerzita. 

Ostrava: 2012. ISBN 978-80-248-2593-9. Str. 66. 
19

 KUTÁČ, Josef a Kamila JANOVSKÁ. Podnikový controlling. Vysoká škola báňská – Technická univerzita. 

Ostrava: 2012. ISBN 978-80-248-2593-9. Str. 65. 
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Rozpočet jednicových nákladů 

Jedná se o rozpočet nákladů např. na materiál, polotovary, technologické energie, osobní 

náklady, s jednicovým charakterem. Rozpočet jednicových nákladů vychází z plánu výroby 

jednotlivých výkonů, které jsou předmětem hlavní výdělečné činnosti podniku. Na něj pak 

navazuje plán spotřeby základních materiálů: surovin, polotovarů nakupovaných i vlastní 

výroby, plán spotřeby technologických energií, časů potřebných pro výrobu a zpracování 

výkonů jednicovými pracovníky, vyjádřený v naturálních jednotkách na jednotku kalkulační 

jednice. Pro sestavení těchto plánů se pouţívají normy spotřeby materiálů, surovin, 

polotovarů, energií nebo času pro výrobu jednotlivých výkonů. V případě, ţe se sestavuje 

roční plán spotřeby, pouţívají se roční plánové normy spotřeby a údaje ročního plánu výroby. 

V případě sestavení operativního plánu výroby, pouţívají se spotřební normy operativní  

a údaje operativního plánu výroby jednotlivých výkonů pro příslušné časové období.
20

 

 

4.1 Kalkulace 

Jak jiţ bylo zmíněno, kalkulace je činnost, která vede ke zjištění nákladů na konkrétní výkon. 

Jinak řečeno předmětem kalkulace je jeden nebo více druhů výkonu, pro které se tyto 

kalkulace nákladů sestavují.  

 

Kalkulaci určují následující prvky:  

 předmět kalkulace – kalkulační jednice, 

 obsah kalkulace – náklady, 

 forma kalkulace – kalkulační vzorec.
21

 

 

4.1.1 Předmět kalkulace 

Předmětem kalkulace obecně mohou být všechny druhy dílčích i finálních výkonů, které 

podnik vyrábí nebo provádí. Předmět kalkulace je vymezen jednak kalkulační jednicí, jednak 

kalkulovaným mnoţstvím. Kalkulační jednicí se rozumí konkrétní výkon, vymezený měrnou 

jednotkou a druhem, na který se stanovují nebo zjišťují náklady a další hodnotové veličiny. 

Kalkulované mnoţství zahrnuje určitý počet kalkulačních jednic, pro něţ se stanovují nebo 

                                                 
20

 MRUZKOVÁ, Jarmila. Rozpočet nákladů a výnosů. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava. 2006. Str.10-11. 
21

 MRUZKOVÁ, Jarmila. Kalkulace. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 2006. Str. 

16. 



17 

 

zjišťují celkové náklady. Jeho vymezení je významné zejména z hlediska určení průměrného 

podílu fixních nákladů připadajících na jednotku kalkulační jednice.  

4.1.2 Typový kalkulační vzorec a jeho současné pojetí 

Jako příklad kalkulačního vzorce je uveden tzv. typový kalkulační vzorec, který 

předepisovala vyhláška č.21/90 Sb., o kalkulaci, která byla v r. 1992 zrušena Zákonem  

o účetnictví. Tento kalkulační vzorec nebo jeho modifikace jsou pouţívány dosud v některých 

podnicích.
22

 

 

Typový kalkulační vzorec 

 

1. Přímý materiál       

2. Přímé mzdy 

3. Ostatní přímé náklady          Kalkulace                 Cenová 

4. Výrobní reţie           nákladů                 kalkulace 

     ∑ (1 – 4) Vlastní náklady výroby 

 5. Správní reţie     

    ∑ (1 – 5) Vlastní náklady výkonu 

 6. Odbytové náklady     

    ∑ (1 – 6) Úplné vlastní náklady výkonu 

 7. Zisk (ztráta)     

    ∑ (1 – 7) Cena 

 

Tab. 4.1.2 – 1 Typový kalkulační vzorec 

 

Typový kalkulační vzorec lze vyuţít pro libovolný obor podnikatelské činnosti (sluţby, 

obchodní činnost, výrobní činnost apod.). Tzn., má obecný charakter. Jednotlivé poloţky – 

kalkulační poloţky – mají svou obsahovou náplň: 

 

Přímý materiál – zde patří, základní materiál, polotovary, pomocný i ostatní materiál, jejichţ 

spotřebu lze stanovit přímo ke kalkulační jednici, 
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přímé mzdy – zahrnuje mzdy, které lze stanovit přímo ke kalkulační jednici (mzdy výrobních 

dělníků včetně příplatků a doplatků ke mzdám), 

 

ostatní přímé náklady – tato poloţka zahrnuje další technologické náklady, které souvisí 

s výrobním procesem a které lze přiřazovat přímo jednotlivým kalkulačním jednicím 

(spotřeba paliva, energie, pojistné na sociální a zdravotní pojištění razené zaměstnavatelem), 

 

výrobní režie – v této poloţce jsou zahrnuty náklady související s řízením a obsluhou 

výrobního procesu (spotřeba reţijního materiálu, paliva, odpisy dlouhodobého majetku, 

reţijní mzdy), 

 

správní režie – zde patří všechny náklady, které souvisí s řízením a správou podniku,  

 

odbytové náklady – k této poloţce řadíme náklady spojené s odbytovou činností (prodej  

a expedice výrobků).  

  

Současné pojetí kalkulačního vzorce 

Konstrukcí typového kalkulačního vzorce je dynamický kalkulační vzorec. V tomto 

dynamickém kalkulačním vzorci, se smíšeným charakterem nákladů, jsou rozděleny náklady 

na fixní a variabilní. 

 

Oddělení fixních a variabilních nákladů lze např. provést s vyuţitím metod modelování 

nákladové funkce. V praxi si jednotlivé společnosti stanoví kalkulační vzorce, ve kterém 

názvy poloţek mohou vyjadřovat konkrétní nákladové druhy, vyskytující se u daných 

výrobních procesů (např. při výrobě jogurtů budou místo položky přímý materiál kalkulační 

položky spotřeba mléka, spotřeba marmelády, spotřeba cukru apod.). Další moţností zvýšení 

vypovídací schopnosti kalkulačního vzorce je rozčlenění globálních kalkulačních poloţek na 

dílčí nákladové poloţky nazývané dle významných nákladových druhů, které tuto globální 

kalkulační poloţku tvoří. Např. výrobní režie je rozdělena na položky: režijní materiál, režijní 

mzdy, sociální a zdravotní pojištění k režijním mzdám, opravy a údržba, atd. Důleţitou 

zásadou při členění jednotlivých nákladových poloţek je, aby v nákladech zaujímaly 
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podstatný podíl. Určitě nemá smysl definovat zvláštní kalkulační poloţku pro náklady, jejichţ 

podíl činí např. 1% dané skupiny nákladů, kterou chceme podrobněji členit.
23

 

 

Příklad kalkulačních skupin dynamického kalkulačního vzorce 

Hlavní 

skupiny 

kalkulačních 

položek 

Znak 

kalkulační 

skupiny 

Název součtové skupiny 

Variabilní 

jednicové 

náklady 

variabilní 

01  Spotřeba jednicového materiálu dle receptur 

02  Odpad z jednicového materiálu 

04  Sluţby jednicové variabilní  

05  Mzdy jednicové variabilní 

09  Ostatní jednicové náklady variabilní 

Variabilní 

reţijní náklady 

zpracovací 

10  Materiál reţijní variabilní 

13  Energie reţijní variabilní 

14  Sluţby reţijní variabilní 

15  Mzdové náklady reţijní variabilní 

19  Ostatní náklady reţijní variabilní 

Fixní reţijní 

náklady 

zpracovací 

20  Materiál reţijní fixní 

23  Energie reţijní fixní 

24  Sluţby reţijní fixní 

25  Mzdové náklady reţijní fixní 

26 
 Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku reţijní   

fixní. 

29  Ostatní náklady reţijní fixní 

Fixní Správní 

reţie 
30  Správní reţie 

Odbytové 

náklady 

41  Odbytové náklady variabilní 

42  Odbytové náklady fixní            

Variabilní 

výnosy z 

výrobní 

činnosti 

60  Trţby za vlastní výkony a zboţí 

61  Změny stavu vnitropodnikových zásob 

62  Aktivace 

Tab. 4.1.2 – 2 Příklad kalkulačních skupin dynamického kalkulačního vzorce
24
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4.1.3 Výpočet kalkulačních položek jednicových nákladů 

Z pohledu výpočtu kalkulací jsou jednicovými náklady (jednicovými kalkulačními 

poloţkami) ty, u kterých je známa měrná spotřeba v naturálních jednotkách (norma) na 

jednotku kalkulační jednice, kterou je například tuna konkrétního rozměru a jakosti 

kontislitku, tuna betonářské oceli konkrétního rozměru, litr polotučného mléka, 1 ks rohlíku, 

1000 ks mikroténových sáčků, 100 porcí konkrétního druhu jídla (receptury) apod. Plánované 

měrné spotřeby jednicového materiálu jsou ve výrobních podnicích uvedeny v kusovnících 

nebo v recepturách. Pro výpočet kalkulačních poloţek jednicových nákladů v plánových 

kalkulacích je nutno vedle plánovaných měrných spotřeb znát i plánované ceny za jednotku 

měrné spotřeby, tj. plánovanou cenu ke všem poloţkám v kusovnících a recepturách výrobků, 

pro které se mají tyto kalkulace vypočítat. Součinem měrné spotřeby a ceny se vypočte náklad 

na jednotku kalkulační jednice, který se v praxi nazývá různě, např. rozpočet nebo jednotkový 

náklad. Při výpočtu jednicových nákladů na základě receptur je nutno dát pozor na vzájemný 

vztah mezi v receptuře uváděnou jednotkou měrné spotřeby dané spotřební poloţky a cenou 

této spotřební poloţky. V praxi se často v měrných spotřebách uvádí jednotka 1000x niţší neţ 

je uváděna v ceně. Například u hutních výrobků je spotřeba jednotlivých poloţek vsázky na 

tunu výrobku často uváděna v kg (tj. kg/t), ale cena je uváděna za tunu (v Kč/t).
25
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5 Rozvrhování režijních nákladů na kalkulační jednice 

Problematika rozvrhování reţijních nákladů na kalkulační jednice je zaloţená na tom, ţe 

výstupem jednoho výrobního procesu je více druhů výrobků. Zjistit skutečnou spotřebu 

reţijních nákladů za jednotlivé poloţky je moţno pouze celkem za výrobní fázi. Rozvrţení 

(alokace) se provádí na základě vztažných veličin, kterými mohou být plánované nebo 

v operativní evidenci zjištěné skutečné hodnoty, rovněţ to mohou být hodnoty definované 

technickým nebo ekonomickým odhadem.  

Obsahem pojmu alokace, by mohl termín „přidělování“ či „přiřazování“ nákladů určitému 

objektu. Tento objekt můţe být jak podnikový výkon, tak útvar, činnost, zákazník, investiční 

projekt.  

 

Hlavním cílem alokace je zpřesnit informace o nákladech týkajících se určitého objektu 

s hlavním zřetelem na rozhodovací úlohu, kterou je třeba řešit. V této souvislosti jsou řešeny 

zejména základní cíle alokace, jejich principy a fáze: 

 nejobecnějším cílem alokace nákladů je poskytnout informace o nákladech, které jsou 

pro určité rozhodnutí relevantní, 

 principy rozlišujeme tři: 

 princip příčinné souvislosti vzniku nákladů (vychází z úvahy, ţe kaţdý 

výkon má být zatíţen pouze takovými náklady, které příčinně vyvolal), 

 princip únosnosti nákladů (na rozdíl od principu příčinnosti neodpovídá na 

otázku, jaké náklady objekt alokace vyvolala, ale říká, jakou výši nákladů 

je schopen „unést“ např. v prodejní ceně),  

 princip průměrování (primárně se orientuje na otázku „jaké náklady 

v průměru připadají na určitý výrobek?“), 

 alokační fází se rozumí dílčí část celkového procesu přiřazování nákladů finálním 

výkonům, jejímţ cílem je vyjádřit míru příčinné souvislosti mezi náklady a finálním 

výkonem.
26

 

 

5.1 Activity Based Costing   

Activity Based Costing (ABC) je definovaná jako metoda, která měří náklady a výkony 

aktivit, zdrojů a nákladových objektů. Zdroje jsou přiřazované k aktivitám a aktivity jsou 
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ISBN 80-726-1141-0. Str. 126,127,128,129. 
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následně přiřazovány k nákladovým objektům na základě jejich pouţití. Základním cílem této 

metody je tedy rozvrţení reţijních nákladů podle toho, jaké jsou skutečné příčinnosti jejich 

vzniku.  

 

Activity Based Costing vyuţívá vztaţných veličin, které vyjadřují příčinnou souvislost mezi 

rozvrhovaným reţijním nákladem za spotřebovanou činnost (aktivitu) a jednotlivými 

kalkulačními jednicemi, které tuto činnost spotřebovávají.
27

 

 

Základní myšlenka ABC 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 5.1 – 1 Základní myšlenka ABC 

 

 

     Technika ABC 

1. Vymezení stejnorodých skupin nákladů, které jsou charakteristické vztahem k aktivitám, 

které vyvolávají jejich vznik.  

2. Vymezení příčiny vzniku nákladů a vyjádření této příčiny pomocí vztahových veličin, 

které vyvolávají vznik nákladů. 

3. Stanovení, resp. zjištění úrovně příslušné stejnorodé skupiny nákladů a rozsahu (velikosti, 

objemu) příslušné vztahové veličiny. 
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 AKTIVITY 

ABC 
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4. Stanovení, resp. zjištění výše nákladů vyvolaných jednotkou vztahové veličiny. 

5. Stanovení, resp. zjištění rozsahu (velikosti, objemu) vztahové veličiny, který byl vyvoláván 

konkrétními druhy kalkulovaných (zejména finálních) výrobků, prací nebo sluţeb.  

6. Přiřazení průměrných nákladů jednotlivých aktivit kalkulační jednici výrobku, práce nebo 

sluţby.
28
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6 Praktická část 

6.1 Úvod do regenerování ostřiv 

Podstatou regenerace je zpětné získání podstatné části ostřiva ze směsi. Toto ostřivo se dále 

můţe pouţít pro další přípravu formovacích směsí. Slévárny, které dříve nevyuţívaly 

regenerování písků, odváţely pouţité směsi na skládku, coţ bylo velice náročné z hlediska 

ekonomického i z hlediska ekologického. Celý regenerační proces se provádí na regeneračním 

zařízení.  

6.1.1 Formovací směsi 

Odlitky se vyrábějí odléváním tekutého kovu do forem, které mohou být:  

Trvalé (kokily) – kovové (z litiny, oceli, mědi, grafitu a jiných vysoce tepelně vodivých 

materiálů), do kterých lze odlít celou řadu odlitků aţ do jejich vyřazení (prasknutí, 

změna tvaru, vytavení).  

Polotrvalé – lze do formy odlít více neţ 1 ks, ovšem nedosahuje ţivotnosti kokil. Jsou 

zhotoveny ze zrnitých keramických ţáruvzdorných hmot. Po kaţdém lití potřebují 

opravu a přerušení (vyţíhání).  

Jednorázové – zhotovují se z formovacích směsí a slouţí pro jedno odlití (1 odlitek). Po 

odlití se rozbijí a směs můţe slouţit pro přípravu nové směsi a pěchování nové formy. 
29

 

 

Formovací směs se skládá ze dvou základních sloţek a to ostřiva (ta představují až 98% 

objemu směsi), pojiva a přísad. Přísady jsou látky, které zlepšují vlastnosti směsi ze 

základních sloţek.  

Modelová – připravovaná z nových surovin, při pěchování se obkládá model a přichází do 

styku s tekutým kovem, 

výplňová – výplň zbývajícího objemu formovacího rámu nebo vnitřní části jádra, 

připravovaná z vratné, jiţ pouţité modelové směsi, 

jádrová – tvoří celý objem nebo jen lícní část jádra. Připravuje se zpravidla z nových surovin. 

Po stránce jakosti jsou na ni kladeny vyšší nároky, neţli u směsi modelové (dobrá 

rozpadavost vůči penetraci kovu, dobrá rozpadavost podlití, delší skladovatelnost jader), 

                                                 
29
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jednotná – pouţívá se při technologii jednotných bentonitových směsí, strojní výrobě forem, 

kde celý objem formovacího rámu tvoří jediná směs. Je to uţ jednou nebo vícekrát 

pouţitá směs po úpravě v kaţdém oběhovém cyklu.
30

 

 

6.1.2 Ostřiva 

Největší zastoupení (hmotnostní i objemové) ve směsi má ostřivo. Ostřivo je ţáruvzdorný 

materiál, který má velikost částic větší neţ 0,02 mm.  

Tvoří materiálový skelet forem a jader, a proto vedle aktivity povrchu zrn patří k jeho 

nejdůleţitějším vlastnostem hranatost a granulometrie částic. To rozhoduje o objemové 

hmotnosti, pórovitosti a tedy i prodyšnosti a propustnosti směsi, tepelné dilataci
31

 a vzniku 

napětí z brzděné tepelné dilatace, tepelné vodivosti směsi a dokonce do značné míry 

ovlivňující pevnost forem a jader.
32

  

 

Podle chemické povahy dělíme ostřiva na: 

- kyselá (křemenné písky), 

- neutrální (šamot, chromit, korund), 

- zásaditá (magnesit).  

 

Volba druhu ostřiva pro přípravu směsi musí vycházet z následujících kritérií: 

a) chemická povaha odlévané slitiny (druh legovaného materiálu), 

b) druh odlévané slitiny (ocel – litina); licí teplota, přípustný obsah ţivců v písku, 

c) tvarová sloţitost a tloušťka stěn odlitku (náchylnost ke vzniku vad  

odlitků – spečeniny, zálupy), 

d) druh pojivové soustavy, 

e) ekonomická dostupnost a cena směsi i s ohledem na získání maximální pevnosti 

s minimálním obsahem pojiva.
33
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Ostřiv existuje více druhů. V diplomové práci budou popsány pouze křemenný písek  

a chromit, neboť jsou předmětem pouţívání ve slévárně společnosti Vítkovice Heavy 

Machinery a.s.  

Křemenný písek 

Křemenné písky patří k nejekonomičtějšímu a tedy i nejrozšířenějšímu ostřivu pro přípravu 

syntetických směsí, ale je obsaţen i v přirozených směsích. Hlavním minerálem je křemen 

(SiO2), který krystalizuje trigonálně trapezoedricky. Čistý křemen má teplotu taveni kolem 

1700
o
C, vlivem nečistot (ţivec, vápenec, oxidy ţeleza) se tavící teplota značně sniţuje. Při 

manipulaci se suchým křemenným pískem (sušení, vyklepávaní odlitků) vzniká jemný prach, 

který způsobuje po déle trvajícím vdechování nebezpečné onemocnění plic – silikózu. To je 

jedna z nevýhod pouţívání křemenných písků.
34

 

 

Obecné poţadavky na křemenné písky pro přípravu syntetických směsí lze shrnout takto: 

- vysoce mineralogicky čisté (SiO2 > 96%), 

- vysoce pravidelné 

- málo hranaté (kulaté písky jsou vhodné pro organická pojiva – malý povrch, minimální 

spotřeba pojiva, avšak neodolávají tolik změnám teplot a jsou náchylnější k vadám 

z tepelného pnutí), 

- písky pro ocel musí obsahovat minimum ţivců; ještě větší důleţitost lze vidět 

v disperzně
35

 ţivců; ţivce mají nízký bod tavení a silně sniţují teplotu spékání písků. 
36

 

 

Obr. 6.1.2 – 1 Křemenný písek
37

 

                                                 
34

 ELBEL, Tomáš. Základy slévárenské technologie. Ostrava, 2006. str. 6 
35

 disperzní – soustava, v které je jedna sloţka nebo fáze rozptýlena v druhé ve formě jemných částic 
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1979, 116 s. Str. 7 
37
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Chromit 

Chromitové písky jsou tvořeny základním minerálem ze skupiny spinelů chromových, 

zvaných chromit. Teplota tavení se pohybuje okolo 2180°C. 
38

 

Chromitové ostřivo má obsahovat minimálně 45 aţ 48% Cr2O3 a maximálně 12% Fe. 

Chromitové ostřivo je velmi rozšířené ve slévárnách ocelových odlitků, protoţe brání 

penetraci
39

 kovu do formy.
40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1.2 – 2 Chromitové ostřivo
41

 

6.1.3 Pojiva 

Pojivo je látka nebo směs látek tvořící pojivovou soustavu formovací směsi, která se jemně 

rozprostře po jednotlivých zrnech ostřiva a váţe je dohromady. Pojivo dodává formovací 

směsi pevnost za syrova (vaznost) i plastičnost nutné pro formování, pevnost po vytvrzení 

(vysušení), i za vysokých teplot při lití. Obvykle se pojiva dělí na anorganická a organická.
42

 

 

Pojiva lze dělit:  

jílová pojiva  – nejpouţívanější bentonit, 

chemická pojiva – směsi s anorganickými pojivy (vodní sklo), 

 – směsi s organickými pojivy (umělé pryskyřice). 

 

 

                                                 
38

 JELÍNEK, Petr. Slévárenské formovací směsi: Ostřiva. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, 

1979, 116 s. Str. 23 
39

 penetrace - pronikání 
40

 ELBEL, Tomáš. Základy slévárenské technologie. Ostrava, 2006. Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita. Str. 6 
41

Http://www.google.cz/imghp?hl=cs&tab=wi [online]. [cit. 2012-02-26]. 
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 ELBEL, Tomáš. Základy slévárenské technologie. Ostrava, 2006. Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita. Str. 7 
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6.1.4 Přísady 

Do formovacích materiálů se někdy přidávají další přísady, kterými se mají zlepšit určité 

vlastnosti. 
43

 

 

6.1.5 Důvody pro regeneraci a typy regeneračních zařízení 

Hlavní důvody, proč regenerovat jsou následující: 

 ekonomické – ceny jakostních ostřiv tvoří nemalé částky, zvláště po speciálních úpravách 

(sušení, ostré třídění monofrakcí a skládání na ţádanou granulometrii); náklady na 1t 

regenerátu by měly být ekonomicky výhodnější neţ na 1t nového ostřiva, 

 dopravní a manipulační – náklady za dopravu ostřiv tvoří značnou část ceny; značné 

náklady jsou spojeny i s odvozem upotřebených písků k haldování; vedle těchto vlivů 

působí zde příznivě i větší soběstačnost sléváren se surovinami – není potřeba budovat tak 

objemné skládky pro přezásobení pískem, 

 omezení lokalit nových písků – není moţno těţit všude, kde jsou třeba i bohatá naleziště 

kvalitních písků, 

 ochrana životního prostředí – vývoz pouţitých směsí je omezován; směs obsahuje řadu 

škodlivin z pojiv a přísad, které se splavují a znečišťují spodní vody, toky řek, 

 technologické – mechanický regenerát má niţší nasákavost organického pojiva při 

dosaţení stejných mechanických vlastností forem a jader.
44

 

 

Zrno ostřiva pouţité směsi je obaleno vrstvou pojiva, které podle stupně tepelného rozrušení 

(vzdálenosti od odlitku) se nachází buď ve stavu původním, nebo aţ ve stavu úplného 

znehodnocení. Podle druhu pouţitého pojiva ve směsi a tedy adhesních
45

 sil vrstvy k povrchu 

ostřiva, je třeba pouţít různě účinné zařízení a postupy pro získání co nejčistšího povrchu 

zrna. Všechny druhy směsi není moţno konvenčními regeneračními postupy upravit tak, aby 

byl ve stoprocentně pouţitelný pro novou náročnou výrobu forem a jader. Tato skutečnost 

vede k nutnosti vyuţít pouze určitou část regenerátu při přípravě nové směsi, nebo přistoupit 

k dalším kombinovaným postupům regenerace.
46
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Ostrava. Str. 8 
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 JELÍNEK, Petr. Slévárenské formovací směsi: Ostřiva. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, 

1979, 116 s. Str. 107-108 
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 adheze - přilnavost 
46

 JELÍNEK, Petr. Slévárenské formovací směsi: Ostřiva. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, 
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Typy regeneračních zařízení 

V praxi jsou vyuţívány tři druhy regenerací:  

a) mechanická, 

b) tepelná, 

c) chemická. 

 

Slévárna společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. pouţívá regeneraci 

mechanickou. Proto bude následně popsána regenerace mechanická.  

 

Jednotlivé zrna písku jsou obaleny zbytkem pojiva. Ty jsou rozrušovány údery a třením. 

Uvolněné zbytky pojiva, jemné podíly a jiné škodliviny jsou odsávány. Mechanická 

regenerace je univerzální, tzn. pouţitelná jak pro směsi s organickými, tak i anorganickými 

pojivy. Konstrukční jednoduchost pouţití jednotlivých stupňů mechanické regenerace je 

investičně i provozně méně nákladný neţ ostatní typy regenerací.  

 

Obr. 6.1.5 – 1 Příklad schématu mechanické regenerace
47

 

 

Popis schématu: 

1 - prachový kryt, 2 – vytloukací rošt, 3 – pásový korečkový elevátor, 4 – vibrační otěrová 

jednotka, 5 – zásobník, 6 – odsávací systém na prach, 7 – vodní chladicí systém, 

8 – pneumatický dopravník, 9 – třídící chladnička, 10 – zásobník, 11 – pneumatický 

dopravník, 12 – pásový magnetický odlučovač, 13 – vibrační podavač 

                                                 
47

 BEDNÁŘOVÁ, Vlasta. Recyklace slévárenských odpadů a regenerace formovacích směsí. Ostrava: Skripta 

VŠB – TU, 2004. 
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6.2 Slévárna společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

Slévárna oceli je v současnosti součástí největší dceřiné společnosti VÍTKOVICE a.s., 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Výrobní program pro slévárnu jsou 

hlavně těţké ocelové odlitky pro tvářecí stroje, jako jsou berany, šaboty, rámy, stojany 

válcovacích stolic, traverzy, odlitky pro cementárenský průmysl. Obor energetika je pro 

slévárnu perspektivním oborem, pro který je moţno odlitky rozvíjet.  

 

Maximální litá hmotnost se pohybuje okolo 360 tun. Slévárna vyrobí ročně okolo 10 000 tun 

odlitku a má zhruba 170 zaměstnanců. Mezi poslední velké investice se řadí přestěhování  

a modernizace modelárny a investice do nových ţíhacích pecí v roce 2008. 

Tok na slévárně 

Odlévaní je způsob výroby součásti nebo předmětu, při kterém se roztavený kov nebo jiný 

roztavený materiál vlije do formy, jejíţ dutina má tvar a velikost budoucího výrobku. 

Výrobek vzniklý ztuhnutím tekutého kovu ve formě nazýváme odlitkem. Odlitek můţe být 

někdy hotovým výrobkem – součástí, nebo se ještě dále mechanicky obrábí.
48

  

Odlévají se výrobky často velmi sloţitých tvarů, které se jiným způsobem nedají vyrobit.  

 

Schéma procesu výroby odlitku ve slévárně 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.2 -1 Materiálové toky ve slévárně 
49

 

 

Nákladové středisko slévárna společnosti VHM a.s. zahrnuje další své střediska, kterými musí 

postupně projít výroba, neţ dojde k finálnímu odlitku. Jsou to modelárna, formovna a čistírna. 

 

                                                 
48

 ELBEL, Tomáš. Základy slévárenské technologie. Ostrava, 2006. Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita. Str. 2 
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univerzita. Str. 4 
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Výroba tedy začíná na modelárně, kde jsou vyráběny modely. Modelárna ve slévárně VHM 

a.s. vyrábí zejména dřevené modely, které jsou v přirovnání pozitivem, forma je negativem  

a hotový odlitek je opět pozitivem. Pro výrobu menších zakázek je pouţíván polystyren, který 

po odlití vyhoří. Při tuhnutí kovu dochází ke smršťování a na tento fakt je třeba brát při 

výrobě modelu ohled. Konkrétně u oceli je to cca 2% a model musí být tedy vyroben větší.  

Ukázka technického výkresu pro výrobu určenou na zakázku Galperti Tech. je uvedena 

v Příloze 3. 

 

Model dále přechází na úsek formovny. Hala formovny musí být připravena pro výrobu 

odlitku. V hale se nachází úsek regenerace, úsek pro výrobu jader, pro výrobu forem a dále  

10 kesonů. Keson je betonová jáma a její rozměry se upravují pomocí betonových kvádrů.  

Největší keson má délku 35 m, hloubku 5 m a šířku 9 m.  

 

Základ pro výrobu forem a jader je formovací směs. VHM a.s. pouţívá furanovou formovací 

směs. Ta se skládá ze slévárenského písku (ostřiva) a to: 

 - chromitového písku (modelový písek), 

 - křemenného písku (modelový písek), 

 - regenerátu (výplňový písek). 

Dále se k písku přidá pryskyřice a tvrdidlo (kyselina). Nejkvalitnější formovací směs je 

chromitová, která se pouţívá pro výrobu jader a na místa, kde je největší riziko vzniku 

tepelného uzlu. Oţivení regenerovaného chromitu je zhruba 35%. Záleţí také na výrobě  

a náročnosti konkrétního odlitku. Oţivení můţe být tudíţ i větší. Křemičitá směs je pouţívána 

v místech, kde není velké tepelné namáhání. Na vyplnění dutin je pouţívána výplňová směs. 

 

Formy i jádra jsou natřena několika vrstvami nátěru. Poté jsou sloţeny do konečné podoby 

formy. Je třeba sestavit vtokovou soustavu, vršek formy je zatíţen závaţím a před samotným 

litím se forma vysušuje.  

 

Kdyţ je forma připravená, plní se tekutým kovem. Teplota lití u oceli je asi 1650°C. Po odlití 

odlitek chladne a po dosaţení předepsané teploty je z formy vyjmut. Dále je převezen do 

čistírny k dalším operacím. U masivnějších odlitků je po vychladnutí jiţ na formovně 

odstraněn nálitek to z toho titulu, aby následná manipulace s odlitkem byla snadnější. Mezi 

další důvod můţe patřit fakt, ţe během transportu na čistírnu, by mohly nálitky ochladnout. 

Ochlazení je neţádoucí, odpalování nálitků je nutné provádět za předepsaných teplot.  
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V čistírně se odlitek očistí od zbytků formovací směsi, je provedena oprava vad. Dále mohou 

následovat další operace s odlitkem v úseku Těţké mechaniky.  

 

6.3 Nákladovost a kalkulace na úseku regenerace a separace 

Předmětem diplomové práce je úsek regenerace a separace. Úsek regenerace a separace lze 

zařadit do procesu výroby odlitku ve slévárně na obrázku (Obr. 6.2 – 1) v kapitole 6.2, na 

přípravě formovacích a jádrových směsí. Na tomto úseku je sledována nákladovost 

připravovaného regenerátu, konkrétně zjištění nákladů na výrobu jedné tuny regenerátu. 

Náklady byly dříve zahrnovány do reţijních nákladů. Předmětem dalšího sledování je 

kalkulace formovací směsi na jednom konkrétním odlitku – Galperti Tech.  

a srovnání s kalkulací, která je tvořena kalkulačním systémem VHM a.s. 

6.3.1 Regenerace a separace 

Jak jiţ je uvedeno v kapitole 6.1, regenerace je proces, který vrátí slévárně podstatnou část 

ostřiva. Toto je dále pouţíváno k další výrobě forem. Regenerační a separační jednotka 

funguje ve slévárně společnosti VHM a.s. od roku 1996. Do té doby byla všechna pouţitá 

regenerační směs odváţena na haldy.  

Zařízení regenerace ve VHM a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3.1 – 1 Zařízení regenerace ve VHM a.s. 
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6.3.2 Kalkulace na jednu tunu regenerátu 

 

Všechny údaje jsou zjištěny na základě interních výkazů společnosti VHM a.s. 

 

 

KALKULACE NA JEDNU TUNU REGENERÁTU 

Druh nákladu 
 

Mnoţství Hodnota (Kč/t) Měrná spotřeba (kWh) Cena Rozčet 

Slévárenský 

písek     
0,00 

Pryskyřice 
    

0,00 

Aktivátor 

(kyselina)     
0,00 

Elektrická 

energie   
45,2 2,4 108,50 

Mzdové náklady 
 

89 548,2 
  

30,60 

Odpisy 
 

317,6 
  

26,50 

Opravy a údrţba 
 

232 977,4 
  

79,60 

Další reţijní 

náklady 
     

 
53 728,9 

  
18,30 

Celková výroba 

regenerátu/měsíc 
     

2 927,4 
    

∑           263,50 

Tab. 6.3.2 – 1 Kalkulace na jednu tunu regenerátu 

 

Celková výroba 

Podle výkazů o výrobě regenerátu, bylo vypočteno, ţe průměrná roční výroba regenerátu činí 

35 124 tun. Měsíčně je to v průměru 2 927, 4 tun.   

 

 

Elektrická energie 

Měření příkonu celé regenerační jednotky probíhalo v období od 1. 1. 2012 – 10. 1. 2012. 

Graf s výslednými hodnotami: 
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Graf. 6.3.2 – 1 Průběh měření regenerační a separační jednotky 

 

Min. hodnota: 6 kW 

Max. hodnota: 371 kW 

Průměrná hodnota: 161 kW 

 

Minimální hodnota (6kW) byla naměřena 1. 1. 2012, a to z toho důvodu, ţe byl Státní svátek 

a pracoviště regenerace včetně regenerační jednotky, bylo uzavřeno. Příloha 4, ukazuje 

podrobný výkaz naměřených hodnot. Zde lze vidět, ţe 2. 1. 2012 v čase 5:30, kdy začíná 

ranní směna, začínají naměřené hodnoty stoupat. Pracovníci zahajují svou činnost a začíná 

provoz regenerační a separační jednotky.  

 

Vzhledem k tomu, ţe regenerační a separační jednotka byla měřena jako celek, nelze 

jednoznačně určit, kolik mají jednotlivé zařízení v celém komplexu příkon. Maximální 

hodnota (371 kW) ukazuje, ţe byly v provozu všechna zařízení.  
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Sledování pro výpočet příkonu na jednu tunu regenerátu je klíčové pro noční směnu od 8. 1. 

2012, 22.00 hodiny – 9. 1. 2012, šesté hodiny ranní (vyznačení v grafu 6.3.2 – 1 černými 

svislými čárami), kdy byla v provozu pouze regenerace slévárenských písků. Průměrný příkon 

v tomto čase je 206 kW, tj. 206kWh.  

 

Výroba regenerátu za noční směnu 8. 1. 2012, 22.00 hodiny – 9. 1. 2012, šesté hodiny ranní: 

Výplňový písek: 6 dávek, 1 dávka 750 kg. Výsledná hmotnost 4,5 tun.  

Regenerovaný křemenný písek: 43 dávek, 1 dávka 600kg. Výsledná hmotnost 25,8 tun.  

Regenerovaný chromitový písek: 49 dávek, 1 dávka 125 kg. Výsledná hmotnost 6,125 tun.  

Součet vyrobeného regenerátu je 36,5 tun/směnu.  

 

Pokud průměrný příkon je 206 kWh, potom za směnu (8h) je to 1 648kWh/směnu.  

(206kWh * 8h). 

  

Pro kalkulaci je podstatné, kolik činí kWh na jednu tunu regenerovaného písku. To lze zjistit 

podílem celkové spotřeby kWh a celkovým mnoţstvím vyrobeného regenerátu za noční 

směnu. 1 648 kW/36,5 tun = 45,2 kWh/tunu. Měrná spotřeba je 45,2 kWh.  

 

Cena elektrické energie je spočtena dle vnitropodnikové faktury na 2,4 Kč/kWh.  

 

Náklady na elektrickou energii činí 108,50 Kč/tunu regenerátu.  

 

Mzdové náklady 

Regenerační a separační jednotku obsluhují 4 zaměstnanci. Průměrný plat jednoho 

zaměstnance je 16 222,5 Kč. Násobeno koeficientem 1,38 určeným podnikem (ZP, SP, 

dovolená) tyto náklady činí 22 378,5 Kč, na jednoho zaměstnance. Na všechny pracovníky, 

pracující na jednotce jsou tyto náklady 89 548,2 Kč.  

 

Podílem celkových mzdových nákladů a celkové výroby regenerátu za měsíc vychází tyto 

náklady na 30,6 Kč/tunu regenerátu. 

 

Odpisy 

Pro kalkulaci byl pouţit kalkulační odpis. Na základě vnitropodnikových dokumentů bylo 

zjištěno, ţe pořizovací cena celé regenerační jednotky činí 167 316 031,0 Kč. Jak jiţ je 
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uvedeno na začátku kapitoly 6.3.1, regenerační jednotka byla pořízena v roce 1996. 

V loňském roce byla celá odepsána. Účetní doba pouţívání byla 15 let. Podle výkazů o 

výrobě na regenerační jednotce bylo zjištěno, ţe v průměru bylo ročně vyrobeno 35 146,7 tun 

regenerátu.  

Výpočet pro výslednou částku odpisu na jednu tunu regenerátu je následující: 

 

167 316 031 (PC) / 15 let uţívání=11 154 402,1 odpis/rok 

11 154 402,1 / 35 124 (roční objem výroby) =317,6 Kč/rok 

317,6 Kč/rok / 12=26,5 Kč 

 

Odpis na jednu tunu regenerátu je 26,50 Kč.  

 

 

Opravy a údržba 

Výčet oprav (Tab. 6.3.2 – 2) je zjištěn v průměru za rok, dle vnitropodnikového výkazu. 

Oprava – detail   Kč 

Paušál - regenerační jednotka   
1 800 000,0 

Oprava pneumatických kladiv    
14 259,0 

Běţná údrţba na zařízeních; zásuvky, separace   
91 161,0 

Běţná údrţba na zařízeních; regenerace, 

separace   
139 703,0 

Běţná údrţba na zařízeních; separace   
111 380,0 

Střední oprava regenerace   
289 700,0 

Střední oprava separace   
297 500,0 

Běţná údrţba na zař.; separace, WÖHR   
25 875,0 

Oprava pneumatických kladiv    
12 456,0 

Oprava pneumatických kladiv    
13 695,0 

∑ opravy/rok   
2 795 729,0 

Měsíční náklady na opravy   
232 977,4 

Náklady oprav na tunu regenerátu   
79,6 

Tab. 6.3.2 – 2 Výčet oprav – průměr 

 

Částka 79,60 Kč na tunu regenerátu byla vypočítána podílem měsíčních nákladů na opravy 

a celkovou měsíční výrobou.  
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Další režijní náklady 

Do dalších reţijních nákladů jsou řazeny mzdové náklady mistra regenerační jednotky. 

Vzhledem k faktu, ţe je nemoţné průměrovat jeden plat a k tomu, ţe tento údaj je citlivý, jsou 

tyto náklady spočteny následovně:  

 - platy zaměstnanců úseku regenerace (4) násobeny koeficientem 1,38 (ZP, SP, 

dovolená), 

 - tato hodnota je násobena koeficientem 0,6 (zvoleno 60% z mezd pracovníků na 

regeneraci, jako mzdové náklady mistra): 

  

 Výpočet:  

 (16 222,5*4)*1,38= 89 548,2 

 89 548,2*0,6= 53 728,9 

 - pro zjištění částky na jednu tunu regenerátu je potřeba tuto sumu opět vydělit 

celkovou měsíční výrobou.  

 Výpočet: 

 53 728,9/2 927,4=18,4 Kč.  

 

Reţijní náklady na jednu tunu regenerátu jsou tedy 18,40 Kč.  

 

Suma všech částek, nacházejících se ve sloupečku „rozčet“ ukazuje, jaké jsou náklady 

spojené s výrobou jedné tuny regenerátu. 

 

Druh nákladu Rozčet 

Elektrická energie 108,50 

Mzdové náklady 30,60 

Odpisy 26,50 

Opravy a údrţba 79,60 

Další reţijní náklady 18,30 

Úplné vlastní náklady 263,50 

Tab. 6.3.2 – 3 Úplný vlastní náklad na výrobu jedné tuny regenerátu 

 

Náklad na tunu regenerátu činí 263,50 Kč.  
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6.3.3 Skutečné náklady materiálu na formovací směs pro odlitek Galperti Tech.  

Předmětem sledování byla formovací směs určena na odlitek Galperti Tech. Na obrázcích 

6.3.3 – 1 a 6.3.3 – 2 je moţno vidět, jak finální odlitek má vypadat. Díky jeho sloţitosti byl 

sestaven do formy jako „skládanka z jader“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3.3-1 Galperti Tech. – 3D pohled, pohled A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3.3 – 2 Galperti Tech – 3D pohled, pohled B 

 

Jak bylo uvedeno dříve, celá forma byla seskládána, díky sloţitostem, jako „skládanka 

z jader“. Jádra jsou díky tepelnému namáhání vyrobena z chromitového ostřiva, které značně 

nákladnější, neţ křemenné ostřivo. Pro zbytek formy je pouţit křemenný písek a regenerát.  
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Měření spotřeb jak chromitové, tak i křemenné směsi bylo nutné pečlivě sledovat. Sledování 

probíhalo přímo na pracovišti formovny. Spotřeba chromitové směsi byla zaznamenána 

měřicím přístrojem, kde stačilo opsat počáteční a konečný čas sypání do modelu. Pro směs 

z křemenného písku slévárna měřidla nemá, proto při sypání směsi z křemenného písku bylo 

nutné měřit ručně.  

 

 

Obr. 6.3.3 – 3 Ukázka jádra 5K 1919 – určeno pro Vahadlo 

 

 

Obr. 6.3.3 – 4 Ukázka jádra 5K 1920 – určeno pro Podvozek 
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V kapitole 6.2 se uvádí, ţe ke slévárenskému písku se přidává pryskyřice a aktivátor 

(kyselina). Celá tato směs tvoří směs furanovou a je utvořena podle receptury vycházející 

z laboratoře formovny. Tato receptura, spolu s podrobnými výpočty uvádí Příloha 5.  

 

Pro zjištění nákladovosti a vytvoření kalkulace na materiál je podstatné znát ceny 

jednotlivých surovin. Ty uvádí následující tabulka:  

Surovina Kč/tunu Surovina Kč/kilogram 

Křemenný písek 974 X850/3 pryskyřice 57 

Chromitový písek 12 964 500T1 aktivátor 22 

Regenerát 263 
  

Tab. 6.3.3 – 1 Ceny jednotlivých surovin směsi 

 

Z tabulky lze vidět, ţe chromitový písek je bezkonkurenčně nejdraţší surovina. Proto je 

pouţíván opravdu jen v těch nejvíce tepelně namáhaných místech odlitku. Křemenný písek je 

o poznání levnější. Náklad na výrobu regenerátu, zjištěný v kapitole 6.3.2, je proti ceně 

chromitu a křemennému písku „zanedbatelný“. 

Ceny z tabulky (Tab. 6.3.3 – 1) jsou dále pouţity v následující tabulce, která ukazuje spotřebu 

materiálu a cenovou náročnost na jednotlivé části odlitku. 

 

Spotřeba jednicového materiálu na výrobu formovací směsi 

 

spotřeba 

materiálu 

v tunách 

spotřeba 

materiálu v 

kilech 

cena za měrnou jednotku 

(Kč) 
náklad (Kč) 

Podvozek 
    regenerát  23,4 

 
263,5 6 165,90 

chromit  1,9 
 

12 964,0 24 631,60 

křemenný písek  1,2 
 

974,0 1 168,80 

pryskyřice  
 

240,4 57,0 13 702,80 

aktivátor  
 

74,8 22,0 1 645,60 

celkem  
47 314,70 

Vahadlo     

regenerát  41,4 
 

263,5 10 908,90 

chromit  4,3 
 

12 964,0 55 745,20 

křemenný písek  2,8 
 

974,0 2 727,20 

pryskyřice  
 

463,3 57,0 26 408,10 

aktivátor  
 

149,1 22,0 3 280,20 

celkem 
 

99 069,60 
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Zkušební bloky     

regenerát  5,3 
 

263,5 1 396,60 

chromit  0,5 
 

12 964,0 6 482,00 

křemenný písek  0,5 
 

974,0 487,00 

pryskyřice  
 

65,0 57,0 3 705,00 

aktivátor  
 

21,0 22,0 462,00 

celkem 
 

12 532,60 

Celkem jednicový materiál pro směs určenou na odlitek  158 916,90 

Tab. 6.3.3-2 Spotřeba jednicového materiálu na výrobu formovací směsi 

 

Ve výše uvedené tabulce lze vidět jak materiálovou spotřebu jednotlivých částí odlitku, tak 

nákladovou náročnost jednotlivých částí. Nejvyšší materiálový náklad části odlitku je  

u Vahadla. Zde bylo upotřebeno nejvíce materiálu, a tudíţ je i nejvíce nákladově náročné. 

Celkový náklad na spotřebu materiálu činí 158 916,90 Kč.  

6.3.4 Kalkulace formovací směsi pro konkrétní odlitek - Galperti Tech.  

Kalkulace bude aplikována na dynamický kalkulační vzorec, viz kapitola 4.1.2 – Typový 

kalkulační vzorec a jeho současné pojetí. Kalkulovaná formovací směs je určena pro jeden 

odlitek, který je moţno vidět na v 3D pohledu na obrázku 6.3.3-1 a 6.3.3-2. 

 

Kalkulace materiálu na formovací směs pro odlitek Galperti Tech. 

Kalkulační poloţka Mnoţství Měrná spotřeba 

Cena za měrnou 

jednotku 

Hodnota 

(Kč) 

Chromit     6,7    (t)  12 964,0 86 858,80 

Křemenný písek     4,5    (t)  974,0  4 383,00 

Regenerát     70,1    (t)  263,5  18 471,40 

Pryskyřice     768,7 (kg)  57,0  43 815,90 

Aktivátor     244,9 (kg)  22,0  5 387,80 

Jednicové náklady        158 916,90 

Elektrická energie         

     mísič 1  10,42 h  8 (kWh) 2,4  190,00 

     mísič 2   10,42 h  4 (kWh) 2,4  5,00 

Mzdové náklady  10,42 h   158,0  1 646,00 

Reţijní variabilní 

náklady 
       1 841,00 

Odpisy        4 203,00 

Reţijní fixní náklady        4 203,00 
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Výrobní reţie  10,42 h    1 300,0  13 533,00 

Úplné vlastní náklady        178 889,00 

Tab. 6.3.4 – 1 Kalkulace materiálu na formovací směs pro odlitek Galperti Tech. 

 

Výpočty: 

Časová náročnost 

Pro výpočet časové náročnosti je nutno dodat, ţe podstatou kalkulace je pouze materiál na 

formovací směs a jeho nasypání do modelů. Tzn. čas sypání směsi do modelů (nezahrnuje 

dobu přípravy materiálu, dobu vkládání chladítek, koster nebo skládání jader do formy). 

Tento čas tvoří po sečtení 10,42 h.  

 

Jednicové náklady 

Poloţky jednicových nákladů tvoří: chromit, křemenný písek, regenerát, pryskyřice, aktivátor. 

Měrné spotřeby jednotlivých poloţek vycházejí z tabulky 6.3.3 - 2. Výsledná hodnota měrné 

spotřeby a ceny za měrnou jednotku je uvedena ve sloupci napravo. Jednicové náklady činí 

158 916,90 Kč. 

 

Režijní variabilní náklady 

Zahrnují náklady na elektrickou energii a mzdové náklady. 

 Náklady na elektrickou energii 

Materiál byl zpracováván dvěma mísiči. Mísič 1 má delší dobu pouţívání („je starší“) a tohoto 

titulu má větší příkon. Mísič 2 je pouţíván kratší dobu („je novější“) a proto má příkon niţší. 

Mísič 1 má příkon 8 kWh a mísič 2 má příkon 4 kWh. Mísič 2 pracoval 0,53 h. Mísič 1 

pracoval 9,88 h. Náklady na elektrickou energii vychází z kapitoly 6.3.2, kde je tato cena 

vypočtena v kWh.  

 

 Mzdové náklady 

Slévárna má určenou hodinovou sazbu mzdových nákladů na pracovníka, která činí 158,0 Kč. 

Časová náročnost je 10,42 h, tudíţ mzdové náklady činí 1 646,00 Kč.  

 

Reţijní variabilní náklady činí 1 841,00 Kč. 
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Režijní fixní náklady 

Do těchto nákladů jsou řazeny odpisy mísíčů (2) a pneumatických dopravníků (2).  

Průměrná pořizovací cena mísičů je 14 890 826,0 Kč. Průměrná pořizovací cena pneu 

dopravníků je 21 419 428,0 Kč. Mísiče a pneumatické dopravníky jsou pořízeny v rámci celé 

regenerační jednotky (podrobnější údaje o odpisech viz kapitola 6.3.2 Kalkulace na jednu 

tunu regenerátu – Odpisy). Pro kalkulační vzorec jsou pouţity kalkulační odpisy.  

 

Pořizovací cena mísičů a pneudopravy je 316 310 254,0 Kč.  

Roční odpis: 316 310 254/15 = 2 420 684,0 Kč.  

Měsíční odpis: 2 420 684/12 = 201 724,0 Kč.  

 

Je bráno v úvahu, ţe stroje pracují 480 h měsíčně. Práci, kterou stroje odvedly na formovací 

směs pro odlitek, činila 10,42 h. Odpis strojů a zároveň reţijní fixní náklady jsou  

4 203,00 Kč.  

 

Výrobní režie 

Sazba výrobní reţie je stanovena slévárnou: 

 výroba odlitku do 8 t = 1 300,0 Kč/h, 

 výroba odlitku nad 8 t = 2 400,0 Kč/h. 

Tato výrobní reţie zahrnuje osvětlení formovny, vytápění formovny, revize. Určený 

odlitek, se kterým se diplomová práce zabývá má hmotnost do 8 t. Je počítáno s částkou  

1 300,0 Kč. Uvedená časová náročnost je 10,42 h. Výrobní reţie činí 13 533,0 Kč.   

 

Úplné vlastní náklady 

Celkové náklady, které slévárna vynaloţila na formovací směs pro Galperti Tech, jsou 

178 889,00 Kč.  

 

6.3.5 Kalkulace pro formovací směs s využitím pouze chromitového ostřiva 

Pro výrobu forem a jader bylo pouţíváno ostřivo chromitové, křemenný písek a regenerát. Pro 

kaţdý druh ostřiva je určeno mnoţství pryskyřice a aktivátoru. Slévárna se snaţí vytvořit 

kombinaci kvalitní směsi za co nejniţší náklady. Předchozí kapitola ukázala skutečné 

náklady, které byly vynaloţeny na formovací směs. Vyvstává otázka, jaké by byly náklady, 

kdyby směs byla pouze chromitová. Tzn., bylo by pouţito pouze nové chromitové ostřivo. 
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Mnoţství křemenného písku a regenerátu tudíţ nahradí chromit. Nahrazena bude i receptura. 

Změněny budou pouze jednicové náklady, náklady reţijní variabilní, reţijní fixní a výrobní 

reţie bude ponechána. Měrná spotřeba chromitu vychází z tabulky 6.3.3 – 2. Křemenný písek 

a regenerát nahradí chromit a tato suma je 81,3 tun. Ceny jednotlivých surovin zůstávají 

nezměněny. 

 

Kalkulace pro formovací směs (na odlitek Galperti Tech.) s vyuţitím pouze chromitového 

ostřiva 

Kalkulační poloţka Mnoţství Měrná spotřeba Cena (Kč) Kč 

Chromit      81,3    (t)  12 964,0  1 053 973,20  

Pryskyřice     2 843,0 (kg)  57,0   162 051,00 

Aktivátor     1 115,6 (kg)  22,0  24 543,20 

Jednicové náklady       1 240 567,40 

Elektrická energie         

mísič 1 10,42 h  8 (kWh) 2,4  190,00 

mísič 2  10,42 h  4 (kWh) 2,4  5,00 

Mzdové náklady  10,42 h   158,0  1 646,00 

Reţijní variabilní 

náklady 
       1 841,00 

Odpisy        4 203,00 

Reţijní fixní náklady        4 203,00 

Výrobní reţie  10,42 h    1 300,0  13 533,00 

Úplné vlastní náklady       1 260 144,40 

Tab. 6.3.5 - 1 Kalkulace pro formovací směs s vyuţitím pouze chromitového ostřiva 

 

Kalkulace vykazuje úplné vlastní náklady ve výši 1 260 144,40 Kč.  

 

 

6.3.7 Srovnání kalkulací jednicových nákladů  

Pro srovnávání budou pouţity tyto kalkulace: 

> Kalkulace jednicových nákladů na formovací směs pro odlitek Galperti Tech.  

(Tab. 6.3.4 – 1), 

> Kalkulace jednicových nákladů na formovací směs pro odlitek Galperti Tech. 

s vyuţitím pouze chromitového ostřiva (Tab. 6.3.5 – 1). 
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Kalkulační poloţka Měrná spotřeba 

Cena za měrnou 

jednotku 

Hodnota 

(Kč) 

Chromit   6,7   (t)  12 964,0 86 858,80 

Křemenný písek   4,5   (t)  974,0  4 383,00 

Regenerát   70,1   (t)  263,5  18 471,40 

Pryskyřice   768,7 (kg)  57,0  43 815,90 

Aktivátor   244,9 (kg)  22,0  5 387,80 

Jednicové náklady      158 916,90 

Tab. 6.3.7 – 1 Spotřeba materiálu na FS Galperti Tech., skutečnost 

 

Kalkulační poloţka Měrná spotřeba Cena (Kč) Kč 

Chromit    81,3    (t)  12 964,0  1 053 973,20  

Pryskyřice   2 843,0 (kg)  57,0   162 051,00 

Aktivátor   1 115,6 (kg)  22,0  24 543,20 

Jednicové náklady     1 240 567,40 

Tab. 6.3.7 – 2 Spotřeba materiálu FS Galperti Tech., pouze chromitové ostřivo 

 

Pro srovnání jsou podstatné pouze jednicové náklady, které se mění. Náklady režijní 

variabilní, režijní fixní a výrobní režie jsou neměnné.  

 

Tabulka 6.3.7 – 1 je pro srovnání výchozí. Ukazuje spotřebu materiálu, která byla ve 

skutečnosti pouţita na výrobu formovací směsi na výrobu odlitku. Tabulka 6.3.7 – 2 ukazuje, 

jaké by byly náklady, kdyby formovací směs byla pouze chromitová. Spotřeby pryskyřice a 

aktivátoru jsou přepočítány (podle receptury), pouze na chromitovou směs.  

 

Z porovnání tabulek vychází, ţe při skutečné materiálové spotřebě (Tab. 6.3.7 – 1) je 

dosaţena úspora (oproti výrobě pouze z chromitu) ve výši 1 081 255,40 Kč. Je to 

samozřejmé, protoţe náklad na pořízení jedné tuny chromitu je 12 964,0 Kč. Byla by vyšší  

i spotřeba pryskyřice a aktivátoru. Celkové náklady, vynaloţeny slévárnou na tuto směs, by 

tedy činily 1 240 144,40 Kč. Z technologického hlediska je tato varianta moţná. Chromitová 

směs je totiţ velmi kvalitní ostřivo, ale vzhledem k jeho pořizovací ceně, je pouţíván pouze 

na místa, kde probíhá největší tepelné namáhání (v místě vzniku tepelných uzlů), aby se 

předešlo případným vadám.   
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Obr. 6.3.7 – 1 Odlévání (spodem) odlitku Galperti Tech. 

 

 

 

Obr. 6.3.7 – 2 Odlévání (spodem) odlitku Galperti Tech. 
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6.3.8 Srovnání kalkulace s kalkulačním systémem VHM a.s. 

Pro srovnávání je opět výchozí kalkulace z kapitoly 6.3.4. Náklady, které jsou v této kapitole 

popisovány, jsou ty, které ve skutečnosti slévárna vynaloţila na přípravu formovací směsi.  

Dnešní situace na trhu je pro výrobní podniky těţká. Ani slévárny to v dnešní době nemají 

jednoduché. Zákazníci kladou náročné poţadavky a mnohdy si kladou i konečnou cenu 

odlitku. Ta je ovšem značně podhodnocena. Slévárnám nezbývá, neţ zakázku přijmout, aby 

mohly dát zaměstnaným lidem ve slévárně práci a pokračovat ve výrobní činnosti. Tento fakt 

ovšem znamená, ţe na „další pracovní místa nemáme a další vyhozené peníze si nemůţeme 

dovolit“. Slévárna VHM a.s. konkrétně nemá zaměstnance, kteří by sledovali náklady na 

jednotlivé odlitky.  

 

Proto je ve slévárně vypracovaná teorie, čím je odlitek pracnější (je pro výrobu více časově 

náročný), tím by měla být větší spotřeba materiálu. Slévárna za daný měsíc vypočte celkovou 

spotřebu materiálu a ta se dále rozpočítá na příslušné zakázky podle počtu odpracovaných 

hodin (pro kaţdý odlitek).   

 

Takový systém můţe být ošetřen pracovníkem, který se nezabývá přímo náklady, pracuje 

s celou ekonomikou slévárny. Práce s náklady není zaměřena hloubkově a můţe tak podávat 

zkreslené výsledky.  
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7 Závěr 

Diplomová práce se zabývá nákladovostí na regenerační a separační jednotce ve slévárně 

společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.  

 

Na úvod diplomové práce je popsána historie a základní údaje o společnosti. Navazuje 

teoretická část, kde jsou popsány náklady, jejich specifikace a klasifikace. Teorie dále 

pokračuje definováním plánování a sledování jednicových nákladů na kalkulační jednici  

a definováním moţností rozvrhování reţijních nákladů na kalkulační jednice.  

 

Praktická část diplomové práce posuzuje moţnosti zpřesnění sledování nákladů na 

regenerační a separační jednotce a dále srovnává toto zpřesnění se stávajícím systémem 

sledování nákladů. Základnou pro sledování nákladů a následné vytvoření kalkulací, bylo 

zjištění nákladu na výrobu jedné tuny regenerátu.  

 

Podnik zahrnoval výrobu regenerátu mezi reţijní náklady. Neznal celkové náklady na jeho 

výrobu, jeho skutečnou cenu. Proto byla vytvořena kalkulace pro zjištění těchto nákladů. Jako 

kalkulační metoda, byla zvolena dynamická kalkulace, která se zaměřuje především na 

rozdělení nákladů na variabilní a fixní.  

 

Zjišťování těchto nákladů probíhalo ve slévárně, přičemţ nejobtíţnější bylo zjištění nákladů 

na spotřebu elektrické energie. Pro měření spotřeby elektrické energie regenerační jednotky 

bylo určeno deset dní, po které byla regenerační jednotka měřena jako celek. Výsledné 

hodnoty ukazuje kapitola 6.3.2 – Kalkulace nákladů na jednu tunu regenerátu (Elektrická 

energie). Další nákladové poloţky byly jiţ snadno zjistitelné z vnitropodnikových výkazů. 

Výsledný celkový náklad na výrobu jedné tuny regenerátu byl vypočten ve výši 263,50 Kč.  

 

Předmětem dalšího sledování byla spotřeba materiálu na formovací směs pro konkrétní 

odlitek. Na tuto formovací směs byly pouţity slévárenské písky (chromit, křemenný písek, 

regenerát), pryskyřice a aktivátor. Vzhledem k faktu, ţe ceny chromitu, křemenného písku, 

pryskyřice a aktivátoru jsou známy, bylo důleţité zjistit náklad na výrobu regenerátu, byl 

dosud zahrnován do reţijních nákladů. Výsledkem je výpočet dynamické kalkulace nákladů 

na výrobu formovací směsi (Tab. 6.3.4 – 1). Následně bylo provedeno srovnání kalkulace na 

výrobu formovacích směsí v případě, ţe formovací směs bude vyrobena pouze 
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z chromitového ostřiva. Z technologického hlediska je výroba z chromitové směsi moţná. 

Chromit je kvalitní ostřivo, ale pořizovací cena jedné tuny je vysoká. Proto je vhodné zvolit 

optimální řešení, a to kombinaci slévárenských písků vzhledem k technologické náročnosti 

odlitku, pokud moţno s maximálním vyuţitím regenerátu.  

 

Závěr diplomové práce je věnován srovnání kalkulačního systému VHM a.s. a vytvořené 

kalkulační metody. Slévárna nemá zaměstnance, kteří se věnují sledování nákladů.  Pro 

sledování nákladů má podnik vytvořenou teorii, která vychází z časové náročnosti výroby 

kaţdého odlitku. Spotřeba materiálu za daný měsíc se rozpočítá na příslušné zakázky podle 

počtu odpracovaných hodin. Tento systém však podává nepřesné výsledky pro sledování 

nákladovosti. Slévárna by měla zváţit, zda by tvorbě kalkulací plánových a hlavně 

zakázkových neměla být věnována větší pozornost, například vyčleněním časového prostoru 

pro tuto oblast.   
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ABC – Activity Based Costing 

h – hodina 

Kč – korun českých 

Kč/t – korun za tunu 

Kg – kilogram 

ks – kus 

kW – kilowat 

kWh – kilowatthodina 

SP – sociální pojištění 

t – tuna 

Tj. – to jest  

Tzn. – to znamená 

VHM a.s. – VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. 

ZP – zdravotní pojištění 
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Příloha 1 - Ekonomické ukazatele Vítkovice Heavy Machinery a.s. 

Rozvaha
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Výsledovka 
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Příloha 2 - Organizační schéma Vítkovice Heavy Machinery a.s. 
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Příloha 3 - Technické výkresy Galperti Tech. 
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Příloha 4 – Detail spotřeby elektrické energie 

0510753859 3EE4103 R3/I. 

kb.33 R3/XVI. Odlevarna +A 

 

[kW] 

1.1.2012 0:15 7 

0:30 6 

0:45 7 

1:00 6 

1:15 7 

1:30 6 

1:45 7 

2:00 6 

2:15 7 

2:30 6 

2:45 7 

3:00 6 

3:15 7 

3:30 7 

3:45 6 

4:00 7 

4:15 6 

4:30 7 

4:45 6 

5:00 7 

5:15 6 

5:30 7 

5:45 6 

6:00 7 

6:15 6 

6:30 7 

6:45 6 

7:00 7 

7:15 6 

7:30 7 

7:45 7 

8:00 6 

8:15 7 

8:30 6 

8:45 7 

9:00 6 

9:15 7 

9:30 6 

9:45 7 

10:00 6 

10:15 7 

10:30 6 

10:45 7 

11:00 6 

11:15 7 

11:30 6 

11:45 7 

12:00 7 

12:15 6 

12:30 7 

12:45 6 

13:00 7 

13:15 6 

13:30 7 

13:45 6 

14:00 7 

14:15 7 

14:30 6 

14:45 7 

15:00 6 

15:15 6 

15:30 7 

15:45 6 

16:00 7 

16:15 6 

16:30 7 

16:45 6 

17:00 7 

17:15 7 

17:30 6 

17:45 7 

18:00 6 

18:15 7 

18:30 6 

18:45 7 

19:00 6 

19:15 7 

19:30 6 

19:45 7 

20:00 6 

20:15 7 

20:30 6 

20:45 7 

21:00 6 

21:15 7 

21:30 6 

21:45 7 

22:00 7 

22:15 6 
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22:30 7 

22:45 6 

23:00 7 

23:15 6 

23:30 7 

23:45 6 

24:00:00 7 

2.1.2012 0:15 6 

0:30 7 

0:45 7 

1:00 6 

1:15 7 

1:30 6 

1:45 7 

2:00 6 

2:15 7 

2:30 6 

2:45 7 

3:00 6 

3:15 7 

3:30 7 

3:45 6 

4:00 7 

4:15 6 

4:30 7 

4:45 6 

5:00 14 

5:15 18 

5:30 18 

5:45 150 

6:00 179 

6:15 178 

6:30 174 

6:45 177 

7:00 177 

7:15 177 

7:30 177 

7:45 176 

8:00 177 

8:15 177 

8:30 177 

8:45 178 

9:00 182 

9:15 183 

9:30 178 

9:45 178 

10:00 177 

10:15 178 

10:30 177 

10:45 185 

11:00 185 

11:15 187 

11:30 180 

11:45 180 

12:00 182 

12:15 178 

12:30 178 

12:45 181 

13:00 179 

13:15 180 

13:30 180 

13:45 177 

14:00 177 

14:15 179 

14:30 177 

14:45 180 

15:00 182 

15:15 189 

15:30 189 

15:45 198 

16:00 193 

16:15 181 

16:30 187 

16:45 195 

17:00 198 

17:15 194 

17:30 198 

17:45 197 

18:00 198 

18:15 194 

18:30 192 

18:45 191 

19:00 191 

19:15 195 

19:30 198 

19:45 199 

20:00 198 

20:15 189 

20:30 180 

20:45 180 

21:00 180 

21:15 182 

21:30 178 

21:45 177 
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22:00 178 

22:15 177 

22:30 184 

22:45 183 

23:00 182 

23:15 162 

23:30 163 

23:45 166 

24:00:00 167 

3.1.2012 0:15 162 

0:30 153 

0:45 164 

1:00 165 

1:15 163 

1:30 163 

1:45 164 

2:00 155 

2:15 154 

2:30 50 

2:45 17 

3:00 17 

3:15 16 

3:30 17 

3:45 17 

4:00 16 

4:15 17 

4:30 17 

4:45 17 

5:00 16 

5:15 17 

5:30 17 

5:45 125 

6:00 158 

6:15 159 

6:30 161 

6:45 176 

7:00 185 

7:15 185 

7:30 187 

7:45 188 

8:00 187 

8:15 192 

8:30 191 

8:45 195 

9:00 197 

9:15 209 

9:30 204 

9:45 197 

10:00 197 

10:15 191 

10:30 186 

10:45 196 

11:00 205 

11:15 206 

11:30 199 

11:45 203 

12:00 200 

12:15 194 

12:30 202 

12:45 200 

13:00 197 

13:15 196 

13:30 243 

13:45 231 

14:00 226 

14:15 230 

14:30 227 

14:45 250 

15:00 277 

15:15 277 

15:30 276 

15:45 279 

16:00 279 

16:15 270 

16:30 281 

16:45 278 

17:00 275 

17:15 275 

17:30 268 

17:45 258 

18:00 257 

18:15 263 

18:30 260 

18:45 259 

19:00 266 

19:15 274 

19:30 272 

19:45 269 

20:00 273 

20:15 273 

20:30 272 

20:45 263 

21:00 249 

21:15 249 
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21:30 249 

21:45 250 

22:00 241 

22:15 240 

22:30 247 

22:45 246 

23:00 248 

23:15 250 

23:30 244 

23:45 251 

24:00:00 251 

4.1.2012 0:15 252 

0:30 247 

0:45 250 

1:00 252 

1:15 256 

1:30 258 

1:45 256 

2:00 258 

2:15 253 

2:30 248 

2:45 249 

3:00 251 

3:15 254 

3:30 255 

3:45 253 

4:00 254 

4:15 255 

4:30 251 

4:45 253 

5:00 249 

5:15 249 

5:30 247 

5:45 245 

6:00 245 

6:15 245 

6:30 243 

6:45 242 

7:00 260 

7:15 255 

7:30 252 

7:45 261 

8:00 266 

8:15 270 

8:30 273 

8:45 265 

9:00 340 

9:15 324 

9:30 271 

9:45 271 

10:00 264 

10:15 267 

10:30 274 

10:45 359 

11:00 371 

11:15 371 

11:30 366 

11:45 352 

12:00 350 

12:15 321 

12:30 314 

12:45 304 

13:00 209 

13:15 211 

13:30 211 

13:45 215 

14:00 217 

14:15 222 

14:30 224 

14:45 219 

15:00 236 

15:15 292 

15:30 288 

15:45 280 

16:00 279 

16:15 277 

16:30 285 

16:45 281 

17:00 288 

17:15 278 

17:30 189 

17:45 188 

18:00 186 

18:15 187 

18:30 187 

18:45 195 

19:00 198 

19:15 200 

19:30 198 

19:45 198 

20:00 198 

20:15 202 

20:30 195 

20:45 179 
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21:00 179 

21:15 176 

21:30 168 

21:45 170 

22:00 169 

22:15 169 

22:30 171 

22:45 166 

23:00 170 

23:15 169 

23:30 170 

23:45 173 

24:00:00 174 

5.1.2012 0:15 170 

0:30 169 

0:45 174 

1:00 169 

1:15 175 

1:30 175 

1:45 173 

2:00 174 

2:15 173 

2:30 185 

2:45 196 

3:00 194 

3:15 178 

3:30 174 

3:45 177 

4:00 178 

4:15 178 

4:30 177 

4:45 177 

5:00 95 

5:15 146 

5:30 175 

5:45 177 

6:00 192 

6:15 193 

6:30 192 

6:45 185 

7:00 192 

7:15 203 

7:30 204 

7:45 203 

8:00 205 

8:15 207 

8:30 196 

8:45 197 

9:00 199 

9:15 191 

9:30 181 

9:45 187 

10:00 190 

10:15 183 

10:30 179 

10:45 188 

11:00 187 

11:15 180 

11:30 170 

11:45 165 

12:00 177 

12:15 174 

12:30 161 

12:45 160 

13:00 163 

13:15 164 

13:30 165 

13:45 166 

14:00 167 

14:15 178 

14:30 189 

14:45 185 

15:00 178 

15:15 193 

15:30 195 

15:45 198 

16:00 201 

16:15 198 

16:30 179 

16:45 197 

17:00 198 

17:15 204 

17:30 197 

17:45 198 

18:00 191 

18:15 188 

18:30 188 

18:45 188 

19:00 193 

19:15 202 

19:30 199 

19:45 196 

20:00 189 

20:15 181 
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20:30 176 

20:45 181 

21:00 187 

21:15 185 

21:30 183 

21:45 166 

22:00 151 

22:15 143 

22:30 144 

22:45 143 

23:00 143 

23:15 144 

23:30 144 

23:45 145 

24:00:00 145 

6.1.2012 0:15 146 

0:30 145 

0:45 145 

1:00 154 

1:15 156 

1:30 178 

1:45 179 

2:00 184 

2:15 187 

2:30 185 

2:45 190 

3:00 186 

3:15 187 

3:30 187 

3:45 171 

4:00 160 

4:15 158 

4:30 157 

4:45 158 

5:00 157 

5:15 162 

5:30 163 

5:45 169 

6:00 174 

6:15 175 

6:30 166 

6:45 164 

7:00 174 

7:15 178 

7:30 179 

7:45 189 

8:00 188 

8:15 181 

8:30 178 

8:45 181 

9:00 182 

9:15 180 

9:30 177 

9:45 175 

10:00 173 

10:15 176 

10:30 177 

10:45 182 

11:00 190 

11:15 192 

11:30 187 

11:45 183 

12:00 167 

12:15 179 

12:30 194 

12:45 193 

13:00 183 

13:15 188 

13:30 190 

13:45 189 

14:00 185 

14:15 179 

14:30 198 

14:45 199 

15:00 201 

15:15 192 

15:30 194 

15:45 190 

16:00 183 

16:15 187 

16:30 187 

16:45 213 

17:00 230 

17:15 229 

17:30 247 

17:45 251 

18:00 242 

18:15 243 

18:30 243 

18:45 246 

19:00 245 

19:15 251 

19:30 254 

19:45 248 
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20:00 245 

20:15 249 

20:30 255 

20:45 255 

21:00 253 

21:15 252 

21:30 244 

21:45 250 

22:00 265 

22:15 360 

22:30 365 

22:45 365 

23:00 365 

23:15 366 

23:30 369 

23:45 366 

24:00:00 368 

7.1.2012 0:15 371 

0:30 371 

0:45 369 

1:00 366 

1:15 371 

1:30 368 

1:45 360 

2:00 363 

2:15 367 

2:30 369 

2:45 370 

3:00 371 

3:15 295 

3:30 260 

3:45 257 

4:00 258 

4:15 261 

4:30 224 

4:45 148 

5:00 253 

5:15 250 

5:30 245 

5:45 251 

6:00 251 

6:15 262 

6:30 242 

6:45 228 

7:00 221 

7:15 214 

7:30 216 

7:45 228 

8:00 226 

8:15 219 

8:30 218 

8:45 226 

9:00 230 

9:15 227 

9:30 210 

9:45 217 

10:00 213 

10:15 216 

10:30 219 

10:45 202 

11:00 191 

11:15 208 

11:30 221 

11:45 219 

12:00 221 

12:15 217 

12:30 210 

12:45 205 

13:00 206 

13:15 84 

13:30 26 

13:45 25 

14:00 16 

14:15 16 

14:30 18 

14:45 17 

15:00 18 

15:15 18 

15:30 17 

15:45 18 

16:00 18 

16:15 17 

16:30 18 

16:45 18 

17:00 18 

17:15 17 

17:30 18 

17:45 18 

18:00 18 

18:15 17 

18:30 18 

18:45 18 

19:00 18 

19:15 17 
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19:30 18 

19:45 18 

20:00 18 

20:15 17 

20:30 18 

20:45 18 

21:00 18 

21:15 17 

21:30 18 

21:45 18 

22:00 18 

22:15 18 

22:30 17 

22:45 18 

23:00 18 

23:15 18 

23:30 17 

23:45 18 

24:00:00 18 

8.1.2012 0:15 18 

0:30 17 

0:45 18 

1:00 18 

1:15 18 

1:30 17 

1:45 18 

2:00 18 

2:15 18 

2:30 18 

2:45 18 

3:00 18 

3:15 17 

3:30 18 

3:45 18 

4:00 18 

4:15 18 

4:30 18 

4:45 18 

5:00 18 

5:15 17 

5:30 18 

5:45 18 

6:00 18 

6:15 18 

6:30 18 

6:45 18 

7:00 19 

7:15 18 

7:30 18 

7:45 19 

8:00 18 

8:15 18 

8:30 18 

8:45 19 

9:00 18 

9:15 18 

9:30 19 

9:45 18 

10:00 18 

10:15 19 

10:30 18 

10:45 18 

11:00 19 

11:15 18 

11:30 18 

11:45 19 

12:00 18 

12:15 18 

12:30 18 

12:45 18 

13:00 18 

13:15 18 

13:30 18 

13:45 18 

14:00 18 

14:15 18 

14:30 18 

14:45 17 

15:00 18 

15:15 18 

15:30 18 

15:45 18 

16:00 18 

16:15 18 

16:30 17 

16:45 18 

17:00 18 

17:15 18 

17:30 18 

17:45 18 

18:00 18 

18:15 18 

18:30 17 

18:45 18 
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19:00 18 

19:15 18 

19:30 18 

19:45 18 

20:00 18 

20:15 18 

20:30 17 

20:45 19 

21:00 17 

21:15 18 

21:30 41 

21:45 169 

22:00 167 

22:15 187 

22:30 200 

22:45 200 

23:00 197 

23:15 203 

23:30 205 

23:45 216 

24:00:00 209 

9.1.2012 0:15 202 

0:30 214 

0:45 215 

1:00 217 

1:15 215 

1:30 213 

1:45 211 

2:00 209 

2:15 208 

2:30 214 

2:45 204 

3:00 205 

3:15 209 

3:30 208 

3:45 209 

4:00 208 

4:15 208 

4:30 208 

4:45 209 

5:00 217 

5:15 219 

5:30 210 

5:45 219 

6:00 220 

6:15 221 

6:30 220 

6:45 210 

7:00 205 

7:15 215 

7:30 229 

7:45 217 

8:00 223 

8:15 234 

8:30 240 

8:45 247 

9:00 250 

9:15 242 

9:30 228 

9:45 219 

10:00 221 

10:15 220 

10:30 219 

10:45 224 

11:00 223 

11:15 214 

11:30 215 

11:45 215 

12:00 219 

12:15 215 

12:30 223 

12:45 229 

13:00 222 

13:15 210 

13:30 206 

13:45 207 

14:00 209 

14:15 211 

14:30 223 

14:45 229 

15:00 227 

15:15 222 

15:30 228 

15:45 230 

16:00 232 

16:15 231 

16:30 226 

16:45 232 

17:00 229 

17:15 210 

17:30 191 

17:45 192 

18:00 192 

18:15 191 
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18:30 192 

18:45 194 

19:00 202 

19:15 201 

19:30 198 

19:45 198 

20:00 245 

20:15 241 

20:30 232 

20:45 237 

21:00 233 

21:15 227 

21:30 220 

21:45 215 

22:00 213 

22:15 210 

22:30 214 

22:45 214 

23:00 226 

23:15 224 

23:30 229 

23:45 228 

24:00:00 223 

10.1.2012 0:15 226 

0:30 223 

0:45 221 

1:00 233 

1:15 236 

1:30 235 

1:45 232 

2:00 215 

2:15 210 

2:30 197 

2:45 193 

3:00 194 

3:15 192 

3:30 192 

3:45 192 

4:00 192 

4:15 193 

4:30 171 

4:45 54 

5:00 131 

5:15 203 

5:30 225 

5:45 225 

6:00 223 

6:15 242 

6:30 308 

6:45 275 

7:00 255 

7:15 257 

7:30 261 

7:45 279 

8:00 301 

8:15 293 

8:30 196 

8:45 191 

9:00 203 

9:15 187 

9:30 186 

9:45 186 

10:00 186 

10:15 185 

10:30 186 

10:45 185 

11:00 185 

11:15 192 

11:30 198 

11:45 200 

12:00 202 

12:15 260 

12:30 268 

12:45 264 

13:00 269 

13:15 251 

13:30 248 

13:45 249 

14:00 262 

14:15 263 

14:30 288 

14:45 288 

15:00 279 

15:15 284 

15:30 280 

15:45 272 

16:00 276 

16:15 272 

16:30 267 

16:45 264 

17:00 265 

17:15 266 

17:30 267 

17:45 240 
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18:00 245 

18:15 247 

18:30 246 

18:45 243 

19:00 251 

19:15 252 

19:30 250 

19:45 245 

20:00 257 

20:15 246 

20:30 247 

20:45 270 

21:00 264 

21:15 265 

21:30 264 

21:45 266 

22:00 255 

22:15 233 

22:30 195 

22:45 197 

23:00 193 

23:15 200 

23:30 196 

23:45 197 

24:00:00 200 
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Podvozek - č. modelu  5K1920 č. odlitku  7001 

  

spotřeba pryskyřice [kg] 

  

  

spotřeba kyseliny [kg] 

  

  

spotřeba chromitu - [s]  

  

  

spotřeba Si model.  

  

spotřeba R 

  

  Cr Si R Cr Si R počáteční  konečný  [kg] [s] [kg] [s] [kg] 

1 15,2     6,9     10425,0 10646,0 1384,9   0,0   0,0 

1a 15,4     7,0     11290,0 11514,0 1403,7   0,0   0,0 

2                           

2.1 4,4 8,1   2,0 2,1   10817,0 10881,0 401,1   813,9   0,0 

3 5,3     2,4     10740,0 10817,0 482,5         

4 11,8 27,4   5,3 7,5   0,0 171,0 1071,6 423,0 2735,4     

spodek 

formy 6,4 35,1   2,4 8,8     123,0 582,2 698,0 3513,3     

kanály   3,5     0,9         75,0 345,0     

zbytek 

formy     44,0     12,1           1285,0 5868,2 

∑ 58,6 74,1 44,0 26,0 19,4 12,1 43272,0 44152,0 5326,1 1196,0 7407,6 1285,0 5868,2 
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Podvozek - č. modelu  5K1920 č. odlitku  7002 

 

spotřeba pryskyřice 

[kg] spotřeba kyseliny [kg] spotřeba chromitu - [s]  

spotřeba Si 

model.  spotřeba R 

 

Cr Si R Cr Si R počáteční  konečný  [kg] [s] [kg] [s] [kg] 

1 

             1a 

             2 4,2 8,1 

 

1,9 2,2 

 

11514,0 11575,0 382,3 

 

807,2 

 

0,0 

40545 

             3 

             4 12,3 27,5 

 

5,6 7,6 

 

1326,0 1505,0 1121,7 426,0 2754,8 

  spodek formy 7,8 34,3 

 

2,9 8,6 

  

149,0 705,3 682,0 3432,7 

  kanály 

 

3,5 

  

0,9 

    

75,0 345,0 

  zbytek formy 

  

44,0 

  

12,1 

     

1285,0 5868,2 

∑ 24,3 73,4 44,0 10,4 19,3 12,1 12840,0 13229,0 2209,3 1183,0 7339,7 1285,0 5868,2 

              
              
              herty 

 

49,5 48,2 

 

13,6 13,5 

   

1076,0 4949,6 1347,0 6420,7 

   

18,5 

  

5,1 

     

536,0 2465,6 

              zajištění forem 

 

23,8 99,6 

 

6,0 27,9 

   

473,0 2380,8 2786,0 13279,9 

   

115,6 

  

31,8 

     

3374,0 15407,9 

              kanály 

 

29,8 

  

7,4 

    

592,0 2979,7 

  ∑ 

 

103,1 281,8 

  

78,2 

   

2141,0 10310,1 8043,0 37574,2 
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spotřeba pryskyřice [kg] 

  

  

spotřeba kyseliny [kg] 

  

  

spotřeba chromitu - [s]  

  

  

spotřeba Si 

model.  

  

spotřeba R 

  

  Cr Si R Cr Si R počáteční  konečný  [kg] [s] [kg] [s] [kg] 

1 15,2     6,9     10425,0 10646,0 1384,9   0,0   0,0 

1a 15,4     7,0     11290,0 11514,0 1403,7   0,0   0,0 

2 4,2 8,1   1,9 2,2   11514,0 11575,0 382,3   807,2   0,0 

2.1 4,4 8,1   2,0 2,1   10817,0 10881,0 401,1   813,9   0,0 

3 5,3     2,4     10740,0 10817,0 482,5         

4 12,1 27,4   5,5 7,5   0,0 175,0 1096,7 423,0 2735,4     

spodek 

formy 7,1 35,1   2,7 8,8     136,0 643,7 698,0 3513,3     

kanály   3,5     0,9         75,0 345,0     

kanály   6,8     1,7         148,0 680,8     

zbytek formy     44,0     12,1           1285,0 5868,2 

hert     12,0     3,4           337,0 1606,4 

zajištění 

formy   3,9 35,9     10,0       78,0 392,6   4781,0 

  63,7 84,8 91,9 28,3 21,1 25,4 54786,0 55744,0 5794,9 1422,0 8481,0 1622,0 12255,5 
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Vahadlo - č. modelu  5K1919 č. odlitku  7033 

  

spotřeba pryskyřice [kg] 

  

  

spotřeba 

kyseliny [kg] 

  

  

spotřeba chromitu - [s]  

  

  

spotřeba Si model.  

  

spotřeba R 

  

  Cr  Si R Cr Si R počáteční  konečný  [kg] [s] [kg] [s] [kg] 

1,0 30,5     13,8     1904,0 2347,0 2776,1         

1a 30,1     13,6     3029,0 3466,0 2738,5         

2,0 8,1 18,5   3,7 5,1   171,0 288,0 733,2 286,0 1849,5     

2-1n 8,5 18,6   3,9 5,1   1690,0 1814,0 777,1 287,0 1855,9     

3,0 14,6     6,6     427,0 639,0 1328,5         

4,0 36,1 53,0   16,4     4078,0 4602,0 3283,7 820,0 5302,7     

spodek formy 25,6 78,8   9,6 19,7     491,0 2324,1 1566,0 7882,2     

zbytek formy   11,6 60,8   2,9 17,0       231,0 1162,7 1702,0 8112,9 

  153,6     67,6                   

∑   180,5 60,8   32,8 17,0 11299,0 13647,0 13961,3 3190,0 18053,0 1702,0 8112,9 
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  spotřeba pryskyřice [kg] spotřeba kyseliny [kg] spotřeba chromitu - [s]  spotřeba Si model.  spotřeba R 

  Cr Si 

regenerát 

0,75% Cr Si R počáteční  konečný  [kg] [s] [kg] [s] [kg] 

1 29,3     13,3     3478,0 3903,0 2663,3         

1a 30,3     13,7     4614,0 5054,0 2757,3         

2 7,5 18,8   3,4 5,2   2654,0 2763,0 683,1 291,0 1881,8     

2.1 8,7 18,9   3,9 5,2   3903,0 4029,0 789,6 292,0 1888,3     

3 13,9     6,3     889,0 1090,0 1259,6         

4 31,0 53,8   14,1 14,8   5054,0 5504,0 2820,0 832,0 5380,3     

spodek 

formy 22,8 76,0   8,5 19,0     437,0 2068,5 1510,0 7600,3     

zbytek 

formy   12,2 61,0   3,0 17,1       242,0 1218,1 1707,0 8136,7 

                            

  143,5 179,7 61,0 63,2 47,2 17,1 20592,0 22780,0 13041,4 3167,0 17968,7 1707,0 8136,7 

       

  

     herty   49,5 18,5   13,6 5,1       1076,0 4949,6 536,0 2465,6 

zajištění 

forem   8,0 35,9     10,0       158,0 795,3   9570,0 

 

 

 

 

 

 

Vahadlo - č. modelu  5K1919 č. odlitku  7034 
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spotřeba pryskyřice [kg] 

  

  

spotřeba kyseliny [kg] 

  

  

spotřeba chromitu - [s]  

  

  

spotřeba Si 

model.  

  

spotřeba R 

  

  Cr Si R Cr Si R počáteční  konečný  [kg] [s] [kg] [s] [kg] 

1 29,9171     13,5524         2719,73         

1a 30,2273     13,693         2747,93         

2 7,78947 18,6563   3,52863 5,13049       708,133   1865,63     

40545 8,61667 18,721   3,90335 5,14828       783,333   1872,1     

3 14,2347     6,44833         1294,07   0     

4 33,5705 53,4147   15,2075 14,689       3051,87   5341,47     

spodek formy 24,1589 77,4127   9,0596 19,3532       2196,27   7741,27     

zbytek formy   11,9038 60,9359   2,97596 17,062         1190,38   8124,78 

herty   24,748 9,246   6,8057 2,54265       538 2474,8 268 1232,8 

zajištění forem   3,97633 35,86     9,95       79 397,633   4785 

∑ 148,515 208,833 106,042 65,3927 54,1026 29,5547     13501,3 617 20883,3 268 14142,6 
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zkušební bloky  - č. modelu 1D2515 
  

č. o. 5, 6, 7, 8 

  

spotřeba pryskyřice 

[kg] spotřeba kyseliny [kg] spotřeba chromitu - [s]  

spotřeba Si 

model.  
   Cr Si   Cr Si R počáteční  konečný  [kg] [s] [kg] 
 spodek formy 13,4 28,6   6,1 7,9   2 347 2 541 1 215,7 442 2 858,3 
 vršek formy 4,5 18,5   2,0 5,1   2 763 2 828 407,3 286 1 849,5 
                         
 celá forma 17,9 47,1   8,1 12,9   5 110 5 369 1 623,1 728 4 707,7 
 

             

             

             

             
zkušební bloky  - UZ 

          

  

spotřeba pryskyřice 

[kg] spotřeba kyseliny [kg] spotřeba chromitu - [s]  

spotřeba Si 

model.  
   Cr Si   Cr Si R počáteční  konečný  [kg] [s] [kg] 
 spodek formy 13,0 30,5   5,9 8,4   2 828 3 016 1 178,1 472 3 052,3 
 vršek formy 2,6 15,5   1,2 4,3   4 029 4 067 238,1 240 1 552,0 
                         
 celá forma 15,6 46,0   7,1 12,7   6 857 7 083 1 416,3 712 4 604,3 
  

 

 



84 

 

Receptura:  

Procento oživení:  

 - Chromit: 33% 

 - Křemenný písek:11% 

 

Spotřeba pryskyřice:  

 - 11% pro chromitu 

 - 10% pro křemenný písek 

 - 7,5% pro regenerát 

 

Spotřeba kyseliny:  

 - 143 kg – 28% 

 - 151 kg – 15% 

 - 142 – 37,5% 

 - 138 – 27,5% 

 - 137 – 27,5% 

 - 188 – 45,3% 

 - 194 – všechny 27,5% mimo jádra č. 2 (7001), kde je procento pryskyřice 26,2% 

 

 

 

 


