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Abstrakt 
 

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití alternativního výrobního postupu za 

účelem snížení nákladů na danou zakázku, kterou je odlitek ve slévárně. V prvé části práce 

je představen teoretický pohled na problematiku řízení výroby, historii, vývoj, struktura a 

hlavní představitelé tohoto odvětví. V části druhé je pak představena problematika dané 

zakázky, stávající řešení, nově navržené řešení a jejich srovnání a závěr. Součástí práce je 

rovněž i zakázkový list a výkres daného odlitku. 

Klíčová slova 

Řízení, Výroba, Náklady, Slévárna, Odlitek, 

Abstract 

This work focuses on possibilities of alternate manufacturing procedure with reduction of 

expenses of the contract as a goal. The contract is an casting casted in a foundry. The first 

part consists of theoretical view on the field of production management, history, 

development, structure and main representatives of this field. The second part focuses on 

the current contract, current solution, new proposed solutions, comparison of those 

solutions and conclusion. This work also consist of contract list and the drawing of the 

casting.  

Key words 

Management, Production, Expence, Foundry, Casting, 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití změny při výrobním postupu daného 

odlitku tak, aby se náklady na tento odlitek pokud možno redukovali. Tato změna by měla 

být dosažena: úpravou modelového zařízení, změnou formovacího stroje, změnou 

technologickou, nebo kombinací těchto tří.  

Podstatou práce je zjištění konkrétních celkových přímých nákladů na výrobu tohoto 

odlitku dle stávajícího řešení výroby a navrhnout řešení jiné, které by bylo nákladově 

přívětivější a které by zároveň nijak neovlivnilo jakost finálního odlitku. Toto řešení by 

mělo být možno realizovat v časové lhůtě poskytnuté zákazníkem. Zjišťované náklady v 

této práci jsou pouze náklady přímé, což znamená, že tato práce nebere v potaz zahrnutí 

režií, které jsou nedílnou součástí finálních kalkulací. Co však práce zahrnuje, jsou 

kalkulace celkového času potřebného k realizaci analyzované zakázky, náklady na lidské 

zdroje nutné k realizaci, náklady na formovací písek a litinu a nakonec náklady na 

technologické energie nutné k provozu formovacího stroje.  

Analýza této problematiky je prováděna v akciové společnosti Viadrus se sídlem 

v Bohumíně. Součástí práce je i ekonomicko-technická charakteristika tohoto podniku, 

která popisuje výrobní sortiment, počet zaměstnanců, historii, politiku jakosti a trendy 

tohoto podniku. 

Význam problematiky výrobního řízení je nemalý, jelikož nesprávný postup při výrobě 

může znamenat nízkou rentabilitu, zisk z dané zakázky atd. Součástí práce je i teoretická 

část zabývající se problematikou řízení výrobního postupu, základními pojmy z tohoto 

oboru, různými pohledy na řízení výroby, typy a druhy výroby, historií a vývojem tohoto 

oboru. 
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1 - Obecná charakteristika problematiky 

Jelikož je hlavní řešenou problematikou této práce řízení výroby, bude se první polovina 

této práce zabývat právě tímto pojmem, jeho významem, historii a vývojem.  

1.1 - Základní pojmy 

Řízení - Je to specifický výrobní činitel, který stanovuje výrobě cíl a vnáší do ní řád. [6] 

   Řízení dlouhodobé - strategické 

   Řízení krátkodobé - operativní 

   Řízení vědomé - verbální, exaktní 

   Řízení intuitivní - pokus a omyl 

Etapy - 1. Identifikace, poznání 

  2. Algoritmus 

  3. Organizace 

  4. Rozhodování 

  5. Kontrola 

  6. Identifikace 

  celý proces probíhá znovu [6] 

Výroba - Slouží k vytváření materiálních i nemateriálních statků odpovídajícím     

     poptávce[8].
 

1.2 - Řízení 

Pojmem řízení se myslí cílevědomá přeměna procesu z jednoho stavu do stavu jiného, 

předem zamýšleného. Z tohoto vyplývá, že proces může řídit pouze osoba znalá 

problematiky za daných podmínek. Je tedy nutno si předem říci, čeho je třeba dosáhnout a 

jakým způsobem toho dosáhnout. Při řízení se během procesu vstupy přeměňují na 

výstupy, jinými slovy se zdroje přeměňují na výrobky, či jiné výstupy. Jednou z mnoha 

charakteristik řízení je tvorba podmínek pro jednotlivé výrobní etapy - řídící subjekt musí 

připravit dílčí předpoklady na vstupu. Řízení je plynulý děj - probíhá tedy v prostoru a 

čase, nikoliv v jediném okamžiku. Dá se tedy fyzikálním způsobem měřit. Řízení se dělí 

do několika kategorií:[7] 
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 1.2.1 - Druhy řízení dle kvalitativní stránky 

 Prvním druhem tohoto řízení je řízení strategické. To rozhoduje o tom, kde a jak se 

výrobce umístí v hodnototvorném řetězci společnosti. Strategické řízení se tedy zabývá 

pouze hlavními úkoly, což znamená, že jej má na starosti vrcholový management 

společnosti. Nedílnou součástí strategického řízení je bezesporu intuice jelikož strategie 

podniku se vypracovává na deset i více let dopředu. V dnešní době již existuje řada 

exaktních metod aplikovaných do výrobního procesu, nicméně i tak jsou při tomto řízení 

předvídání a odhad stále velmi důležitým prvkem. 

Dalším typem řízení je řízení taktické. Cílem tohoto řízení je převádět strategii do 

realizační fáze. Na rozdíl od strategie, která říká "CO" se má udělat, taktika říká "JAK" se 

to má udělat. Tímto řízením se zabývá střední článek ve společnosti. Podstatnou částí 

taktického řízení je tedy rozhodování o nových druzích výrobků a jejich inovacích. 

Taktické řízení plánuje v mnohem menším časovém horizontu než strategické řízení - 

maximálně rok, či dva dopředu. 

Třetím typem řízení, je řízení operativní. Toto je nejnižší článek řízení. Zabývá se 

konkrétními problémy, které mu předloží taktické řízení a snaží se o jejich co možná 

nejefektivnější převedení do praxe. V tomto druhu řízení se pracuje vesměs s exaktními 

metodami, jelikož pro intuici zde zkrátka není prostor. Toto řízení využívá algoritmy a 

modely a funguje v nejkratším časovém horizontu v rámci týdnů, maximálně měsíců.  

1.2.2 - Druhy řízení dle časové povahy 

Protože se ve výrobním procesu mění vstupy i výstupy v čase, řízení je možno rozdělit na 

dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. Důležitým faktorem pro toto rozdělení jsou plány. 

Dlouhodobé řízení využívá dlouhodobé plány, které mají dosah v rámci let. 

Střednědobé řízení využívá střednědobé plány, které mají dosah jednoho, či několika 

měsíců, nejvýše pak jednoho roku. 

Krátkodobé řízení využívá krátkodobých plánů, které mají dosah směnový, denní, 

maximálně do jednoho měsíce. 

Cíle řízení jsou tedy volena vzhledem k tomu, jaká časová hladina se při řízení výrobního 

procesu aplikuje. To je důvod, proč nemusí být maximální zisk vždy hlavním cílem 
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dlouhodobého řízení. Podnik si může zisk rozložit do celého času a následně v tomto čase 

investovat, upevňovat svou pozici, inovovat a teprve pak může z těchto kroků těžit. 

 1.2.3 - Druhy řízení dle cílevědomosti 

Řízení vědomé: Řízení verbálně logické fungující na principu if/then a jeho variantách.  

     Tento způsob řízení se tedy dá vyjádřit Booleovskou algebrou, která 

       vychází z matematické logiky. 

     Řízení exaktní se vyjadřuje v kvantifikovatelných pojmech. Jedná se tedy 

      o přesnou formu řízení, a proto je v něm využíváno norem, standardů, 

         tabulek, modelů atd. 

Řízení intuitivní: Toto řízení funguje na jednoduchém základním principu: pokus/omyl.  

 Ve verbálně logickém řízení je objektivita závislá na tom, jaké množství zkušeností s 

různými stavy máme. Pro větší objektivitu je tedy dobré, aby systém pracoval co možná 

nejdéle v čase a zároveň by se měl během své práce vyrovnat s co možná největším 

množstvím různých stavů. Dá se tedy říci, že tento způsob řízení v sobě nese znaky 

expertních systémů. Naproti tomu intuitivní řízení je mnohem více ovlivněno subjektivním 

přístupem. Toto řízení bylo hojně využíváno v minulosti zejména vrcholovým vedením, 

nicméně dnes se exaktní metody dostávají i do tohoto vedení.   

1.2.4 - Organizační struktury řízení 

Řízení lze rozdělit do tří základních typů organizačních struktur: mozaikové, týmové a 

hierarchické, z nichž mozaiková je struktura procesního řízení, hierarchické a týmové 

struktury jsou naopak funkční. Základním představitelem hierarchické struktury a dosud 

nejrozšířenějším typem je struktura pyramidální (Obr. 1). Jedná se zároveň o nejstarší 

strukturu s nejhlubší tradicí. Základy této struktury byly položeny Alfrédem Sloanem v 19. 

století a během následujícího století se vyvíjely takřka k dokonalosti. 
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Obr. 1 - Pyramidální organizační struktura[6] 

Tento vývoj měl za následek, že většina převážně velkých společností, měla - a stále má - 

organizační struktury téměř identické. Základem tohoto systému je přesná vymezenost 

povinností jednotlivých článků a jejich pole působnosti vzhledem k ostatním článkům. 

Tato vymezenost je na jedné straně pozitivum, jelikož je přesně dáno co má který článek 

dělat, nicméně i to má své slabin. Konkrétně se jedná především o velmi zdlouhavý tok 

informací mezi jednotlivými články. Čím více má pyramida článků, tím pomalejší je tento 

tok. To má za následek daleko delší reakční čas organice což může být pro ni fatální. Z 

tohoto důvodu se pyramidy začaly zplošťovat - sloučení některých článků s jinými, či 

jejich úplné vyřazení. 

Tato reformace pyramidové struktury vedla až k organizační struktuře týmové  

(obr. 2). Týmová struktura tedy vychází ze struktury pyramidální, z níž přeorganizuje 

celou větev na uspořádání týmové. Zde je hlavní rozdíl, mezi touto a pyramidální 

strukturou: pyramidální je neměnná, kdežto týmová je pouze dočasná a funguje pouze po 

dobu řešení daného problému. Po vyřešení se týmy rozpadají - mění se v týmy jiné, řešící 

jinou problematiku. Tymy jsou vedeny moderátorem týmu a jejich členové mohou být i v 

týmech jiných.  
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Obr. 2 - Týmová organizační struktura[6] 

Poslední organizační strukturou je struktura mozaiková. Ta se na rozdíl od předchozích 

dvou zabývá řízením procesů. V podstatě se zde jedná o sloučení struktury pro řízení 

funkcí se strukturou pro řízení projektů. Díky tomuto spojení vznikl maticový typ 

mozaikové struktury (obr. 3). Na obrázku můžeme vidět příklad mozaikové strukům, která 

řídí 5 procesů a 3 projekty. Procesy nám představují například vývoj, marketink kontrola 

atd., zatímco projekty představují konkrétní výrobky. Veškeré buňky matice jsou 

vyplňovány vedoucími jednotlivých úseků (procesů) a vyplňují se zde potřeby a 

požadavky materiálové, personální, profesní a časové, které jsou nutné k dosažení výrobku 

(projektu). Vyplnění matice probíhá ve dvou směrech: v prvním se vyplňují ty parametry, 

které charakterizují zajištění daného projektu. V druhém směru pak ty parametry, které 

ukazují využití kapacity daných procesních míst.  
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Obr. 3 – Mozaiková organizační struktura maticová[6] 

1.3 - Výroba 

Výroba jetou nejzákladnější ekonomickou činností člověka. Je to proces, při kterém 

dochází k přeměně vstupů na výstupy. Výstupy z výrobního procesu jsou hmotné či 

nehmotné výrobky a služby.[8] 

 1.3.1 - Historická stádia řízení výroby 

Výroba se dle historického hlediska dělí do čtyř základních vývojových stádií: 

1 - Individuální výroba 

2 - Řemeslná výroba 

3 - Průmyslová výroba 

4 - Pružná výroba 

Přechod mezi jednotlivými stádii byl plynulý a jejich vývoj byl ve světě různý - nebyl 

rovnoměrný. Rychlost tohoto vývoje byla největší v těch zemích, které mají ideální 

surovinové bohatství, klima a v neposlední řadě geografickou polohu. V současnosti se na 

světě využívají, kromě individuální, všechny druhy výroby. Vyspělé ekonomiky světa se 

však zabývají výhradně posledními dvěma stádii.   

1.3.2 - Individuální výroba 

Tato výroba se vyznačuje tím, že veškeré procesy spojené s výrobou zajišťoval jediný 

člověk. Co člověk potřeboval, to si představil, sehnal si materiál a nakonec i vyrobil. 

Výrobky si spotřeboval člověk sám - maximálně se o ně dělil se svou rodinou či tlupou. Z 

počátku individuální výroby tyto výrobky nesloužily ke směně, pouze ke spotřebě, 

nicméně s vývojem člověka a tedy i výroby, započala směna výrobků. Samozřejmě i 

směnu si člověk zajišťoval zcela sám. Z časového hlediska je individuální výroba zdaleka 

nejdelším stadiem. Její počátek je obtížné určit vzhledem k definici výroby. Problémem je 
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určit, kdy bylo vyrábění (opracování) nástrojů našimi předky pouhým instinktivním 

chováním a kdy se jednalo už o plně cílevědomý proces. Příkladem je Homo Ergaster a 

jeho pěstní klín. Už jen dle názvu, který znamená Člověk dělný, nebo pracovitý se dá 

usuzovat, že tento tvor byl prvním zástupcem Homo, který se zaobíral výrobou. Nicméně 

tvorba pěstních klínů byla u tohoto druhu naprosto stejná po celou dobu jeho existence, 

která byla přibližně jeden milión let. Za celou tuto dobu Homo Ergaster nijak 

nevylepšoval, nenapadlo ho připevnit tento klín na konec klacku a vyrobit tak oštěp. Toto 

je dáno s nejvyšší pravděpodobností tím, že Homo ergaster o výrobě klínu nepřemýšlel. 

Umění tvorby se naučil od svých předků a dál nad ním nijak nepřemýšlel, prostě jej jen 

kopíroval. A zde je hlavní problém. Stejné chování vidíme i u ptáků, kteří si stavějí hnízda, 

či u mravenců a jejich extrémně složitých mravenišť, bobrů, stavějících přehrady a 

kunovitých šelem, které si zvelebují své nory. Z výše uvedeného by se tedy dalo usoudit, 

že individuální výroba začíná až s Homo Heidelbergensis[5]. Tento náš předek už vyráběl 

nejrůznější možné výrobky a při jejich tvorbě už přemýšlel nad tím, co přesně od daného 

výrobku potřebuje a k čemu bude sloužit. Vzhledem k tomu, že počátky Člověka 

Heidelbergského jsou v době před 700 000 až 600 000 lety, můžeme tak určit počátek 

individuální výroby přibližně do této doby.  

1.3.3 - Řemeslná výroba 

Toto stádium výroby je charakteristické tím, že sdružuje individuální výrobní subjekty 

(lidi) do společného výrobního procesu. Vznikají řemeslné dílny, které se specializují na 

konkrétní typ výroby: (kovářství, stavebnictví atd.). V těchto dílnách se postupem času 

začíná objevovat dělba práce a každý člen dílny se začíná specializovat na konkrétní úlohu. 

Z tohoto hlediska tedy můžeme rozdělit řemeslnou výrobu do dvou etap. V první etapě se 

na výrobě podílí individuální pracovník od začátku až do konce. Ve druhé etapě jsou už 

rozvinuté různé obory specializace a tak se na výrobě podílí mnoho individuálních 

pracovníků, kteří vykonávají jen svůj díl práce. To má za následek, že na jednom díle 

pracuje mnoho pracovníků různých zaměření a výrobní proces se tak stává čistě 

kolektivním. V pozdějším stádiu řemeslné výroby dochází k uspořádání do cechů. 

Vrcholem řemeslné výroby je tvorba manufaktur, které jsou v podstatě přechodem mezi 

řemeslnou a průmyslovou výrobou. Z hlediska trvání je řemeslná výroba druhá nejdéle 

trvající. Její počátky nacházíme ve starověku. Ve středověku dochází k cechovému 

uspořádání a na konci 16. století ke tvorbě a rozšíření manufaktur.  
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 1.3.4 - Průmyslová výroba 

Tento druh výroby má kořeny v zemích s velice vyspělou ekonomikou. Vyvíjí se tam, kde 

byly původně manufaktury a za použití tehdejšího vynálezu první třídy - parního stroje, 

převádí výrobu na průmyslový způsob. Tento druh výroby zahajuje takzvanou 

průmyslovou revoluci a zavádí do té doby neexistující průmyslové linky využívající 

pásovou dopravu. Tvoří se tak továrny v podstatě totožného typu, jako továrny dnes. Tento 

způsob výroby se neustále během 19. a 20. století vyvíjel a přinesl mnoho nových pohledů 

na problematiku výrobního procesu. Poprvé se objevuje normování, úkolové řízení, měření 

práce a podobně. Z počátku byl přístup k zaměstnancům analytický - zaměstnanci byly v 

podniku pouhými nástroji "čísly" a nečekala se od nich žádná iniciativa. Postupně se však 

začal uvolňovat potenciál, který zaměstnanci představují a začalo se dbát na firemní 

kulturu a spokojenost zaměstnanců. Vrcholem tohoto druhu výroby bylo poznání, že 

největším pokladem společnosti jsou její zaměstnanci a že spokojení zaměstnanci tvoří 

spokojené a tedy loajální zákazníky. Důležité osobnosti spjaté s průmyslovou výrobou jsou 

například: Frederik Taylor, Henry Ford, Tomáš Baťa a další. 

 1.3.5 - Pružná výroba 

Tato výroba je charakterizována tvorbou pružných výrobních systémů. Na rozdíl od 

průmyslové výroby, která vyrábí ohromné množství stejných výrobků na sklad pro 

anonymního zákazníka, pružná výroba vyrábí pro zákazníka konkrétního přesně dle jeho 

požadavků. Jedná se tedy o zakázkovou výrobu ve velkém měřítku. Toto stádium výroby 

je jednoznačně nejkratším. Vzniklo ve druhé polovině minulého století a jeho vznik byl 

podmíněn pokroky v různých sférách techniky. Využívá automatizaci, robotizaci, nové 

komplexní technologie a především informační systémy.   
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 1.3.6 - Typologie výrobního procesu 

Výrobní procesy můžeme rozdělit dle určitých kritérií, jako jsou například:[8] 

1 - Program výroby 

2 - Vlastní proces 

3 - Zdroje (vstupy) 

4 - Technologie 

5 - Pracovní prostředky 

6 - Průběh časový 

Členění podle programu výroby: V tomto dělení máme výrobky hmotné, či nehmotné,  

           jednoduché, či složité a kusové, či spojité. 

           Rozsah sortimentu je zde buď pro jeden výrobek, nebo 

            pro portfolio - jinak řečeno více výrobků 

           Dle objemu výroby se dělí na výrobu kusovou, 

            malosériovou, velkosériovou, druhovou a hromadnou 

           Podle odbytu se dělí na výrobu na zakázku, na sklad, 

           případně kombinaci obou dvou 

Členění podle vlastního procesu: V tomto členění máme trojici uspořádání a to: 

          Organizačně lokální pro výrobkové hledisko, 

          Organizačně lokální pro technologické hledisko, 

          Mobilní uspořádání 

 Z hlediska toku materiálu máme procesy: Analytické - jeden vstup, několik výstupů 

               Syntetické - několik vstupů, jeden výstup

               Neutrální - jeden vstup, jeden výstup 

               Analyticko-syntetický - několik vstupů, 

           několik výstupů 

Podle zaměnitelnosti výrobního sledu: sled zaměnitelný a sled nezaměnitelný 

Podle složitosti výrobních operací: výroba jednostupňová, výroba vícestupňová 
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Členění podle zdrojů: Toto členění se dělí do dvou kategorií. 

   Podle jakosti zdrojů se dělí: konstantní úroveň zdrojů v čase 

                proměnlivou úroveň zdrojů v čase 

    

Podle podílu výrobních činitelů ve výrobním procesu se dělí: 

           výroby náročné na materiál 

           výroby náročné na lidskou práci 

           výrovy náročné na zařízení 

           výroby náročné na informace      

1.4 - Důležití představitelé vývoje řízení výroby 

Tato část práce se zabývá dvojici jedinců, kteří měli veliký vliv na vývoji oboru řízení 

výroby a kteří svými přístupy ovlivnili nejen tento obor, ale i lidskou společnost jako 

takovou. Jsou to pánové Henry Ford a Peter Ferdinand Drucker.[1], [4] 

 1.4.1 - Henry Ford 

se narodil 30. 7. 1863 na farmě v Greenfield Township ve státě Pensylvánie a zamřel 7. 4. 

1947 ve svém domě v Dearbornu ve státě Michigan. Rodiče chtěli, aby se jejich syn stal 

farmářem, nicméně mladý Henry měl jiné plány a v 16. letech odešel z domu. Odešel do 

Detroitu, kde se vyučil zámečníkem ve společnostech Detroit Dry Dock a James Flower & 

Bros. V roce 1882, v době, kdy byl už Ford vyučen, se vrátil domů, aby pomohl s rodinou 

farmou. Zde se Ford podrobně seznámil s funkcí parních strojů společnosti Westinghouse, 

a stal se zručným v jejich opravě. Právě pro tuto zručnost si společnost Westinghouse 

Forda najala jako opraváře parních strojů. V této společnosti pracoval Ford do roku 1891, 

kdy získal lukrativní místo ve společnosti Edison Illuminating Company, kterou založil 

slavný Thomas Alva Edison. V této společnosti se Ford stal hlavním inženýrem a ve svém 

volnu experimentoval s novým druhem motorů - benzínovým motorem. Tyto experimenty 

mu zabraly celých pět let a teprve v roce 1896 sestrojil funkční model automobilu. Tento 

automobil vyvolal veliký zájem jak na straně veřejnosti, tak na straně investorů. Díky 

tomuto zájmu a podpoře mohl Ford v roce 1899 založit svou první společnost s názvem 

„Detroit Automobile Company“. Tato společnost však neměla dlouhého trvání. V roce 

1903 tak založil společnost novou, která nesla název Ford Motor Company. Tato 
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společnost dokázala velmi efektivně využít svůj nevelký počáteční kapitál, který činil 

pouhých 28000 dolarů, a během jediného roku vyprodukovala kolem 1700 automobilů. 

Kromě těchto automobilů společnost vyprodukovala několik prototypových vozidel, které 

překonávaly tehdejší rychlostní rekordy a vyhrávaly tak jeden závod za druhým. Tento 

úspěch, kterého Ford dosáhl v pouhém jednom roce, byl stěžejní pro splnění jeho snu o 

automobilu, který by byl dostupný pro každého a zároveň by splňoval veškeré jakostní 

podmínky. Tento svůj sen naplnil v létech 1906 - 1908 nabídkou model T a N, jejichž cena 

byla pouhých 825 dolarů. Převážně model T, kterého se do konce roku 1908 prodalo více 

jak 1000 kusů, se tak stal pionýrem automobilů vlastněných střední vrstvou. Díky 

přívětivým cenám byla poptávka po vozech Ford tak vysoká, že ji továrna nestačila 

uspokojovat a tak byl Ford nucen otevřít druhou továrnu jménem Highland Park. Tato 

továrna byla průkopnická zavedením pásové výroby. Pásové dopravníky zde použité byly 

navrženy podle podobných dopravníků používaných převážně na jatkách. Tyto dopravníky 

si navrhli zaměstnanci Fordovi společnosti sami, a jak se ukázalo, jejich snaha se velice 

vyplatila. Jediný rok po dokončení továrny se zde vyprodukovalo na čtvrt milionu vozů. 

Poptávka po automobilech byla stále vysoká a tak s touto produkcí získal Ford obrovské 

zisky. První věcí, kterou podnikl s možnostmi tohoto nového kapitálu, bylo zvýšení 

průměrné mzdy svých zaměstnanců na dvojnásobek. Jedním z důvodu tohoto zvýšení bylo 

zajištění loajality zaměstnanců, jelikož Ford si uvědomoval výhody stálých zaměstnanců 

nad námezdními. Tímto zvýšením mzdy se snažil zvýšit jejich spokojenost ve společnosti a 

minimalizovat riziko jejich odchodu. Zvýšení platu však nebylo jediný způsob, kterým 

chtěl Ford pěstovat ve svých zaměstnancích loajalitu. Zavedl například zdravotní péči, 

sociální program a do té doby neexistující speciální prémie. Na tyto výhody však neměl 

nárok každý. Ford chtěl podporovat pouze počestně žijící zaměstnance, takže závislost na 

hazardu, drogách či alkoholu znamenala okamžité odebrání veškerých benefitů.   

Úspěch Fordovi společnosti rostl s každým rokem a během následujících let ovládl 50% 

trhu v Americe. Vlajkovou lodí společnosti byl až do začátku třicátých let model T, 

kterého se prodalo více jak 15 milionů kusů. Model T byl nakonec nahrazen model A, na 

jehož vývoji se podílel i Fordův syn Edsel. V této době Ford odkoupil od všech svých 

společníků akcie a stal se tak jediným vlastníkem společnosti. Mohlo by se zdát, že 

společnost byla v této době na vrcholu a před sebou měla zlatou budoucnost. Bohužel zde 

se projevila Fordova negativní stránka. Henry Ford byl velmi zapáleným antisemitou a ve 

třicátých letech otevřeně podporoval nástup a vládu Adolfa Hitlera v Německu. Ford 



13 

 

dodával Hitlerovi obrovské dodávky nákladních automobilů a dokonce mu dával speciální 

slevy. V Německu rovněž založil pobočku své společnosti a začal zde vyrábět model T 

v upravené verzi. Tato otevřená podpora Nacistického režimu nakonec Fordovi vynesla 

vyznamenání přímo z Hitlerových rukou. Naopak s tehdejším americkým presidentem 

Franklinem Delanem Roosveltem Ford nesouhlasil a byl velkým kritikem jeho politiky, 

kvůli které se odmítl zapojit do válečné mašinérie. Navzdory tomuto faktu nakonec Ford 

Motor Company přece jen armádní zakázky přijímala. V roce 1945 předal Ford společnost 

svému vnuku Henrymu juniorovi a odešel do svého domu v Dearbornu, kde o dva roky 

později zemřel na mozkovou příhodu. I když měl Ford zjevné velmi negativní stránky, svět 

si ho bude navždy pamatovat jako velkého člověka, který se zapříčinil o moderní 

(konzumní) styl života bez kterého bychom dnes pravděpodobně už ani nedokázali 

existovat.[1]
 

1.4.2 - Peter Ferdinand Drucker 

se narodil 19. 11. 1909 v Kaasgrabenu v Rakousku a zemřel 11. 11. 2005 v Claremontu v 

Kalifornii. Peter se narodil těsně před začátkem první světové války, což pro něj bylo 

velmi nešťastné z toho důvodu, že v době jeho mládí bylo poražené Rakouskou neschopno 

zajistit pracovní místa pro velké množství svých občanů. Z tohoto důvodu se Drucker 

ihned po dokončení školy přestěhoval do Německa, kde pracoval jako žurnalista. Později 

začal Drucker studovat mezinárodní právo a nakonec získal v tomto oboru doktorát. V 

Německu zůstal až do nástupu Adolfa Hitlera v roce 1933, kdy Drucker odešel do 

Londýna. Tam se však zdržel jen 4 roky, než se rozhodl přestěhovat se do USA, kde přijal 

pozici univerzitního profesora na univerzitě v Benningtonu. V této době byl již Drucker 

uznávanou kapacitou v oboru podnikání a managementu a krom toho publikoval mnoho 

významných knih. V roce 1943 získává Drucker státní občanství USA. Na univerzitě v 

Benningtonu zůstal Drucker až do roku 1950, kdy se přemístil do univerzity v New Yorku, 

kde vyučoval jako profesor managementu. Kromě toho byl také velmi žádaným poradcem 

mnoha podniků, jako například General Motors. Do této společnosti jej přivedl Donaldson 

Brown, vysoce postavený člen administrativy General Motors. Ten Druckera do 

společnosti přivedl hlavně proto, aby v podstatě provedl ve společnosti audit. Z výsledku 

tohoto auditu vzniklo dílo nesoucí název Concept of the Corporation (Koncept 

Společnosti), které vyvolalo veliký zájem v odborných publikacích a podstatně 

zpopularizovalo strukturu vedení v General Motors. Na toto dílo později navázal řadou 
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dalších publikací. Dále se pak Drucker snažil hledat chyby ve způsobech vedení 

společností a v jejich základní filosofii. Ukázalo se však, že problémem není ani tak chyby 

nalézt, ale podat je tak, aby je vedoucí přijali. Toto bylo dáno faktem, že v této době byly 

již pevně zavedené postupy při řízení výrobní společnosti v masové produkci. Díky těmto 

postupům si vedoucí často mysleli, že vědí přesně, jak společnost řídit, proto bylo pro 

Druckera obzvláště těžké přijít na způsob, jak je přesvědčit o opaku. Toho dosáhl velmi 

sympatickým způsobem a to tak, že své závěry publikoval s přesvědčením, že jeho 

případní čtenáři jsou inteligentní lidé, kteří těžce pracují a jsou racionální. Jeho domněnka 

byla taková, že veškeré neúspěchy ve společnosti pramení z plochého pojetí problému, 

zastaralého myšlení, případně nedorozumění. V roce 1971 se přesunul na Claremont 

Graduate University poblíž Los Angeles kde působil jako profesor managementu a 

sociálních věd. Dne 9. 7.2002 byl Drucker vyznamenán americkou prezidentskou medailí 

svobody, což je nejvyšší možné civilní vyznamenání ve Spojených Státech, kterou mu 

předal tehdejší prezident Gorge W. Bush. Drucker zůstal na Claremont Graduate 

University až do své smrti 11. 11. 2005. Za život publikoval 39 knih a je uznáván jako 

nejvlivnější průkopník moderního managementu. [4]   
 

1.5 – Shrnutí obecné části řešené problematiky 

Problematika výroby a jejího řízení a zefektivnění je nedílnou součástí lidského usilování a 

jako taková je velmi důležitým faktorem. Počátky výroby a jejího řízení nacházíme už na 

úsvitu lidského pokolení – samozřejmě v primitivní formě. Společně s lidským pokrokem 

šla ruku v ruce i stále dokonalejší a promyšlenější výroba se stále větším požadavkem na 

její správné řízení. Rozvoj teorií o řízení výroby zaznamenal obrovský skok v druhé 

polovině devatenáctého století s nástupem průmyslové revoluce a postupně se čím dál více 

zdokonaloval. V dnešní době je situace taková, že nezvolí-li podnik ideální postup, 

technologii či přístup k procesu výroby, muže ho to stát nemalé finanční náklady a 

dokonce jej i existenčně ohrozit protože zbytečné náklady samozřejmě zmenšují zisk. 
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2 - Ekonomicko-technická charakteristika podniku 

Tato práce byla řešena v akciové společnosti VIADRUS se sídlem v Bohumíně. Viadrus je 

slévárna a vytváří celou škálu výrobků z oblasti topenářské techniky – radiátory, kotle atd. 

Tento podnik je nástupnickou organizací společnosti ŽDB Group a.s., ve které fungoval 

jako jeden z jejich závodů. V současné době má Viadrus 1080 pracovníků, díky čemuž je 

v Bohumíně největším zdrojem zaměstnání. Krom výrobků z litiny vyrábí Viadrus i 

zakázkovou výrobu z oceli a neželezných kovů. Tato slévárna ocelí a neželezných kovů, 

neboli SONK, tvoří však jen malou část a do případných tržeb nijak razantně nezasahuje. 

Hlavním výrobním artiklem jsou tedy výrobky z různých druhů litin. Používaná 

technologie je klasické odlévání do pískových forem. Viadrus má k dispozici několik 

strojů na formování a odlévání, které se liší produktivitou, jakostí povrchu atd. 

Samozřejmostí je i formování a odlévání ruční. Modely si podnik vyrábí sám ve své 

modelárně a až na několik výjimek je tedy ve vnitropodnikové výrobě soběstačný.
 
[10] 

2.1 - ŽDB Group a.s. 

Jelikož je Viadrus jako samostatná společnost velmi mladý, veřejně dostupné dokumenty o 

něm zatím nejsou. Z tohoto důvodu se podíváme na akciovou společnost ŽDB group, v niž 

byl Viadrus největším závodem a to až do jejího zrušení – rozdělení, ke kterému došlo 

v polovině roku 2012. ŽDB je zkratka znamenající Železárny a Drátovny Bohumín a patří 

společnosti, která vznikla ve městě Bohumín před stodvacetin lety. I když se ze začátku 

orientovala jen na železárenskou a drátovenskou výrobu, později s jejím rozšiřováním se 

úměrně rozšířila i její činnost. Důležitým krokem bylo založení Závodu Topenářské 

Techniky – ZTT, který byl v pozdějších letech přejmenován na závod Viadrus. 

V devadesátých letech byla společnost prodána soukromému sektoru a stále se členem 

KKCG. Její název se změnil na ŽDB group a.s. V roce 2011, tedy v posledním roce 

existence ŽDB, se tato skládala z mnoha závodů a to: „Viadrus“, „Válcovna, ocelárna a 

recyklace“, „Drátovna – Tažírna nepatentovaného drátu“, „Drátovna – Tažírna 

patentovaného drátu“, „Drátovna – Lanárna“, „Drátovna – Ocelové kordy“, „Pérovna a 

drátěná výroba“ a „Bostroj“. Všechny tyto závody fungovaly pod normou ISO a stejně tak 

i nástupnické organizace. V tomto roce měl Viadrus HV ve výši téměř 180 milionů Kč při 

tržbách v hodnotě 1.34 miliard Kč, cože se rovná meziročnímu nárůstu o 33 milionů Kč. 

Tržby z exportu vzrostly o 88 milionů Kč. Tento nárůst se však vzhledem ke zvyšování cen 
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surovin na HV provozovatele nijak neprojevil. Prodeje kotlů na pevná paliva činily v tomto 

roce 64 000 ks, zatímco prodeje radiátorových článku 672 000 ks. O rozdělení společnosti 

rozhodl, dne 18. 6. 2012, jediný akcionář a tak ke dni 1. 8. 2012 se společnost rozdělila na 

tři nástupnické akciové společnosti: „ŽDB Drátovna a.s.“, „MS UTILITIES & SERVICES 

a.s.“ a „Viadrus a.s.“. Viadrus jako samostatná společnost získal velké množství majetku, 

který původně pod závod Viadrus nespadal, zde se jedná převážně o Recyklaci a Ocelárnu 

Viadrus zdědil po své mateřské organizaci, kromě majetků, i nemalý počet zaměstnanců, 

ať dělnických, či THP.  

2.2 – Ekologie 

Vzhledem k velikosti a s ni spojenou produkcí, má Viadrus nemalý dopad na životní 

prostředí. Proto je nedílnou součástí společnosti i péče o ochranu životního prostředí. 

V dobách ŽDB group spadala ochrana prostředí pod úsek ředitele pro energetiku a 

investice, který zajišťoval dodržování povolených limitů v celé akciové společnosti a tedy 

ve všech jednotlivých závodech. V současné době, kdy Viadrus funguje jako samostatná 

společnost, je péče o ovzduší stále závažným problémem a to nejen pro Bohumín ale celé 

Ostravsko. Proto i nyní je péče o životní prostředí důležitým prvkem. Rozdílem oproti 

minulosti je ten, že nyní si už Viadrus musí kontrolovat pouze svá výrobní zařízení, 

nicméně právě slévárna byla v dřívější ŽDB největším zdrojem znečištění. Z tohoto 

důvodu musí Viadrus každoročně obhajovat certifikát EMS – Enviromental management 

systém, bez kterého by nemohl dál vyrábět.  

2.3 - Politika jakosti 

Ve Viadrusu, stejně jako před tím v ŽDB, je vytvořen a udržován systém managementu 

jakosti, jenž splňuje požadavky normy ISO 9001 a je základním předpokladem dosahování 

spokojenosti zákazníků s výrobky a dodávkami společnosti. S touto politikou jsou spojeny 

i závazky vedení k prosazování této politiky nejen ze strany své, tedy vedení, ale i ze 

strany zaměstnanců. Systém managementu jakosti je ve Viadrusu integrován se systémem 

ochrany životního prostředí a tak je jejich certifikace prováděna zároveň. Jedná se o 

certifikaci QMS – quality management systém, a již zmíněnou EMS. Certifikaci provádí 

nezávislá mezinárodně uznávaná certifikační společnost TUV CERT. 
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3 - Charakteristika problematiky konkrétního řešení   

Problematika vhodně zvoleného výrobního postupu, či technologie, je velice důležitou 

součástí celkových nákladů a z nich vzešlého případného zisku – čím větší náklady, tím 

nižší zisk. Pro podnik by bylo žádoucí, kdyby velikost nákladů byla co nejnižší a zisk 

naopak co nejvyšší [9]. Velikostí zisku a faktory, které ho ovlivňují, se tato práce věnovat 

nebude. Cílem této práce je zjistit, zda by bylo možno vhodnou změnou postupu výroby 

tyto celkové náklady na tvorbu odlitků snížit. Prvním krokem v této části práce je popis 

stávajícího řešení po stránce konstrukční a technologické. Problematika lidských zdrojů, 

výrobních časů a jiných nákladů. Všechny tyto data budou následně vyjádřeny v závěrečné 

kalkulaci na jeden odlitek i na celkovou zakázku. Následující část práce obsahuje dvě nově 

navržená řešení a to taková, která by využila jiný postup, výrobní stroj, či technologii tak, 

aby výsledná kalkulace těchto návrhů byla nižší, než kalkulace řešení prvního a tedy 

stávajícího. 

3.1 - Prohlášení 

Zákazník a zakázka jsou fiktivní, nicméně zakázka vychází z konkrétní zakázky na 

Viadrusu. Výrobek, který je středobodem této práce, je vytvořen dle konkrétního výrobku 

z databáze Viadrusu, nicméně je značně zjednodušen a upraven. Jelikož funkce odlitku a 

jméno zákazníka nejsou pro tuto práci důležité, budou nadále označování jako „Odlitek“ a 

„Zákazník“. V případě Odlitku může být použito i vymyšlené číslo odlitku, které však 

odpovídá označovacím standardům podniku. Veškeré hodnoty zjištěné přímo v podniku 

jsou přepočítány konstantou tak, aby nedošlo k vyzrazení interních informací. Popisy 

jednotlivých výrobních zařízení jsou přesná, nicméně číselné hodnoty jsou opět upraveny.  

3.2 - Popis zakázky 

Zákazník s Viadrusem v minulosti již spolupracoval a to s velmi kladným ohlasem a tak je 

zakázka proto vedena jako "bez rizika". Tento zákazník by měl zájem o 250 000 kusů 

požadovaného odlitku a to v rozmezí 12 měsíců. Počet kusů na jednu dodávku ponechává 

zákazník na rozhodnutí Viadrusu. Odlitek bude odlit z šedé litiny typu GG 20 – (422420 

dle ČSN). Zákazník má rovněž své vlastní modelové zařízení a není tedy nutno zapojit 

oddělení konstrukce. Modely byly přijaty na modelárnu a nebyla u nich zjištěna žádná 

závada či jakákoliv okolnost bránící jejich použití. Materiál modelů je dural – EN AW-
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5083. Vzhledem k velikosti odlitku má zákazník k dispozici modelů 20. Všechny tyto 

modely dává zákazník k dispozici pro odlévání. Před zahájením sériové výroby požaduje 

zákazník prototypovou sérii o počtu pěti kusů, na kterých by si otestoval jakost povrchu a 

provedl technologické zkoušky. Detailnější informace o zakázce viz příloha 1 - Zakázkový 

list.  

3.2.1 - Režie 

Tato práce se v analýze stávajícího řešení, i řešení navrhovaných bude zabývat pouze 

náklady přímými. Do nákladů tedy nebudou zahrnuty režie. 

3.3 – Popis odlitku 

Detailní schéma odlitku je možno vidět v příloze č. 2 – Výkres odlitku. Zjednodušená 

verze je vidět na obrázku. 4, kde jsou však zobrazeny pouze jeho maximální rozměry. 

Odlitek bude dodáván bez děr. Tyto díry si zákazní opracuje sám. Objem odlitku činí 

240cm
3
 a jeho hmotnost by měla činit 1,73kg. Tato hmotnost se však musí přepočítat na 

základě empirických znalostí z provozu, porovnat s hmotností deklarovanou a následně 

s hmotností skutečného odlitku – určení hmotnosti není nikdy přesné, a vždy je v určitém 

rozpětí.    

 

Obr. 4 – Schéma odlitku 
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4 - Popis stávajícího řešení 

Stávající řešení zmíněné zakázky je prováděno na lince WG. Na tomto stroji je využit celý 

formovací rám, do kterého je naskládáno 12 modelů. 

4.1 - Popis formovacího stroje[2]
   
 

Formovna slévárny radiátorů je tvořena dvojicí automatických formovacích linek firmy 

Wülffel-Graue (WG) s původním garantovaným směnovým výkonem 160 - 180 forem 

/hod/sortiment. Formy z jednotné formovací směsi v rámech 1350x780x120x120 jsou 

lisovány měrnými tlaky 0,8-1,2 Mpa. Zakládání jader a odléváni forem je ruční – bez 

mechanizace. Garantovaným směnnovým výkonem byl zajišťovaný požadovaný provozní 

výkon, který činil: 

Formovací linka  WG 1 - 100 forem/ hod. při sortimentu radiátorů   500/110,116 

Formovací linka  WG 2 - 80 forem/ hod. při sortimentu radiátorů   900/160,220,70 

Pracovní takt při uvedených výkonech činil 22,5, resp. 25 s. 

Potřeba kovu pro formovací linky byla 48 689 tun/rok 

Potřeba formovací směsi je 476 160 tun/rok 

Velikost rámu - 1350 x 780 x 120/120 mm 

Výkon linky – max. 180 forem/hod 

Takt - minim. 20 sec při rad. článku délky 500 mm. 

Min. doba chlazení - 20 min 

Spotřeba formovací směsi - 80 m
3
/hod 

Počet dopravních vozíků linky WG1 – 84 

Počet dopravních vozíků linky WG2 – 88 

Technologická energie - 100 Kč/hod 

Vypočet nákladů na technologické náklady na provoz stroje je zobrazen v příloze 6. 

4.2 - Kalkulace potřebného času k realizaci analyzované zakázky 

Průměrná výrobní kapacita linky WG je 100 formovacích rámů za hodinu. 

Jedna směna je rovna 7,5 hodin, z čehož vyplývá, že směnová kapacita činí 750 rámů. 

Provoz linky WG je na tři směny díky čemuž je výkon stroje za jeden  

pracovní den roven 2250 rámů.  
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Formovací rám pro linku WG má rozměry 1350 x 780mm. Do jednoho rámu se tedy vejde 

12 modelů s kompletní vtokovou soustavou. Rozložení modelů i náčrt vtokové soustavy 

viz příloha 4 - Uložení modelů na modelové desce WG. 

Počet vyrobených odlitků za den je tedy 2250x12= 27000 kusů. 

Celkový počet odlitků je 250000. 

Celkový počet dnů je tedy 250000/27000= 9,26. 

Zmetkovitost na lince WG činí průměrně 3%, což v našem případě znamená 7500 odlitků. 

Pro odlití těchto odlitků tedy potřebujeme 1 hodinu. 

Za předpokladu že by zmetkovitost byla 3%, by tedy potřebný čas na odformování zakázky 

na lince WG činil 10 pracovních dnů, což je 30 směn.  

Jelikož je pro realizaci zakázky časový prostor jednoho roku, není nutno odlévat o 

víkendech.  

Na lince WG by tedy zakázka byla odlita nejdříve za 14 dnů od zahájení. 

4.3 - Kalkulace potřebných lidských zdrojů 

Potřebný počet lidí nutný k obsluze linky WG je 21. 

Hodinové vyjádření nákladů na jednoho pracovníka: 

Hodinová cena zaměstnance linky WG se skládá z několika faktorů.  

Těmito faktory jsou:  Tarifní cena = 73Kč/hod. 

   Příplatek za riziko = 16,80Kč/hod. 

   Průměrná hodnota příplatků za odp. a noční směny = 6,70Kč/hod. 

   Osobní ohodnocení a prémie = 12,40Kč/hod. 

   Sociální a zdravotní pojištění = 20,6Kč/hod 

Cena jednoho zaměstnance je tedy 73+16,80+6,70+12,4+20,6= 129,5kč/hod. 

Cena jednoho pracovníka za směnu je tedy 7,5x129,5= 971,25Kč. 

Celkový počet směn potřebný na realizaci zakázky je 30. 

Celková cena jednoho pracovníka po dobu zakázky je tedy 30x971,25= 29137,5Kč. 
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Celková cena všech zaměstnanců potřebných pro realizaci zakázky na lince WG je  

21x29137,5= 611887,5Kč. 

4.4 - Kalkulace formovacího písku 

Spotřeba písku na lince WG je přibližně 120 tun za jednu hodinu. To znamená, že spotřeba 

za jednu směnu je 120x7,5= 900 tun. Celková spotřeba písku nutná k realizaci zakázky je 

tedy 30x 900= 27000tun. 

Vratnost písku činí 90%, z čehož vyplývá, že výsledná spotřeba bude jen 10% což je 

v našem případě 27000x0.1= 2700 tun 

 Složení formovacího písku 

Formovací písek je složen ze tří hlavních přísad, jimiž jsou základní písek - 91%,  

bentonit - 8% a uhlíkaté přísady -1 %. 

 Cena formovacího písku 

Cena přísad o hmotnosti 1 tuna 

Základní písek= 800Kč, Bentonit= 2900Kč, Uhlíkaté přísady = 4500Kč 

 Cena formovacího písku o hmotnosti 1 tuna 

Základní písek= 910 kg = 728Kč. 

Bentonit = 80 kg = 232Kč. 

Uhlíkaté přísady = 10 kg = 45Kč 

Cena jedné tuny písku je tedy 728+232+45= 1005Kč 

Celková cena formovacího písku je 2700x1005= 2713500Kč 

4.5 – Kalkulace nákladů na litinu 

 Hmotnost litiny v odlitcích 

Hmotnost litiny v odlitcích je počet odlitků v rámu násobený hmotností jednoho odlitku: 

1,73x12= 20,76 kg   

 Hmotnost litiny vtokové soustavy 

Tvar vtokové soustavy je zobrazen v příloze č. 4 a to čárkovanou čarou. Z této přílohy 

vyplývá, že spojovací kánálky/struskovák, se skládají z několika délek. 

Jedná se 15x vtok o délce 115mm, který má hmotnost 4x 0,25= 1kg. 

      2x struskovák o délce 434mm, který má hmotnost 2x 0,94= 1,88kg. 
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      2x struskovák o délce 280mm, který má hmotnost 2x 0,6= 1,2kg. 

      1x struskovák o délce 169mm, který má hmotnost 1x 0,36= 0,36kg. 

Celková hmotnost litiny ve vtokové soustavě je tedy 1+1,88+1,2+0,36= 4,44kg. 

Celková hmotnost litiny v jednom rámu je hmotnost litiny v odlitcích + hmotnost litiny ve 

vtokové soustavě což je 20,76+ 4,44= 25,2kg. 

Celkový počet rámů je v této zakázce roven počtu odlitků (i s rezervami na zmetky) dělený 

počtem odlitků v jednom rámu což představuje 257500/12=21459 rámů. 

Celková hmotnost litiny v zakázce je tedy 25,2x21459= 540766,8kg= 540,8 tun. 

Cena za jeden kilogram litiny GG 20 pro WG se určuje složitou kalkulací dle typu odlitku, 

vytíženosti formy a dalších faktorů. Proto zde jako kilogramovou cenu litiny bude použita 

hodnota doporučená obchodním oddělením, která v tomto případě představuje 40Kč 

Cena za celkovou litinu využitou při realizaci zakázky je tedy 540766,8x40= 21630672Kč. 

4.6 – Kalkulace celkových nákladů na dané řešení 

Celkové náklady na realizaci jsou "náklady na zaměstnance"+"náklady na písek"+ 

"náklady na litinu+"náklady na technologické energie".  

Po dosazení těchto nákladů dostaneme: 

611887,5+ 2713500+21630672+22500= 24977559,5Kč 

Z toho vyplývá, že cena za jeden odlitek je 2497759,5/250000= 99,9 Kč.  
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4.7 - Shrnutí tohoto řešení analyzované zakázky 

Pro přehlednost jsou důležité hodnoty týkající se tohoto řešení uvedeny v tabulce 1. Tato 

tabulka obsahuje všechny zjištěné i vypočtené hodnoty s vyjímkou technologických 

energií, kterým se věnuje příloha 6. 

Čas potřebný k realizaci     

10 pracovních 

dnů 

            

Počet pracovníků nutných k 
  

21 pracovníků 

obsluze stroje   
  

  

Spotřeba formovacího písku     2700 tun 

            

Celková hmotnost litiny 
  

540,8 tun 

nutné k realizaci          

      Náklady na jednu hodinu      129,50 Kč 

jednoho pracovníka   
  

  

Náklady na jednoho 

pracovníka      
29 137,50 Kč 

po dobu realizace zakázky       

Náklady na všechny 

pracovníky  
  

611 887,50 Kč 

po dobu realizace zakázky 
  

  

Náklady na formovací písek     27 135 00 Kč 

            

Náklady na litinu   
  

21 630 672 Kč 

  
 

  
  

  

Celkové náklady na realizaci     24977559,5 Kč 

daného řešení   
  

  

Náklady na jeden odlitek     99,9 Kč 

            

Tabulka 1 – Shrnutí stávajícího řešení [Vlastní zpracování] 
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5 - Popis navrhovaného řešení 1 

První navrhované řešení zmíněné zakázky je prováděno na stroji HWS. Na tomto stroji je 

využit celý formovací rám, do kterého je naskládáno všech 20 modelů. 

5.1 - Popis formovacího stroje[3]    

Základem výroby velkých a středních článků na slévárně kotlů se je stroj  HWS Seiatsu  

EFA – SD 7, 5, na který navázala upravená kladičková trať bývalé linky FPL. č. 2, 

poháněná motoricky až do úseku chlazení, hydraulická tlačka pro zajištění posunu forem 

v chladicím úseku, nový systém zvedacích a otočných stolů a vytřásací rošty. Přebudována 

byla pásová doprava rozvozu a svozu a odprašování. Během provozu linky HWS došlo 

k dalším dílčím modernizacím. Do pracovního cyklu bylo zařazeno frézování vtoků, 

k urychlení výměny modelových desek byl instalován pojížděcí nosič desek s vyhříváním 

modelů, přidán vodní chladič do cirkulačního okruhu hydraulické stanice. Rovněž došlo 

k doplnění 4ks kompletů formovacích rámů. Současný maximální výkon formovny se 

těmito úpravami zvýšil na 168 f/ 7,5hod, což odpovídá hodinovému výkonu 22, 4 ks 

forem. 

Formovací směs je z přípravny transportována strmým pásem a soustavou pásové dopravy 

do zásobníku formovací směsi nad linkou HWS, který pojme 18, 4 t směsi. Zároveň je 

možné přepouštět formovací směs pro potřebu strojní formovny. Při řízení rozvozu směsi 

má prioritu formovací linka HWS. 

Ze zásobníku je směs pomocí vynášecího pásu dopravena do dávkovacího zásobníku. 

Dávkovací zásobník písku je opatřen elektronickým vážním zařízením pro přesné 

dávkování potřebného množství písku. Pro spodní poloformu je toto množství nastaveno 

na 1240kg formovací směsi a pro horní poloformu na 1260kg formovací směsi.  

Navážená směs se lisuje pomocí dělené lisovací hlavy formovacího stroje za využití 

systému Seiatsu. Pro běžnou výrobu je nastaven lisovací tlak pro spodní poloformu na  

120 N/cm2 a pro horní poloformu na 110 N/cm2 .      

Technická data: 

Formovací stroj  HWS Seiatsu  EFA – SD 7, 5 

Velikost formovacích rámů - 1850 x 1400 x 300/300 mm 

Výkon - 20 kompletních forem / hod 
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Takt linky -180 sekund 

Lisovací tlak - 20 – 120 N/cm2 

Spotřeba formovacího písku - 50 t – 60 t/ hod – skut. 50 t/ hod při 20 f/hod  

                                                                                     56 t/hod při 22, 4 f/hod 

Ovládání - volně programovatelné řídící zařízení SIEMENS S 7 

Technologická spotřeba energie - 150 Kč/hod 

Vypočet nákladů na technologické náklady na provoz stroje je zobrazen v příloze 6. 

5.2 - Kalkulace potřebného času k realizaci analyzované zakázky 

Průměrná výrobní kapacita stroje HWS je 20 formovacích rámů za hodinu. 

Jedna směna je rovna 7,5 hodin, z čehož vyplývá, že směnová kapacita činí 150 rámů. 

Provoz stroje HWS je na tři směny díky čemuž je výkon stroje za jeden  

pracovní den roven 450 rámů.  

Formovací rám pro stroj HWS má rozměry 1850 x 1400mm. Do jednoho rámu se tedy 

vejde všech 20 modelů s kompletní vtokovou soustavou. Rozložení modelů i náčrt vtokové 

soustavy viz příloha 3 - Uložení modelů na modelové desce HWS. 

Počet vyrobených odlitků za den je tedy 450x20= 9000 kusů. 

Celkový počet odlitků je 250000. 

Celkový počet dnů je tedy 250000/9000= 27,7. 

Zmetkovitost na stroji HWS činí průměrně 2%, což v našem případě znamená 5000 

odlitků. Pro odlití těchto odlitků tedy potřebujeme 2 směny. 

Za předpokladu že by zmetkovitost byla 2%, by tedy potřebný čas na odformování zakázky 

na stroji HWS činil 29 pracovních dnů, což je 87 směn.  

Jelikož je pro realizaci zakázky časový prostor jednoho roku, není nutno odlévat o 

víkendech.  

Na stroji HWS by tedy zakázka byla odlita nejdříve za 39 dnů od zahájení. 
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5.3 - Kalkulace potřebných lidských zdrojů 

Potřebný počet lidí nutný k obsluze stroje HWS je 15. 

Hodinové vyjádření nákladů na jednoho pracovníka: 

Hodinová cena zaměstnance linky HWS se skládá z několika faktorů.  

Těmito faktory jsou:  Tarifní cena = 82Kč/hod. 

   Příplatek za riziko = 12,80Kč/hod. 

   Průměrná hodnota příplatků za odp. a noční směny = 6,70Kč/hod. 

   Osobní ohodnocení a prémie = 12,40Kč/hod. 

   Sociální a zdravotní pojištění = 23,6Kč/hod 

Cena jednoho zaměstnance je tedy 82+12,8+6,70+12,4+23,6= 137,5kč/hod. 

Cena jednoho pracovníka za směnu je tedy 7,5x137,5= 1031,25Kč. 

Celkový počet směn potřebný na realizaci zakázky je 87. 

Celková cena jednoho pracovníka po dobu zakázky je tedy 87x1031,25= 89718,75Kč. 

Celková cena všech zaměstnanců potřebných pro realizaci zakázky na stroji HWS je  

15x89718,7= 1345781,25Kč. 

5.4 - Kalkulace formovacího písku 

Spotřeba písku na stroji HWS je 50 tun za jednu hodinu. To znamená, že spotřeba za jednu 

směnu je 50x7,5= 375 tun. Celková spotřeba písku na písku nutná k realizaci zakázky je 

tedy 87x 375= 32625tun. 

Vratnost písku činí 90%, z čehož vyplývá, že výsledná spotřeba bude jen 10% což je 

v našem případě 32625x0.1= 3262,5 tun 

 Složení a cena formovacího písku 

Složení a cena formovacího písku jsou stejné, jako v bodě 4.4. Z toho tedy vyplývá, že 

jedna tuna formovacího písku stojí 1005Kč.  

Celkové náklady na formovací písek jsou počet tun písku násobený cenou jedné tuny, což 

činí 3262,5x1005 = 3278812,5Kč 
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5.5 – Kalkulace nákladů na litinu 

 Hmotnost litiny v odlitcích 

Hmotnost litiny v odlitcích je počet odlitků v rámu násobený hmotností jednoho odlitku: 

1,73x20= 34,6 kg 

  Hmotnost litiny vtokové soustavy 

Tvar vtokové soustavy je zobrazen v příloze č. 3 a to čárkovanou čarou. Z této přílohy 

vyplývá, že spojovací kánálky struskovák, se skládají z několika délek. 

Jedná se 22x vtok o délce 150mm, který má hmotnost 22x 0,32= 7,04kg. 

       6x vtok o délce 200mm, který má hmotnost 6x 0.43= 2,58kg. 

       4x struskovák o délce 341mm, který má hmotnost 4x 0,73= 2,92kg. 

       2x struskovák o délce 468mm, který má hmotnost 2x 1= 2kg. 

Celková hmotnost litiny ve vtokové soustavě je tedy 7,04+2,58+2,92+2= 14,54kg. 

Celková hmotnost litiny v jednom rámu je hmotnost litiny v odlitcích + hmotnost litiny ve 

vtokové soustavě což je 34,6+14,54= 49,14kg. 

Celkový počet rámů je v této zakázce roven počtu odlitků (i s rezervami na zmetky) dělený 

počtem odlitků v jednom rámu což představuje 255000/20=12750 rámů. 

Celková hmotnost litiny v zakázce je tedy 49,14x12750= 626535kg= 626,5 tun. 

Cena za jeden kilogram litiny GG 20 pro HWS se určuje složitou kalkulací dle typu 

odlitku, vytíženosti formy a dalších faktorů. Proto zde jako kilogramovou cenu litiny bude 

použita hodnota doporučená obchodním oddělením, která v tomto  

případě představuje 45Kč 

Cena za celkovou litinu využitou při realizaci zakázky je tedy 626535x45= 28194075Kč. 

5.6 – Kalkulace celkových nákladů na dané řešení 

Celkové náklady na realizaci jsou "náklady na zaměstnance"+"náklady na písek"+ 

"náklady na litinu" + "náklady na technologické energie". Po dosazení těchto nákladů 

dostaneme: 

1345781,25+3278812,5+2819407528194075+131625= 32950293,75Kč 

Z toho vyplývá, že cena za jeden odlitek je 32950293,75/250000= 131,8Kč. 
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5.7 - Shrnutí tohoto řešení analyzované zakázky 

Pro přehlednost jsou důležité hodnoty týkající se tohoto řešení uvedeny v tabulce 2. Tato 

tabulka obsahuje všechny zjištěné i vypočtené hodnoty s vyjímkou technologických 

energií, kterým se věnuje příloha 6. 

Čas potřebný k realizaci     39 pracovních dnů 

            

Počet pracovníků nutných k 
  

15 pracovníků 

obsluze stroje   
  

  

Spotřeba formovacího písku     3262,5 tun 

            

Celková hmotnost litiny 
  

626,5 tun 

nutné k realizaci          

      Náklady na jednu hodinu      137,50 Kč 

jednoho pracovníka   
  

  

Náklady na jednoho 

pracovníka      89 718,75 Kč 

po dobu realizace zakázky       

Náklady na všechny 

pracovníky  
  

1 345 781,25 Kč 

po dobu realizace zakázky 
  

  

Náklady na formovací písek     32 788 12,5 Kč 

            

Náklady na litinu   
  

28 194 075 Kč 

  
 

  
  

  

Celkové náklady na realizaci     32 950 293,75 Kč 

daného řešení   
  

  

Náklady na jeden odlitek     131,8 Kč 

            

Tabulka 2 - Shrnutí prvního navrhovaného řešení [Vlastní zpracování] 
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6 – Popis navrhovaného řešení 2 

Druhé navrhované řešení zmíněné zakázky je prováděno na stroji FOROMAT 30. Na 

tomto stroji je využit celý formovací rám, do kterého je naskládáno 8 modelů. 

6.1 – Popis formovacího stroje 

Technický popis: formovací stroj střásací a lisovací, slouží k výrobě malých a středních 

forem střásáním a lisováním. Velikost form. rámu max. 800x630 mm, prov. tlak vzduchu 6 

atp, počet úderů kovadliny 710/min. [2]          

Výrobce: VEB GISAG Schmiedeberg, NDR                                         

Dodavatel: Škodaexport Praha                                      

Výrobce: SCHMIEDEBERG,NDR       

Rok výroby: 1980  

Technologická spotřeba energie - 75 Kč/hod 

Vypočet nákladů na technologické náklady na provoz stroje je zobrazen v příloze 6. 

6.2 - Kalkulace potřebného času k realizaci analyzované zakázky 

Průměrná výrobní kapacita stroje FOROMAT 30 je 8 formovacích rámů za hodinu. 

Jedna směna je rovna 7,5 hodin, z čehož vyplývá, že směnová kapacita činí 60 rámů. 

Provoz stroje FOROMAT 30 je na tři směny díky čemuž je výkon stroje za jeden  

pracovní den roven 180 rámů.  

Formovací rám pro stroj FOROMAT 30 má rozměry 800 x 630mm. Do jednoho rámu se 

tedy vejde 8 modelů s kompletní vtokovou soustavou. Rozložení modelů i náčrt vtokové 

soustavy viz příloha 5 - Uložení modelů na modelové desce FOROMAT 30. 

Počet vyrobených odlitků za den je tedy 180x8= 1440 kusů. 

Celkový počet odlitků je 250000. 

Celkový počet dnů je tedy 250000/1440= 173,71. 

Zmetkovitost na stroji FOROMAT 30 činí průměrně 3%, což v našem případě znamená 

7500 odlitků. Pro odlití těchto odlitků tedy potřebujeme 5.2 dnů. 

Za předpokladu že by zmetkovitost byla 3%, by tedy potřebný čas na odformování zakázky 

na stroji FOROMAT 30 činil 179 pracovních dnů, což je 537 směn.  

Jelikož je pro realizaci zakázky časový prostor jednoho roku, což pro rok 2013 činí 230 
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pracovních dnů (po odečtení státních svátků), není nutno odlévat o víkendech.  

Na stroji FOROMAT 30 by tedy zakázka byla odlita nejdříve desátý měsíc po zahájení. 

6.3 - Kalkulace potřebných lidských zdrojů 

Potřebný počet lidí nutný k obsluze stroje FOROMAT 30 je 2. 

Hodinové vyjádření nákladů na jednoho pracovníka: 

Hodinová cena zaměstnance linky FOROMAT 30 se skládá z několika faktorů.  

Těmito faktory jsou:  Tarifní cena = 78Kč/hod. 

   Příplatek za riziko = 16,20Kč/hod. 

   Průměrná hodnota příplatků za odp. a noční směny = 6,70Kč/hod. 

   Osobní ohodnocení a prémie = 12,40Kč/hod. 

   Sociální a zdravotní pojištění = 23,6Kč/hod 

Cena jednoho zaměstnance je tedy 78+16,2+6,70+12,4+23,6= 136,9Kč/hod. 

Cena jednoho pracovníka za směnu je tedy 7,5x136,9= 1026,75Kč. 

Celkový počet směn potřebný na realizaci zakázky je 537. 

Celková cena jednoho pracovníka po dobu zakázky je tedy 537x1026,75= 551364,75Kč. 

Celková cena všech zaměstnanců potřebných pro realizaci zakázky na stroji FOROMAT 

30 je 2x551364,75= 1102729,5Kč. 

6.4 - Kalkulace formovacího písku 

Spotřeba písku na stroji FOROMAT 30 je 1,29 tun za jednu hodinu. To znamená, že 

spotřeba za jednu směnu je 1,29x7,5= 9,675 tun. Celková spotřeba písku nutná k realizaci 

zakázky je tedy nutný počet směn násobený spotřebou písku za směnu což v našem případě 

představuje 537x 9,675= 5195,75tun. 

Vratnost písku činí 90%, z čehož vyplývá, že výsledná spotřeba bude jen 10% což je 

v našem případě 5195,75x0.1= 519,57 tun 

 Složení formovacího písku 

Složení a cena formovacího písku jsou stejné, jako v bodě 4.4. Z toho tedy vyplývá, že 

jedna tuna formovacího písku stojí 1005Kč.  
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Celková cena formovacího písku je 519,57x1005= 522172,8Kč 

6.5 – Kalkulace nákladů na litinu 

 Hmotnost litiny v odlitcích 

Hmotnost litiny v odlitcích je počet odlitků v rámu násobený hmotností jednoho odlitku: 

1,73x8= 13,84 kg 

  Hmotnost litiny vtokové soustavy 

Tvar vtokové soustavy je zobrazen v příloze č. 5 a to čárkovanou čarou. Z této přílohy 

vyplývá, že spojovací kánálky/struskovák, se skládají z několika délek. 

Jedná se 4x vtok o délce 100mm, který má hmotnost 4x 0,21= 0,84kg. 

     5x vtok o délce 50mm, který má hmotnost 5x 0,1= 0,5kg. 

     2x struskovák o délce 160mm, který má hmotnost 2x 0,34= 0,68kg. 

     1x struskovák o délce 110mm, který má hmotnost 1x 0,23= 0,23kg. 

Celková hmotnost litiny ve vtokové soustavě je tedy 0,84+0,5+0,68+0,23= 2,25kg. 

Celková hmotnost litiny v jednom rámu je hmotnost litiny v odlitcích + hmotnost litiny ve 

vtokové soustavě což je 13,84+ 2,25= 16,09kg. 

Celkový počet rámů je v této zakázce roven počtu odlitků (i s rezervami na zmetky) dělený 

počtem odlitků v jednom rámu což představuje 257500/8=32188 rámů. 

Celková hmotnost litiny v zakázce je tedy 16,09x32188= 517896,8kg= 518 tun. 

Cena za jeden kilogram litiny GG 20 pro FOROMAT 30 se určuje složitou kalkulací dle 

typu odlitku, vytíženosti formy a dalších faktorů. Proto zde jako kilogramovou cenu litiny 

bude použita hodnota doporučenou obchodním oddělením, která v tomto případě 

představuje 30Kč. 

Cena za celkovou litinu využitou při realizaci zakázky je tedy: 

517896,8x30= 15536906,25Kč. 
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6.6 - Celkové náklady daného řešení 

Celkové náklady na realizaci jsou "náklady na zaměstnance"+"náklady na písek"+ 

"náklady na litinu"+"náklady na technologické energie".  

Po dosazení těchto nákladů dostaneme: 

1102729,5+522172,87+15536906,25+302063 = 17463871,6Kč 

Z toho vyplývá, že cena za jeden odlitek je 17463871,6/250000= 69,8Kč. 

6.7 - Tabulkové shrnutí tohoto řešení analyzované zakázky 

Pro přehlednost jsou důležité hodnoty týkající se tohoto řešení uvedeny v tabulce 3. Tato 

tabulka obsahuje všechny zjištěné i vypočtené hodnoty s vyjímkou technologických 

energií, kterým se věnuje příloha 6. 

Čas potřebný k realizaci     
179 pracovních 

dnů 

            

Počet pracovníků nutných k 
  

2 pracovníci 

obsluze stroje   
  

  

Spotřeba formovacího písku     519,57 tun 

            

Celková hmotnost litiny 
  

518 tun 

nutné k realizaci          

      Náklady na jednu hodinu      136,90 Kč 

jednoho pracovníka   
  

  

Náklady na jednoho 

pracovníka      551 364,75 Kč 

po dobu realizace zakázky       

Náklady na všechny 

pracovníky  
  

1 102 729,50 Kč 

po dobu realizace zakázky 
  

  

Náklady na formovací písek     5 221 72,8 Kč 

            

Náklady na litinu   
  

15 536 906,25Kč 

  
 

  
  

  

Celkové náklady na realizaci     17 463 871,6 Kč 

daného řešení   
  

  

Náklady na jeden odlitek     69,8 Kč 

            

Tabulka 3 - Shrnutí druhého navrhovaného řešení [Vlastní zpracování] 
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7 - Závěr 

V kapitole 4 bylo představeno stávající řešení odlévání daného odlitku pro zákazníka a to 

pomocí linky WG. V této kapitole byly rovněž provedeny veškeré potřebné nákladové 

kalkulace nutné k určení celkových nákladů na toto řešení. V kapitolách 5 a 6 byla 

představena řešení nová za využití strojů HWS a FOROMAT 30 a rovněž k nim byly 

spočteny veškeré kalkulace. Pro přehlednost jsou výsledky těchto kalkulací znovu uvedeny 

v tabulce 4, ze které jasně vyplývá, jak dlouho bude trvat vykonání zakázky v každé ze tří 

analyzovaných metod, náklady na jeden odlitek i na celkové provedení zakázky.  

  Formovací Náklady na Náklady na Čas nutný 

  stroj 1 odlitek celou zakázku k realizaci 

Stávající WG1 99,9 Kč 24 977 559,5 Kč 10 pracovních dnů 

řešení         

Navrhované  HWS 131,8 Kč 32 950 293,75 Kč 39 pracovních dnů 

řešení 1         

Navrhované FOR30 69,8 Kč 17 463 871,6 Kč 179 pracovních dnů 

řešení 2         

 

Tabulka 4 - Srovnání analyzovaných metod [Vlastní zpracování] 

Z analýzy jasně vyplývá, že stávající řešení, tedy využití linky WG je jednoznačně časově 

nejlepší. Realizace zakázky v pouhých deseti pracovních dnech je jistě nadměrně rychlá. 

Nicméně je třeba zmínit, že zákazník dal lhůtu na realizaci zakázky jeden rok. To 

znamená, že dodání celé zakázky v čase nesrovnatelně kratším, by pro něj mohlo znamenat 

nemalé problémy - skladovat 250000 odlitků jistě není jednoduché a zákazník nemusí mít 

technické možnosti na to, aby opracoval a využil všech 250000 odlitků najednou.  

Jistým řešením by bylo využít pouze ranní směny. Čas na realizaci zakázky by se tím 

ztrojnásobil, nicméně zde nastává jiná potíž. Po každé ranní směně by se muselo modelové 

zařízení na lince WG měnit a stejně tak po každé noční směně a to by jistě nebylo vhodné. 

Linka WG slouží k velkosériové výrobě a tak je upřednostňováno, využití jednoho 

modelového zařízení po co nejdelší dobu. Dalším faktem je i to, že každodenní 

několikanásobná výměna modelového zařízení by byla i nákladná a časově zdlouhavá. 

Ideální pro stávající řešení je tedy jeho současná podoba. Krom velké rychlosti, která by 

pro zákazníka mohla být problémem, je ve stávajícím řešení i jiný problém a to jsou 

náklady na zaměstnance. I když má linka WG nejmenší odborné požadavky na obsluhu, 
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má jednoznačně nejvyšší počet pracovníků potřebných k obsluze stroje. Díky tomuto faktu 

jsou tedy náklady na lidské zdroje velmi vysoké.  První navrhované řešení, tedy využití 

formovacího stroje HWS, se ukázalo jako naprosto nevyhovující. Časově by se 

pohybovalo v rámci 39 pracovních dnů, nicméně náklady na toto řešení by byly značně 

vyšší, než je tomu v případě stávajícím. Důvod tohoto nárůstu ceny je jasný - nevyužitý 

formovací rám. Vzhledem k tomu, že HWS je stroj vhodný pro formování rozměrných 

odlitků, počítá se s velkým zaplněním formy. To v případě analyzované zakázky splněno 

není. I přes využití všech dvaceti modelů je forma nedostatečně vyplněna. To s sebou 

přináší i další problémy jako je například veliká spotřeba formovacího písku. Pokud by 

byla forma plně využita, byla by spotřeba razantně nižší. Stroj HWS je tedy pro realizaci 

analyzované zakázky nepřijatelný. Druhé navrhované řešení počítá se strojem FOROMAT 

30. Na tomto stroji by trvala zakázka jednoznačně nejdéle a to celých 179 pracovních dnů. 

Vzhledem k tomu, že zákazník dal na realizaci zakázky lhůtu jeden rok je tento výsledek 

stále přijatelný, jelikož rok 2013 má 230 pracovních dnů. Pro realizaci této zakázky se stroj 

FOROMAT 30 ukázal jako nejideálnějším. Cena jednoho odlitku je oproti stávajícímu 

řešení znatelně nižší. I toto řešení má však nevýhody. Stroj FOROMAT 30 by byl 

prakticky po celý jeden rok nepoužitelný k jiným účelům, než je realizace zmíněné 

zakázky. Mohlo by se stát, že by podnik obdržel zakázku jinou, lukrativní ale rovněž 

vhodnou pro realizaci na tomto stroji. Vzhledem k předchozím výborným zkušenostem 

podniku se zákazníkem je ale rozumné předpokládat, že velikost rizika ze strany zákazníka 

je v tomto případě malá, nicméně toto je záležitost, kterou musí zvážit vrcholový 

management a posléze rozhodnout jak dále postupovat. O čtvrtinu nižší náklady na 

realizaci s sebou nesou i možnost výrazného zlevnění výrobků a s tím spojenou 

spokojeností zákazníka, který by tak měl další důvod se k Viadrusu opět v budoucnosti 

vrátit. Po zvážení všech informaci je tedy navrhované řešení 2 tím nejvhodnějším řešením, 

které by uspokojilo nejen podnik, ale i zákazníka a to s minimálním rizikem. 
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Příloha 6 - Výpočet nákladů na technologické energie 

Výpočet celkového času v hodinách 

                Celkový hodinový čas se vypočte tak, že se celkový čas nutný k realizaci vynásobí počtem 

směn na jeden pracovní den a toto se vynásobí počtem hodin v jedné směně. Čas nutný 

k realizaci je spočten v kapitolách 4.2, 5.2 a 6.2. Po dosazení jsou hodnoty: 

     WG1: 10 x 3x7,5 = 225 hod 

     

          HWS: 39 x3x7,5 = 877,5 hod 

     

          FOR30: 179 x3x7,5 = 4027,5 hod 

     

          Výpočet celkových nákladů na technologické energie 

               Tyto náklady se vypočítají vynásobením hodinového času potřebného na realizaci a náklady  

na provoz stroje. Náklady na jednu hodinu provozu stroje jsou uvedeny v kapitolách 4.1, 5.1 a 

6.1. Po dosazení jsou hodnoty:  

 

WG1: 225 x100 = 22 500 Kč 

      

          HWS: 877,5 x150 = 131 625 Kč 

      

          FOR30: 4027,5 x75 = 302 063 Kč 

       

  

Náklady na 1 hodinu 

provozu formovacího stroje 

Celkový 

čas nutný k 

realizaci 

zakázky 

Celkový čas v 

hodinách 

Celkové náklady 

na technologické 

energie   

     WG1   100 Kč   10 dnů 225 hod   22 500 Kč   

                      

HWS 

 

150 Kč 

 

39 dnů 877,5 hod   131 625 Kč   

  

   

    

  

  

 

  

FOR 30   75 Kč   179 dnů 4027,5 hod   302 063 Kč   

                      

 

 

 


