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Abstrakt bachelor work  

Nowadays the Czech Republic passes through automation process and increasing of  
production capacities. Either existing equipments, technological procedures and methods are 
modernized, or new machines are invested in. The same situation is in our company AGC 
Automotive Czech. Also our plant was modernized in last 10 years significantly. Either we 
modernize existing process „What was done manually in the past, now machines do“or we 
expand the production capacity by installation of new machines.Process automation has direct 
impact against the company achievement. Newly installed machine can even work 24 hours a 
day, which is impossible for a man. We expand production capacity by to ways. Either we 
buy new devices, or we remove older machines from Western Europe. The last way is used 
very often in last two years. The platns in Western Europe are closed because of savings and 
the production moves to East, so also to us to the Czech Republic.The topic of Bachelor 
Thesis is to show, how the process automation proceeds in our company AGC Automotive 
Czech. First Bachelor Thesis is concerned with the theory, following the practical example of 
investment project, that I personally managed. 

 

 

 

Abstrakt bakalá řské práce 

V dnešní době zažívá ČR proces automatizace a zvyšování výrobních kapacit. Buď se 
modernizují stávající stroje, postupy a metody, nebo se investuje do nových strojů. Ne jinak je 
tomu i v našem závodě AGC Automotive Czech. Posledních 10 let se významně 
zmodernizoval i náš závod. Buď automatizujeme stávající proces „Co se dříve dělalo ručně, 
tak dnes dělají stroje„  nebo rozšiřujeme výrobní kapacitu instalací nových strojů. 
Automatizace procesů má přímý vliv na výkon firmy. Nově nainstalovaný stroj dokáže 
pracovat i 24 hodin denně, což je pro člověka nemožné. Při rozšiřování výrobní kapacity 
používáme dvě metody. Buď nakoupíme nové stroje nebo převezeme starší stroje ze západní 
Evropy . Poslední varianta je v posledních 2 letech velice častá, jelikož v rámci úspor se firmy 
v západní Evropě zavírají a výroba se přesouvá na východ, teda i k nám do ČR. Tématem 
bakalářské práce je ukázat jak tato automatizace procesů probíhá u nás ve firmě AGC 
Automotive Czech. Bakalářská práce nejprve ukazuje jak by to teoreticky mělo probíhat a 
poté následuje praktická ukázka akce, kterou jsem osobně prováděl.   
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České zkratky 

CAD  Kadence stroje za hodinu (ks/hod) 

ČR  Česká republika 

MP1  Malý potisk 1 

MP5  Malý potisk 5 

SoD  Smlouva o dílo 

VŘ  Výběrové řízení 

VŠB-TUO Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 

 

Cizojazyčné zkratky 

AGC  Asahi GLASS Corporation Automotive Europe / Název společnosti 

AVO  Added Value Operations  / Operace přidané hodnoty na skla 

CPU  Computer Power User 

FMEA  Failure Mode and Effect Analysis / Analýza možných vad a jejich důsledků 

HMI  Human Machine Interface (rozhraní mezi člověkem a strojem) 

ICO  Investment Cost Estimation / Ocenění investiční akce 

IPF  Investment Project Follow-up / Průběh investičního projektu 

IPR  Investment Project Request  / Požadavek na investici 

IPS  Investment Project Sheet / List investičního projektu 

ISH  Investment Project Schedule / Harmonogram investiční akce 

IT   Information Technology / Informační technologie 

MIS  Management Information System / Informační systém řízení 

PLC  Programable Logical Controler – (programovatelný automat) 

RFA  Request For Approval / Žádost o schválení 

SAP  Jméno německé společnosti, která je dodavatelem produktů ERP 

SHE  Safety, Health and Environment / Bezpečnost, zdraví, a ekologie 

SW  Software 

WBS  Work Breakdown Structure / Pracovní rozpisová struktura 

UV  Ultraviolet-visible/Ultrafialové záření 
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1 Úvod  
 

V bakalářské práci se zabývám automatizací procesů pro výrobu autoskel z pohledu 

investic ve firmě, ve které pracuji, tj. AGC Automotive Czech a.s.. Tento pojem v sobě 

ukrývá nejen problematiku několika oborů, ale také několika pohledů. 

Na pojem „Automatizace procesu pro výrobu automobilních skel z pohledu investic“ 

lze nahlížet z pohledu ekonomiky, marketingu, ale také z pohledu vývoje a technického 

zpracování výrobku. Je tedy zřejmé, že všechny tyto obory jsou navzájem propojené a nelze 

je v konečném součtu chápat jako jednotlivé celky.  

Právě tato propojenost je dobře viditelná v teoretické části této bakalářské práce, která 

je podrobně popsána ve třetí kapitole. Postupnými kroky v teoretické části se dokazuje 

nutnost nové investice z technického hlediska, z ekonomického hlediska i z pohledu 

marketingu. Nová investice přinese možnost zvýšení výroby, s vyšší kvalitou výrobků, 

snížení nákladů a zvýšení zisku. 

Tato akce je zajímá tím, že se nejedná pouze o nákup celé nové linky, ale o přesunutí 

potiskovacího stroje z našeho belgického závodu, který ukončil činnost. Tento stroj se před 

odesláním musel znovu dát do provozuschopného stavu, protože cca 3 roky nevyráběl. U této 

investiční akce se nejedná pouze o přesun potiskovacího stroje, ale i o nákup nových strojů, 

sestavení všech strojů do linky, otestování všech strojů jako celku a zahájení výroby. 

Tato bakalářská práce podrobně popisuje teoretický postup, na kterém jsem se osobně 

podílel, při investiční akci a porovnává tento teoretický postup s konkrétní investiční akcí, 

kterou jsem osobně řídil.         
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2 Představení  firmy AGC Automotive Czech a.s. 

2.1 Stru čná charakteristika firmy AGC Automotive Czech a.s.  
AGC Automotive Europe – závod Chudeřice vyrábí bezpečnostní skla (tvrzená boční 

okna, zadní vyhřívaná skla, lepená čelní skla, speciální lepené sklo velkých formátů)  pro 
automobilový průmysl.  

AGC Automotive Europe patří mezi tři nejvýznamnější dodavatele automobilového skla 
v Evropě se svými 25% podílu na trhu. Společnost je zastoupena v pěti zemích: Belgii, Francii, 
Itálii, České republice a Rusku. 

 
AGC Automotive Czech a.s. vyrábí cca 15 miliónů kusů automobilních skel za rok pro 

nejrůznější evropské výrobce aut, jako jsou například (PSA (Peugeot, Citroën), Fiat (Fiat, Alfa 
Romeo), General Motors (Opel, Vauxhall), BMW, Volkswagen Group (Audi, Škoda, 
Volkswagen), Ford (Ford, Jaguar, Volvo), Toyota, Honda, DaimlerChrysler (Mercedes, 
Chrysler, Smart), Renault-Nissan, VAZ, GAZ, Webasto, Suzuki, Mitsubishi. 

[ 1 ] 
 
 

 
Obrázek č.1 – letecký pohled na náš závod 

 

2.2 Historie firmy AGC Automotive  Czech a.s. 
 

Historie firmy Splintex Czech a.s. Chudeřice sahá až do roku 1925, viz.  
 [ PhDr.Miroslav Grisa, CSc. 1996 ] kdy Dr.Edmund Weinmann dostal živnostenské 
oprávnění k provozování hutě na zrcadlové sklo. Tehdy se ovšem firma jmenovala 
„Koksovna Edmunda Weinmanna“ a soustřeďovala se především na výrobu koksu 
z nedalekých uhelných dolů. Až od roku 1925, po získání příslušného povolení, se začala 
firma věnovat výrobě tzv. leštěného, zrcadlového skla. Od této chvíle se stala tato firma velmi 
významným dodavatelem skla pro stavebnictví a automobilový průmysl v Evropě. 
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 V době okupace zabrali firmu nacisté. V roce 1944 byla firma bombardována 
spojeneckými letadly. Jedna bomba nevybuchla a slouží dodnes  jako památník obětem války. 
Po skončení války se v roce 1946 firma přejmenovala na „Sklárny Union, n.p.“ a snažila se 
navázat na předválečné úspěchy. Problém byl ovšem v tom, že firma neměla v podstatě žádné 
odborníky. Důvodem toho bylo, že před a v průběhu války pracovala ve firmě drtivá většina 
Němců a jenom malé procento Čechů. Němci byli po válce odsunuti a nezbyl v podstatě 
nikdo, kdo by znal technologii nebo výrobu jako takovou. Docházelo poté, z pohledu dnešní 
doby, k úsměvným situacím, když např. přišlo politické nařízení z SSSR o dodávkách skla a 
nikdo ze zaměstnanců neuměl rusky. Jako absolutní perlička pak působí vyprávění jednoho 
z pamětníků o tom, jak firma dostala zakázku na skleněné víko rakve pro Klementa 
Gottwalda. Víko bylo vyrobeno až na třetí pokus a za asistence StB, která podezírala skláře ze 
sabotáže. 

 
 V roce 1965 byla firma přejmenována na „Sklo Union, o.p.Teplice“ a byla zakoupena 

licence Float (plavení skla v cínové lázni). V roce 1973 byla v Chudeřicích ukončena výroba 
plochého skla, které se od té doby vyrábí v Teplicích a firma se soustředila na výrobu skla 
tvrzeného, izolačního a pěnového. Výroba pěnového skla, které bylo vyráběno nepřetržitě od 
roku 1957 a které vyráběli, kromě Československa, už pouze v USA a SSSR, byla ukončena v 
roce 1990 s nástupem polystyrenu jako izolačního materiálu. Po revoluci, v roce 1991 se 
společnost změnila na akciovou společnost „Glavunion Teplice a.s.“ a došlo k rozdělení firmy 
na dvě části, „Glavostav“, který se i nadále zabývá výrobou plochého bezpečnostního skla a 
výrobou izolačních dvojskel a na „Thorax“, který se soustřeďoval na výrobu bezpečnostních 
autoskel. V roce 1996 se firma Thorax přejmenovala na „Splintex Czech a.s.“ dceřiná 
společnost firmy „Glaverbel Czech a.s. Teplice.“ 

Firma Splintex Czech a.s. je držitelem několika certifikátů ISO řady 9000 – Systém 
řízení kvality, ISO 14001 – Ochrana životního prostředí, OHSAS 18001 – BOZP, 
zákaznických norem ISO TS 16949 – souhrn norem VDA.6 – Německá norma pro kvalitu, 
QS 9000 – Americká norma pro kvalitu aj. 

Poslední přejmenování společnosti bylo v roce 2006. Novým a posledním názvem 
společnosti je „AGC Automotive Czech a.s.“. Důvodem bylo sjednocení názvu s vlastníkem 
společnosti AGC Group. 

[ 2 ] 
 

2.3 Hlavními produkty spole čnosti AGC Automotive Czech a.s. jsou : 
 

- Laminovaná automobilová skla 
  - čelní a boční 
- Kalená automobilová skla 
  - boční, zadní nevyhřívaná, zadní vyhřívaná 
 - Operace přidané hodnoty na skle - "AVO"  
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2.3.1 Laminovaná automobilová skla 
 

Se svou odolností proti nárazu a úderu byla laminovaná skla povinná pro čelní skla 
automobilů již od začátku osmdesátých let minulého století. Tato skla mohou být rovněž použita 
pro boční okna, zadní okna i pro skleněné střechy. 

 
 Laminované čelní sklo je sklo, které při výrobě prochází takovým technologickým 

procesem, který upravuje a zlepšuje jeho požadované vlastnosti. Tento technologický proces 
mění jeho tvar, pevnost, barvu a i vlastní pevnostní a mechanické schopnosti jeho použití. Sklo 
se uřízne v požadovaném tvaru a velikosti z tabule skla (přířezu). Pokud nepožadujeme 
neprůstřelné sklo, je běžně používané čelní sklo vyráběno ze dvou vrstev skla a jedné fólie. Tato 
skla se nejdříve uříznou diamantovým nástrojem, poté se obrousí  hrany, skla se umyjí, 
popřípadě potisknou a položí na formu (vždy pár skel). Po průjezdu skla pecí dostane sklo 
požadovaný tvar. Následně se skla znovu umyjí, mezi ně se vloží PVB fólie a sklo pokračuje do 
vakuové pece a autoklávu, ve kterém dostane sklo požadované vlastnosti (průhlednost, pevné 
spojení skla a fólie). 

  Laminované boční sklo je sklo, které prochází stejným výrobním procesem jako čelní 
sklo.  

2.3.2 Temperovaná (kalená)  automobilová skla 
 

Temperované sklo (jiným slovem kalené sklo). Jedná se o tvarované sklo,  které se 
nejprve uřízne, obrousí , umyje, popřípadě potiskne, zahřeje na teplotu  cca 650 °C a poté se 
vychladí tlakem vzduchu . Důležité je dodržet technologii zahřátí a prudkého ochlazení . Tím 
získává svoji pevnost a vnitřní předpětí. Nevýhodou a zároveň výhodou tohoto skla je jeho 
tříštivost. Tato vlastnost je vyhovující, neboť se netvoří při rozbití dlouhé a ostré jehlovité 
střepy, které by byly nebezpečné pro posádku při nehodě. Tato skla dále používáme pro 
vyplnění bočních a zadních otvorů i pro konstrukci vlepovaných technologických skel 
uzavírající buď aerodynamické nebo  karosářské výplně karoserie. 

 Temperované sklo má  pětinásobnou odolnost  proti rozbití. Ve srovnání s běžným 
sklem má temperované sklo schopnost roztříštit se na tisíce drobných a relativně bezpečných 
fragmentů; tato schopnost je činí obzvláště vhodným pro automobilové prostředí. 

Temperované sklo je používáno především pro výrobu bočních oken, zadních oken a 
skleněných střech. 

 

2.3.3 Operace p řidané hodnoty na skle - "AVO" 
Naše další činnost "Operace přidané hodnoty" (Added Value Operations) zahrnují 

veškeré činnosti, které přidávají laminovanému nebo temperovanému sklu jeden nebo několik 
komponentů - zejména dešťové a světelné senzory a vyhřívací systémy u čelních skel a zadních 
oken, a rovněž fixační systémy otevírání bočních oken . 
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3 Teoretický popis investi ční akce  

3.1 První krok - IPR – Investment Project Request  / Požadavek na 
investici  

Tento dokument je vůbec první dokument, který je nutné sepsat a zaslat na divizi při 
žádosti jakékoli investice .  

Požadavek na investici může podat kterýkoliv vedoucí úseku Společnosti do úseku 
engineeringu. Požadavek musí obsahova následující informace : 

• Lokaci investice (stát,umístění,oddělení, výrobní linku)   
• Název projektu 
• Datum požadavku 
• Popis projektu  - Je to první krok, a tudíž není třeba znát konečné řešení, které 

uspokojí požadavek 
• Cíl 
• Datum zprovoznění investice 
• Kontaktní osoba – Osoba, která předá potřebné informace, obvykle žadatel. 
• Žadatel  vypisuje formulář IPR  v anglickém jazyce.  

3.1.1 IPR – proces schvalování  
Dle přímé hierarchie žadatel posílá IPR na odsouhlsení na oddělení engineeringu, dále 

generálnímu řediteli závodu a příslušnému Diviznímu managerovi oddělení.  Po tomto prvním 
odsouhlasení je IPR odesláno Diviznímu engineering managerovi. Ten v úzké spolupráci s 
„Equipment Planing and Cost analysis Manager“ nebo „Division Department Manager“ projekt 
odsouhlasí nebo odmítne.  

Jestliže IPR  je odsouhlaseno (formální start projektu) , ředitel závodu nebo „Division 
Department Manager“ s Divizním engineering managerem nominují Technického vedoucího 
projektu. To může být osoba z divizního nebo lokálního engineeringu, technického centra, 
procesního engineeringu, atd.. 

3.1.2 Číslování projektu  
Divizní engineering manager definuje projektové číslo na „Investment Project List“.  

Projektové číslo a jméno Technického vedoucího projektu je zapsáno na IPR. Po vyplnění je 
IPR uloženo v Divizním oddělení engineeringu a kopie jsou odeslány zpět žadateli, řediteli 
závodu atd...Projektové číslo je nutné používat pro všechny dokumenty včetne pošty související 
s tímto projektem. 
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3.2 Druhý krok – IPS, ICO, ISH, IPF   

3.2.1 IPS – Investment Project Sheet / List investi čního projektu  
Určený technický vedoucí projektu a kontaktní osoba (obvykle žadatel)  vyplňují 

formulář IPS – Investment Project Sheet (rivizi 0) .  Tento první popis projektu musí obsahovat 
následující data : 

• Lokaci investice –( z IPR listu)  
• Jméno tech. Vedoucího, žadatele,lokální kontaktní osoby. Jméno odpovědné 

osoby za investici bude nominováno později. 
• Název projektu 
• Popis a cíle projektu – Detailní popis projektu  
• Hlavní specifikace – týkající se jak výrobku tak zařízení 
• Hlavní body plánu projektu s časovým ohodnocením (milníky)  
• Porovnání s podobným projektem (pokud existuje) 
• Odhad nákladů a úspor – odhad úspor již v této fázi potvrzuje controlór závodu 
• Speciální požadavky na kvalitu, SHE, logistiku, balení apod. 
• Návrh týmu projektu – V této první verzi musí být definována působnost 

(funkce)  týmu. Po startu projektu bude tým nominován. 
 
Formou připojených souborů se k tomuto formuláři nesmí opomenout přidat již známé 

vyhodnocení a dokumenty jako například FMEA procesu, risk analýza, technické listy výrobků 
a podobně (dle slo6itosti projektu) . 

Po schválení IPS slouží jako základní informační materiál pro Žádost o schválení RFA 
.Formou připojených souborů se k tomuto formuláři nesmí opomenout přidat již známé 
vyhodnocení a dokumenty jako například FMEA procesu, risk analýza, technické listy výrobků 
a podobně (dle slo6itosti projektu) . 

Po schválení IPS slouží jako základní informační materiál pro Žádost o schválení RFA . 

3.2.2 ICO – Investment Cost Estimation / Ocen ění investi ční akce  
Určený technický vedoucí projektu vyplňuje formulář ICO. V této fázi projektu (2.fáze)  

se do tohoto formuláře vyplní následující údaje : 
• Lokaci investice –( z IPR listu)  
• Jméno vedoucího projektu 
• Název projektu 
• Budget pro projekt, který je rozdělený : 
 - budget pro stavební činnost 
 - budget pro strojní vybavení 
 - budget pro elektro část 
 - budget pro instalaci 
 - budget pro připojení na energie 
 - a další položky 

Tento formulář se přiloží později k žádosti (RFA)  o investici akci . (ICO je přílohou č.2)  
. Později slouží pro sledování finační náročnosti projektu . 
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3.2.3 ISH – Investment Project Schedule / Harmonogr am investi ční akce  
Určený technický vedoucí projektu vyplňuje formulář ISH. V této fázi projektu (2.fáze)  

se do tohoto formuláře vyplní následující údaje : 
• Jméno vedoucího projektu 
• Název projektu 
• Časový plán investiční akce, který je rozdělen na  
 - Harmonogram pro schalovací proceduru 
 - Harmonogram pro stavební činnost 
 - Harmonogram pro jednotlivé stroje (specifikace, výběrové řízení, objednání, 
výroba, pre-akceptace, instalacce, akceptace)  
 - Harmonogram pro připojení na energie 
 - Harmonogram pro související akce 
  - Harmonogram pro nájezd výroby 

Tento formulář se přiloží později k žádosti (RFA)  o investici . Tento formulář slouží pro 
pravidelné sledování investiční akce . (ISH je přílohou č.3)  . 

3.2.4 IPF - Investment Project Follow-up / Pr ůběh investi čního projektu  
Určený technický vedoucí projektu založí formulář IPF. IPF je stručným přehledem 

stavu projektu . Data z tohoto furmuláře se exportují do centrální databáze, ve které je přehled 
všech projektů v rámci AGC Europe . Toto se děje každé dva týdny . Divize má přehled o stavu 
všech projektů . Do formuláře se vyplňují následující údaje  : 

• Název projektu 
• Jméno vedoucího projektu 
• WBS projektu  
• Stručný časový plán investiční akce, který je rozdělen na : 
 - Krok 1, příprava IPR 
 - Krok 2, příprava IPS, ICO, ISH, IPF 
 - Krok 3, příprava RFA 
 - Krok 4, výroba stroje 
 - Krok 5, instalace 
 - Krok 6, technický post-audit  
 - Krok 7, finanční post audit 
• Přehled čerpání financí 
 - hodnota v Budgetu 
 - již zaplaceno 
 - aktuální nabídky 
 - očekávané nabídky 
 - očekávané celkové náklady 
• stručný stav projektu 
 - co bylo uděláno z minulého IPF a co bude uděláno do příštího IPF 
 - co ohrožuje zdárný průběh projektu a protiopatření 
 

Tento formulář je klíčový pro udržený výkonnoti při investiční akci . Motivuje 
technického vedoucího projektu k neustálé aktivitě (IPF je přílohou č.4)  . 
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3.3 Třetí krok - Procedura pro p řípravu nové investice  (RFA)  
 
3.3.1 Globální formulá ř RFA  
 

Toto je nejdůležitější dokument v proceduře "Žádosti o schválení"(RFA).Z důvodů lepší 
čitelnosti musí být předkládán ve formátu listu A3. Obsahuje veškeré hlavní informace pro 
pochopení globálního pohledu na náplňprojektu aveškeré souvislosti. 

 
RFA Ref Nbr (referenční číslo RFA): Toto je identifikační číslo používané v rámci 

Regionu pro formální identifikaci investičního projektu. V případě AGC odpovídá referenci 
WBS použité v účetním systému (SAP). 

 
Classification (klasifikace): Odpovídá typu nebo povaze investičního projektu: SHE – 

Safety, Health and Environment (Bezpečnost a ochrana zdraví a Ekologie), Quality (Kvalita), 
Cost Reduction (Redukce nákladů), Capacity Increasing (Zvýšení kapacity),Extraordinary 
Maintenance (Mimořádná údržba), Container / Packaging (Kontejnery/Balení), Tooling 
(Nástroje), IT-MIS (Informační technologie), Others (Ostatní) 

 
Budget refer. (reference na plán): Toto je referenční identifikační číslo schváleného 

investičního plánu. Toto referenční číslo se používá pro vytvoření vazby mezi RFA a jejím 
souvisejícím plánem. V případě Splintexu se jedná o číslo projektu Engineeringu. 

 
Budget value. (objem plánu): Toto je hodnota investice v plánu investic rok po roce. 

Jestliže se jedná o část „delegovaný kapitál“ bude to v této části označeno. 
 
Amount (objem):Toto je objem investice požadovaný ke schválení. Tento objem je 

rozčleněn na externí výdaje (nákup materiálu nebo prací/subdodávek,..) a interní výdaje 
(zejména použité interní pracovní síly). Celkový objem je rovněž rozčleněn podle ročně 
prováděných plateb (pokud musí být řízení investičních výdajů prováděno roční hotovostní 
platbou). 

 
Project guidelines (směrnice projektu) :Tato tabulka sumarizuje veškeré finanční 

parametry týkající se RFA a získané z kalkulace finančních plateb. V případě IRR bude 
specifikován počet roků použitých pro integrování (maximálně se rovná ekonomické životnosti 
projektu RFA).  

 
Disposal of Assets (likvidace majetku) :Popisuje veškerý stávající majetek, který musí 

být zlikvidován v důsledku tohoto investičního projektu, a jeho zůstatkovou cenu. 
 
Post-Audit (následný audit): Toto je předpokládané datum provedení analýzy reálných 

výsledků investičního projektu. Tato operace bude provedena po uplynutí jednoho roku od 
spuštění projektu do sériové výroby. Bude aplikována pouze pro hlavní projekty.  
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Datum ve formě (mm/rr) je uvedeno na RFA pro naplánování tohoto následného auditu 
již v počáteční fázi projektu. 

 
Approval (schválení) : Tato oblast obsahuje podpisy, jména, a data schválení všech 

manažerů, kteří musí schvalovat RFA v rámci Regionu. 
 
Outline of the project (nástin projektu) : Navíc k oblastem "project description" (popis 

projektu) a "main goals" (hlavní cíle) na titulní stránce, první část popisující "outline of the 
project" (nástin projektu) bude přesněji definovat dosažitelně cíle očekávané od tohoto projektu, 
a úspory které mají být získány v jakékoli oblasti (pracovní síly, výtěžnost, energie, 
...).Speciální pozornost je třeba věnovat popisu situace před provedením investice (současná 
situace) a situace očekávané po realizaci investice. Zejména je důležité přesně popsat tyto dva 
"obrázky",aby všichni mohli získat jasné podklady a pochopit aktuální situaci jako referenci pro 
budoucí následný audit, a podrobně stanovit závazky  týkající se úspor. Pokud se úspory týkají 
pracovních sil, je požadován podrobný akční plán pro implementaci změn. 

Druhá část bude předkládat v číslech výše popsané úspory mezi oběma etapami (před a 
po realizaci investice).V případě nutnosti budou další vysvětlení a popisy podrobněji rozvedeny 
na separátním listu. 
 
3.3.2 Finanční list RFA  
 

Finanční kalkulace investičního projektu musí obsahovat následující prvky: 
• Objem kapitálové investice; 
• Navýšení provozního kapitálu (pohledávky, splatné faktury); 
• Doplňkový provozní kapitál (vyhrazené doplňkové náhradní díly, jiné 

zásoby...) týkající se tohoto projektu; 
• Náklady na spuštění (materiály, pracovní síly, technické vybavení, 

dodavatelé...); 
• Integrace částky zaúčtované zákazníkovi v případě přímo placených nástrojů, 

celkové nebo dílčí; 
• Respektování veškerých mimořádných prvků spojených s projektem (licenční 

poplatky...). 
 

Tabulky používané pro stanovení finančních dopadů projektu budou distribuovány 
finančním oddělením korporace, společně s odpovídajícími pravidly pro aplikaci (daň, 
amortizace, diskontní sazba...). 
 
3.3.3 Ostatní  
 

Ostatní dokumenty budou připojeny k "Žádosti o schválení" (RFA) jako její příloha. 
Manažer předkládající RFA odpovídá za to, že budou připojeny veškeré informace, které 

bude považovat za nutné k dobrému a kompletnímu pochopení požadovaného projektu. 
S ohledem na složitost  předloženého projektu toto může zahrnovat prvky jako například 

vyhodnocení trhu, analýzu kapacity, analýzu rozpisu nákladů, vývoj pracovních sil, podrobnosti 
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úspor, dispoziční uspořádání, výsledky FMEA pro návrh procesu, soupis možných kritických 
náhradních dílů, apod. 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat tomu, aby bylo vyloučeno předkládání rozporných 
informací; ve vztahu ke zmiňovanému předmětu musí být dokumenty ucelené a spolehlivé. 

 

3.4 Čtvrtý krok - Technické zadání, V Ř, objednání, výroba, pre-
akceptace  

3.4.1 Technické zadání pro jednotlivé stroje  
Před vlastním objednáním stroje je nutné připravit technické zadání . Technické zadání 

se připravuje pro každý stroj (nebo celek, pokud je tento celek dodáván od jednoho dodavatele)   
a použije se při poptání potenciálních dodavatelů příslušného stroje .   

Zpravidla technické zadání je podrobným popisem stroje a jeho obsahem je 15-25 
stránek textu . 

 
Hlavní body technického zadání jsou : 

• Název projektu, datum, verze technického zadání 
• Umístění stroje (výrobní provoz, upřesnění části výrobního provozu)  
• Seznam dokumentů (příloh k technickému zadání)  
• Popis výrobku, který se na tomto stroji bude vyrábět 
• Popis a požadavky na stroj (jednotlivých strojů)  
• Layout linky  
• Pracovní režim stroje  
• Popis nutných signálů (vstupů a výstupů)  
• Požadavky na bezpečnost 
• Podmínky pro dodání 
• Popis pre-akceptačního a akceptačního testu 
• Co musí obsahovat nabídky 
• Stučný harmonogram 
• Standard prostředí, standard pro jednotlivé díly stroje (příloha č.5)  
• Standard pro dokumentaci 

3.4.2 Výběrové řízení  (dále VŘ)  
V naší firmě se VŘ provádí na vše, kde je očekavaná cena vyšší jak 30.000 Kč. Což z 

pohledu investic je vše . Podkladem pro výběrové řízení je technické zadání.  
Zásady pro výběrové řízení : 

• Firmy jsou poptány e-mailem tak, aby o sobě navzájem nevěděly 
• Firmy po vypracování nabídky musejí dodat cenovou nabídku v zalepené 

(zapečetěné)  obálce 
• Všechny obálky se rozlepují najednou u managera nákupu 
• Poté jsou nabídky vyhodnoceny vedoucím projektu 
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• Rozhoduje schoda s technickým zadáním, předložená cena, platební 
podmínky, servisní náklady a termín dodání 

• Vítěz VŘ je osobně osloven a začne se vytvářet SoD 
• Ostatní jsou e-mailem vyrozumněni o neúspěchu 

 

3.4.3 Objednání stroje (objednávka, smlouva o dílo – dále SoD)  
 S vítězem VŘ je uzavřena SoD nebo pouze objednávka, pokud se jedná o jednoduchou 

službu .  
Obsah smlouvy o dílo  : 

• Číslo SoD (registrované)  
• Kontaktní údaje objednatele a dodavatele 
• Předmět plnění 
• Cena díla 
• Doba plnění 
• Místo plnění 
• Vlastnické právo ke zhotověné věci a nebezpečí škody za ní 
• Odpovědnost za vady 
• Platební podmínky  
• Závazky objednatele  
• Splnění závazku zhotovitele 
• Smluvní pokuty 
• Náhrada škody 
• Ostatní ujednání 
• Závěrečné ujednání 
• Přílohy ke smlouvě 
• Datum a podpis za objednatele a zhotovitele 

3.4.4 Výroba stroje  
Po podepsání SoD nebo doručení objednávky začne zhotovitel s výrobou stroje . Při 

samotné výrobě se pravidelně kontroluje průběh výroby stroje a dodržování technický 
požadavků na stroj. Buď osobně nebo prostřednictvím e-mailu a fotografií . 

3.4.5 Pre-akcepta ční test  
Pre-akceptační test je test u dodavatele . V tuto chvíli musí být stroj plně funkční . Při 

tomto testu se provádějí fukční testy, testuje se bezpečnost stroje, spolehlivost stroje, parametry 
stroje . Při tomto testu se postupuje dle popisu pro pre-akceptační test, který je v technickém 
zadání.  Závěrem z tohoto testu je protokol, ve kterém se stroj : 

• přijme bez poznámek 
• přijme s poznámkmi 
• nepřijme 

Pokud je stroj přijat, znovu se rozebere, naloží na kamióny a doveze do AGC k následné 
instalaci . 
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3.5 Pátý krok – instalace, akcepta ční test, zahájení výroby  

3.5.1  Instalace  
Před samotným začátkem instalace je nutné proškolit všechny pracovníky externích 

firem o BOZP, kteří budou instalaci provádět . Dále je nutné prověřit zda se bude jednat o práci 
ve výškách, ve výbušném prostředí, na elektrickém zařízení a k tomuto vydat příslušné 
povolení. Závěrem se podepíše protokol o předání staveniště, založí se stavební deník a může 
začít instalace . 

Nejprve se provede instalace mechanických částí . Vyznačí se osy, zařízení se uspořádá 
dle layoutu, provede se kontrola správnosti pozice a vše se připevní k zemi . Poté následuje 
instalace elektro části a nakonec SW . 

Po oživení linky a fukčních testech linky následuje akceptační test . 

3.5.2 Akcepta ční test  
Akceptační test je posledním krokem před uvedením stroje do provozu . V tuto chvíli 

musí být stroj plně funkční . Při tomto testu se provádějí fukční testy, testuje se bezpečnost 
stroje, spolehlivost stroje, parametry stroje . Při tomto testu se postupuje dle popisu pro 
akceptační test, který je v technickém zadání.   

Test se provádí na opravdovém výrobku . Při testu se sledují parametry  (výtěžnost, 
časové využití, kadence)  a porovnávají se s požadovanými parametry z technického zadání 
nebo RFA . 

 
Závěrem z tohoto testu je protokol, ve kterém se stroj : 

• přijme bez poznámek 
• přijme s poznámkami 
• nepřijme  

 
Pokud je stroj přijat, je uvolněn do zkušebního provozu, který dle složitosti je od 1 do 12 

měsíců . Zkušební provoz je ukončen technickým auditem a předáním do trvalého užívání. 

3.5.3 Zahájení výroby  
Jedná se o sledování parametrů (výtěžnost, časové využití, kadence)  a porovnávání s 

plánovanými parametry v RFA . Výsledky jsou vyjádřeny finančně tak, aby je bylo možné 
použít pro skutečnou návratnost stroje .Toto sledování slouží jako podklad pro post audit RFA 
(krok 6). 
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3.6  Šestý krok - Technický audit, odstra ňování nedostak ů 
 

Technický post-audit se provádí po 6  nebo 12 měsících od akceptačního testu . Při tomto 
post-auditu se porovnává technický stav stroje při akceptačním testu se soušasným stavem. Stroj 
si musí uchovat vlastnosti, které měl při akceptačním testu .  

 
Příklady pro porovnávání : 

• různé požadované (předepsané)  přesnoti stroje 
• technický stav stroje (těsnosti, vůle)  
• výkonnost stroje (cycle time)  
• výtěžnost stroje 

 
Veškeré zjištěné nedostatky musí dodavatelská firma odstranit . Na tento technický audit 

je vázána poslední platba (obvykle 5-10%) . Pokud dodavatelská firma neodstraní nahlášené 
nedostatky, AGC použije finanční prostředky k jejich odstranění . 
 

3.7 Sedmý krok – Post audit RFA  
 

Zpravidla po jednom roce výroby se provádí post audit RFA . Tento audit se provádí v 
rámci AGC a provádí se pouze u hlavních projektů. Při tomto auditu se porovnávají 
předpoklady, které byly uvedeny v RFA a dosahovaná skutečnost . 

Hlavními parametry při porovnávání jsou: 
• předpokládané úspory (lidí, energií, materiálů) 
• předpokládané navýšení výroby  
• předpokladané parametry (výtěžnost, kadence, časové využití) 

 
Teprve toto porovnání ukáže, zda investice splnila očekávání a nebo se jedná o špatnou 

investici. Zda návratnost investice je v souladu s RFA nebo se jedná o investiční akci bez zdravé 
návratnosti. 
 
 

[ 3], [4], [5 ] - platí pro celou kapitolu 3 
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4 Příklad konkrétní investi ční akce 

4.1 Úvod  
Jako příklad jsem si vybral druh investiční akce, která zahrnuje z části nákup nových 

strojů a z části se použije již existujáící stroj. Existující stroj je linka pro potisk skel, která byla 
odstavena v jednom ze závodů AGC, z důvodu zrušení výroby v tomto závodě. Jelikož se 
jednalo o stroj, který byl pořízen v roce 2002, divize se rozhodla tento stroj přemístit do 
Chudeřic a použít tento stroj pro sériovou výrobu v našem závodě . Nové stroje, které bylo 
nutné vyspecifikovat a objednat, byly vstupní dopravník, myčka pro mytí skel před vlastním 
potiskem, výstupní dopravník z myčky, UV suška a výstupní dopravník za UV suškou.  
 

4.2 Proč právě tato investi ční akce?  
 

Tento projekt jsem si vybral z následujících důvodů: 
• poslední 2 roky je to velice častý druh projektu 
• nejedná se pouze o nákup a instalaci nového stroje, ale musela se sestavit celá 

koncepce linky od různých dodavatelů a všechny stroje svázat do jednoho 
celku 

• u stávajícího potiskového stroje bylo nutné vyměnit řídící systé Allen-
Bradley, který není standardem v naší firmě,  za řídící systém OMRON 

• tento druh projektu je složitější na řízení projektu, ale zároveň zajímavější 
 

4.3 První krok - IPR – Investment Project Request  / Požadavek na 
investici  

 
Při této investiční akci byl krok č.1 vynechán. Důvodem bylo urychlení celé akce, proto 

divize rozhodla o shválení tohoto projektu bez IPR i IPS. Nutnost rozšíření kapacity potištěných 
skel byla zjištěna v srpnu 2008 a nájezd byl naplánován na 15.1.2009. 

4.4 Druhý krok – IPS, ICO, ISH, IPF   
 

Krok č.2 byl vypracován bez IPS. V tomto kroku bylo vypracováno pouze ICO (kam byl 
vložen budget projektu) a ISH (první harmonogram projektu). Zároveň při kroku 2 se 
připravoval krok 3. Spojit krok 2 a 3 bylo nutné vzhledem k velmi krátké době pro realizaci 
tohoto projektu. 

Formuláře ICO a ISH jsou přílohou této práce (jedná se o finální podobu těchto 
formulářů po skončení akce). 
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4.5 Třetí krok - Procedura pro p řípravu nové investice  (RFA)  
 

Třetí krok (vypracování RFA) byl připravován zároveň s krokem 2. Návratnost této 
investiční akce byla postavena na zvýšení kapacity výroby. Jednalo se o zvýšení výroby min 
529.000 ks potištěných skel v roce 2009 s následujícími parametry: 

výtěžnost 98,3%, časové využití 89,5 %, kadence linky CAD 376 pcs/h a NP 331 pcs/h 
Na tomto základě byla postavena návratnost, která vyšla na 19 měsíců (viz příloha č.1 – 

RFA dokument). 
Pro tuto investiční akci byl postaven budget ve výši 463.000 €  s rozdělením 150.000 € 

pro rok 2008 a 313.000 € pro rok 2009 .(viz příloha č.2 – ICO dokument). 
Dále byl vypracován první harmonogram pro celou investiční akci (viz příloha č.3 – ISH 

dokument) a byl založen dokument pro sledování akce (viz příloha č.4 – IPF dokument). 
V době, kdy probíhalo oficiální schálení celé akce, již naplno běžel krok č.4. Vše bylo 

maximálně urychlováno z důvodu nájezdu linky cca 5 měsíců od prvního požadavku. 
 Tento projekt byl officiálně schválen 13.9.2008. 
 

4.6 Čtvrtý krok (nové stroje) - Technické zadání, V Ř, objednání, 
výroba, pre-akceptace 
Čtvrtý krok je zaměřen na přípravu podkladů (technické zadání), výběrové řízení pro 

jednotlivé stroje a jejich následné objednání, výrobu a dodání. Nejprve bylo nutné připravit 
specifikaci pro celou linku a dále jednotlivé specifikace pro jednotlivé stroje . Každá specifikace 
obsahuje cca 15-25 stránek textu dle složitosti stroje. Já se dále zaměřím pouze na nejdůležitější 
stroje a jejich nejdůležitější parametry.  

 

4.6.1 Technické zadání pro celou linku  
V tomto technickém zadání jsou požadavky, které jsou společné pro všechny stroje 

(příkladem je příloha č.5 Standard materiálů a dokumentace v technické specifikaci). 
Dále je velmi důležité uvést informace o výrobku, který se na tomto stroji bude vyrábět 

(jako například): 
• Výška skla    max    800 mm,  min     150 mm 
• Šířka skla    max  1200 mm,  min     220 mm 
• Síla skla    od  2,8 do 5  
• Max váha skla     9 kg 
• Výtěžnost linky    98,5 %  
• Kadence (max)    450 ks/hod 

 
Technické zadání obsahuje layout celé linky (viz. příloha č.6). 
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4.6.2 Technické zadání pro my čku a sušku  
Nejdůležitějším parametrem pro myčku a sušku je, aby sklo projelo bez poškození a bylo 

čisté a suché. Dále v technickém zadání jsou uvedeny konkrétní požadavky na vstupní 
dopravník, mycí sekci, sušísí sekci a výstupní dopravník. 

 
Jako příklad uvádím: 
- rychlost vstupního a výstupního dopravníků od 8m/min do 40m/min 
- rychlost dopravníku v myčce od 8m/min do 15m/min 
- požadovaná teplota mycí vody 40-60 °C, požadovaná teplota oplachu 37-42 °C 
- mycí vany musí být propojeny do kaskády s přítokem demi-vody do poslední vany 
- výstupní teplota skla musí být <50°C 
- hlučnost musí být menší jak 80 db(A) 1 m od zdroje hluku 
 
V technickém zadání je detailně popsána logika všech potřebných vstupů a výstupů pro 

komunikaci PLC myčky a centrálního PLC. 
 
Jako příklad uvádím: 
- výstup rychlosti dopravníku myčky (4 – 20 mA), z důvodu sladení rychlostí 
- výstup, že je stroj v chodu 
- vstup od následujícího zařízení, že požaduje sklo 
 
Technické zadání dále obsahovalo: 
- co vše je součástí dodávky (myčka a suška, strategické náhradní díly, dovoz, 

 instalace, akceptační test, ....)  
- co vše musí obsahovat nabídka  (cenu za jednotlivé položky, celkovou cenu, záruční 

 podmínky, způsob dodání, platební podmínky, ....)  
 

4.6.3 Technické zadání pro UV sušku  
Nejdůležitějším parametrem pro UV sušku je, aby barva na skle byla dostatečně 

vytvrzena. UV suška se používá u výrobků, které se po této operaci odkládají na stojan a mezi 
tiskem a další operací, což je kalení, je několika dnů.  

Dále v technickém zadání jsou uvedeny konkrétní požadavky na dopravník, UV lampy, 
chlazení. 

 
Jako příklad uvádím: 
- rychlost dopravníku v UV-sušce od 8m/min do 12m/min 
- délka UV lamp 100cm 

  - počet a pozice UV-lamp (1.lampa – dole, 2.lampa – dole, 3.lampa – nahoře, 
 4.lampa-nahoře    

- výkon lamp “ElectronicPower Ballast” (od 0 to 120W/cm)  
- výstupní teplota skla musí být <50°C 
- hlučnost musí být menší jak 80 db(A) 1 m od zdroje hluku 
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V technickém zadání je detailně popsána logika všech potřebných vstupů a výstupů pro 
komunikaci PLC myčky a centrálního PLC. 

 
Jako příklad uvádím: 
- výstup rychlosti dopravníku UV-sušky (4 – 20 mA), z důvodu sladení rychlostí 
- výstup, že je stroj v chodu 
- výstup, že UV suška je natopena 
 
Technické zadání dále obsahuje: 
- co vše je součástí dodávky (UV-suška, strategické náhradní díly, dovoz, instalace, 

akceptační test, ....)  
- co vše musí obsahovat nabídka  (cenu za jednotlivé položky, celkovou cenu, záruční 

podmínky, způsob dodání, platební podmínky, ....)  
 

4.6.4 Ostatní technická zadání  
Jako příklad jsem si vybral techniká zadání pro myčku se suškou a UV sušku. Ale při 

tomto projektu byly vypracovány i další technická zadání (např. pro přívodní napájecí kabely, 
pro přívod vody,demi-vody a vzduchu, pro točny na nakládání a odkládání, pro míchačku barev, 
pro kontrolní a měřící přístroje, ......) . 

 

4.6.5 Výběrové řízení na jednotlivé stroje  
Jako příklad bych uvedl opět VŘ na myčku a UV-sušku.VŘ na myčku začalo jako první, 

protože dodací doba takovéhoto zařízení je cca 16týdnů. Poptány byly 4 zahraniční firmy. 
Nabídku jsme obdrželi během 14 dnů od 4 firem (Benteler, GTA, Triulzzi, Kloepper). Firma 
Benteler má výrobní závod v ČR a právě tato firma vyhrála VŘ, jelikož jako jediná splnila 
všechny technické požadavky. Následovalo doladění ceny, protože cena nebyla pro nás příznivá. 
Cenu se podařilo snížit o 24% a následovalo objednání od této firmy. 

 
VŘ na UV-sušku bylo jako druhé, protože dodací termín pro UV-sušku je také cca 

15týdnů. Poptány bylo 5 zahraničních firem (AISA, Technigraf, Theme, Gerold a Fleischle). 
Nabídku jsme obdržely během 14 dnů od 2 firem. Firma AISA vyhověla všem technickým 
požadavkům, ale bohužel dodací termín byl příliš dlouhý. Také cena byla vysoká. Firma 
Technigraf splnila dodací termín, cena byla velice příznivá, ale zkušenost z minulosti nebyla 
nejlepší (příliš horké sklo, destrukce válečků, nedokonalé chlazení). Z tohoto důvodu jsme se 
rozhodli pro technické jednání přímo u firmy Technigraf. K tomuto jednání jsme přizvali 
odborníka na UV zařízení. Jednání bylo velmi úspěšné a firma Technigráf vyhověla všem naším 
požadavkům (oddělení traf do samostaného elektro boxu, učinnější chlazení UV-lamp, změnu 
předřadníků kapacitních za indukční, režim stand-by, ..) . Jelikož cena od firmy Technigraf byla 
příznivá a technické jednání bylo úspěšné, následovalo objedníní UV-sušky od této firmy. 
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V tomto projektu bylo provedeno ještě několik VŘ. Jako příklad uvádím VŘ pro 
nakládácí a odebírací dopravník, nakládací a odkládací točny, napajecí kabely, vytvoření SW 
pro PLC, demontáž potisku, montáž celé linky, komín pro UV sušku, ....). 
 

4.6.6 Objednání, smlouva(SoD)  
Objednávání strojů začalo u strojů s nejdelším dodacím termínem, což byla myčka se 

suškou a UV suška. Požadavek na objednání se zadá do systému SAP, kde je nadefinována 
schvalovací procedura. Nakonec se požadavek dostane až do oddělení nákupu, které vystaví 
oficiální objednávku. Paralelně s tímto se připravuje smlouva o dílo (SoD). Tato SoD je 
připravena na každý stroj nebo službu (mimo drobných akcí pod 30.000 Kč). V SoD jsou 
zapracovány všechny důležité parametry (poznatky) z technického zadání, z nabídky a 
technických jednání. Příkladem je technické jednání u firmy Technigraf, jehož výsledek byl 
zapracován do SoD. 

 

4.6.7 Pre-akceptace  
Pre-akceptační test se prování na všechny důležité části linky. Jedná se o kompletní test 

vyrobeného stroje před vlastním transportem do AGC. Stroj je postaven u dodavatele, včetně 
kompletního elektrického zapojení a bezpečnostních prvků. V tomto projektu se prováděl pre-
akceptační test pro myčku se suškou od firmy Benteler a pro UV sušku od firmy Technigraf. 

 
Pre-akceptační test pro UV sušku byl naplánován na 16.12.2008. Hlavním parametrem 

bylo kvalitní vypálení  barvy na skle. Při testu byly testovány různé kombinace nastavení 
výkonu UV lamp a rychlostí dopravníků. Při těchto kombinací vždy platilo, že teplota skla na 
výstupu UV sušky musela být nižší jak 50oC. Výsledky testů byly porovnávány s testy na 
podobných zařízení, které jsou v AGC již v provozu. Přes počáteční nedůvěru k firmě 
Technigraf  byl test této UV sušky velice úspěšný. UV suška byla validována s malými 
výhradami (výměna jednoho ampér-metru, který byl mimo povolenou toleranci, změna pozice 
vývodu kabeláže z UV sušky, doplnění krytů na vstupu a výstupu).  

 
Pre-akceptační test pro myčku se suškou byl naplánován na 6.1.2009. Hlavním 

parametrem byl průjezd velmi malého skla. Myčka se suškou tento parametr bez problému 
splnila. Dále bylo testováno zda sklo je čisté, suché a bez škrábů. Ani při tomto testu nebyl 
problém. Myčka se suškou byla validována a v zápise z tohoto testu se objevilo pouze pár 
drobností. Jako například popsat STOP tlačítka, nainstalovat češtinu do ovládacího panelu, 
předat protokoly o kalibraci sond pro teploty a vodivost, předat seznam pro náhradní díly. Při 
tomto testu byl také upřesněn termín instalace v AGC, který byl stanoven na třetí týden v lednu 
2009. 
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4.7 Čtvrtý krok (p řevezené stroje) – vým ěna PLC, pre-akceptace, 
demontáž  

4.7.1 Co bylo nutné ud ělat p řed demontáží?  
Před vlastní demontáží bylo nutné uvést potiskovací linku do 100% funkčního stavu, ale 

již s novým řídícím systémem OMRON. Tato činnost se prováděla v Belgii a tuto činnost 
zastřešoval můj kolega z belgického engineeringu. 

 

4.7.2 Technické zadání pro řídící systém  
Technické zadání pro výměnu řídícího systému bylo velmi jednoduché. Požadovali jsme 

vyměnit řídící systém Allen-Bradley za systém OMRON a zároveň zachovat všechny ostatní 
elektro součásti a všechny funkce stroje. 

 

4.7.3 Výměna řídícího systému  
Výměna řídícího systémů se týkala potiskovací linky. Smlouva byla uzavřena s firmou 

PH Logic, která se specializuje na řídící software pro PLC Omron, který je v naší společnosti 
standardem.  Tento řídící systém byl použit místo původního řídícího systému Allen-Bradley, 
který se v naší firmě nepoužívá.  

Hlavními aspekty byly následující změny. Již v návrhu základní PLC hardwarové 
konfigurace figuruje komunikační karta DeviceNet. Tato karta vlastně zastupuje standardní 
otevřenou síť, přístupnou všem výrobcům automatizační techniky pro připojení do systému, 
která umožňuje přenos dat na nejnižší úrovni řízení-snímačů a akčních členů. Výrobci 
automatizační techniky nemusejí kupovat hardware a ani software nebo licenční práva na 
napojení do řídicího systému. DeviceNet je založen na komunikačním protokolu Controller 
Area Network (CAN), který byl původně vyvinut pro evropský automobilový průmysl. CAN síť 
má vysokou odolnost proti rušení a integrované obvody jsou dostupné u mnoha celosvětových 
výrobců (Philips, Motorola, Intel, NEC, Siemens, atd.). DeviceNet byla navržena firmou Allen-
Bradley a v současné době je používána téměř stovkou firem vyrábějících snímače a akční 
členy.  

 Toto bylo základní řešení pro zachování všech vzdálených komunikačních jednotek, 
které byly rozmístěny na výrobní lince. Vše se napojilo na síť a jediný problém, který se řešil 
byl ve změně adres vstupů a výstupů. Adresování není u různých systému jednotné. 

 Prvním krokem při takto rozsáhlé akci je komunikace mezi lidmi. Protože linka nebyla 
zcela autentická a došlo na modifikaci, vyřazení nebo vložení nových strojů do linky, byla nutná 
celková změna projektové dokumentace. Český i belgický tým komunikoval na dálku. Musely 
se zohlednit připomínky výroby, provozu i údržby. A samozřejmě i připomínky firmy PH Logic 
k realizaci softwaru. V tomto ohledu velice pomohlo to, že v AGC Chudeřice je hodně podobná 
linka od stejného výrobce.  

 Na akci v Belgii bylo 10 dnů. Během této doby se musela linka uvést do takového stavu, 
aby byla schopna projít pre-akceptačním testem, který byl proveden za mé účasti. Před vlastním 
testem bylo nutné uvést linku do provozu schopného stavu. Mechanické záležitosti byly již 
hotové. Hotové byly i bezpečnostní okruhy, které se řeší hardwarově. Předpisy nedovolují toto 
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řešit přes řídící PLC. Bezpečnost má své vlastní programovatelné jednotky. V tento okamžik 
nastoupila firma PH Logic na oživení hardwarové sestavy. To byl základní krok po napojení 
rozvaděče a celé linky pod napětí.  

 Po zajištění funkčnosti HW sestavy Omron a komunikace se vzdálenými jednotkami 
Allen-Bradley byla dalším krokem fyzická kontrola všech vstupních a výstupních signálů. To 
obnáší u vstupů zmáčknutí každého tlačítka nebo přepínače, zastínění každého čidla atd. a u 
výstupů kontrola běhu všech pohybů správným směrem, signalizace kontrolek atd. a 
samozřejmě kontrola v PLC zda vše sedí podle dokumentace. Pokud se vyskytne nějaký 
problém ať mechanický, elektrický nebo se vzduchotechnikou,  musí se vyřešit a hledá se např. 
chyba v zapojení, nastavení nebo funkce. To vše patří k oživení linky. V této fázi potřebuje 
programátor pomoc ostatních profesí. K tomuto byl k dispozici člověk z oboru elektro a osoba 
velmi důležitá a to projektant.  

 Nyní se dostávám k samotnému programování. Do PLC a HMI panelu se nahrál 
software, který byl vytvořen  off-line  a začaly se  ladit jednotlivé sekvence. Toto byl další krok, 
kde si programátor vystačil sám. Testování jednotlivých částí dokola a dokola, přenášení skel 
z jednoho místa na druhé až konečně test celku. Teď vše funguje, ale pouze pokud linku ovládá 
osoba znalá. Programy se musí dělat „blbuvzdorné“ a tak se neustále řeší a ladí co se stane 
když… a tohle a tamto… Vymýšlí se nejjednoduší pracovní postupy pro nastavení a ovládání 
linky. 

 

4.7.4 Uvedení linky do plného chodu, fyzický test p řed demontáží  
 Po úspěšném doladění SW následoval pre-akceptační test linky. Linka,  při tomto testu, 

musí fungovat a sklo projet podle přesných představ. Každý z týmu má na linku své požadavky 
ohledně výroby, provozu nebo údržby. A v tento moment přichází důležitý problém. Linka je 
odladěna na typ skla s téměř maximálními rozměry, ale na test se přivezl opravdu minimální 
rozměr. Celá linka se musí přenastavit na tyto hodnoty a začínají se projevovat nedostatky,  
které vyvolaly dodatečné mechanické úpravy, připojení nových senzorů a také dochází 
k drobných změnám softwaru. SW úpravy se udělaly přímo na místě. Mechanické úpravy se 
udělají po převozu do Chudeřic. 
 

4.7.5 Vlastní demontáž a p řevoz  
Po dlouhých hodinách byl SW validován. Nyní se celá linka rozebere, naloží na kamiony 

a odveze do Chudeřic. Tam se umístí do předem připraveného čistého prostoru a programátora 
čeká opětovné oživení, odladění po změnách a nakonec to opravdu nejdůležitější – uvedení do 
provozu, uvedení do bezproblémového provozu ke spokojenosti všech zúčastněných stran. 

 
 

4.8 Pátý krok – instalace, akcepta ční test, zahájení výroby  
Pátý krok je z mého pohledu nejvíce zajímavý. V tomto kroku se linka fyzicky postavila, 

zapojila, odzkoušela a provedl se akceptační test. Až akceptační test ukázal, zda předešlá práce 
byla přesná a linka vyrábí dle požadavků.  
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4.8.1 Mechanická instalace potiskovací linky  
Mechanická instalace potiskovací linky byla velice rychlá. Jednalo se o instalci 

demontované potiskovací linky z Belgie. Instalace začala zásobníkem A05, dále byla 
nainstalována samotná potiskovací linky A07 s fixací A06 a vynašecím dopravníkem A08 
(možné vidět na obrázku č.2). Tyto tři stroje tvoří jeden celek.  

 

 
Obrázek č.2 – schéma potiskovací linky 

 
A05 – zásobník skel    A09 – křížový stůl 
A06 – fixace před tiskovým stolem  A10 – kontrolní zvedací stůl 
A07 – vlastní potisk    A16 – hlavní elektro rozvaděč 
A08 – vynášecí dopravník   A19 – ovládací pult 
 

Na obrázku č.3 je vidět instalace prvního stroje A05. Před samotnou instalací linky bylo 
nutné nainstalovat schody. 

 

 
Obrázek č.3 – instalace prvního stroje 
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Na obrázku č.4 je vidět instalace vlastní potiskovací linky A06+A07+A08 montážním 

otvorem. Montážní otvor je otevřená část stěny do čistého prostoru, jelikož se jedná o čistý 
prostor, musí být celý tento prostor uzavřen a klimatizován. 

 

 
Obrázek č.4 – instalace potiskovacího stroje 

 
Na obrázku č.5 je možné vidět celou potiskovací linku, včetně ochraných plotů a 

odtahové digestoře. 
 

 
Obrázek č.5 – pohled na tiskový stůl po instalaci 

 
Celá mechanická instalace trvala pouze 2 dny ve čtyřech lidech. Po mechanické instalaci 

začala elektro instalace.  
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4.8.2 Instalace elektrické části  potiskovací linky  
Instalace elektrické části spočívala v instalaci demontovaných kabelových žlabů, uložení 

demontovaných kabelů, a znovu zapojení všech kabelů do hlavního rozvaděče. Při 
znovuzapojení bylo nutné zkontrolovat každý vodič, zkontrolovat zda je správně označen a 
zapojen, označení porovnat s novou elektro dokumentací a v případě neshody zaznametat 
neshodu do dokumentace. Celá tato akce trvala 4 dny ve třech lidech. 

 

4.8.3 Přívod hlavních energií  
Pro přívod všech energií byly vypracovány projekty. Jako příklad jsem si vybral 

elektrickou energii.  
Tento projekt řešil : 
- Kabelovou trasu pro hlavního přívodu pro novou technologii MP5 včetně dimenzování 

 kabelu  
- Návrh přívodního jističe do rozvaděče nové technologie MP5- Doplnění vývodu 

 rozvaděče RM 8.2 o měření 
- Vývody pro jednotlivé zařízení včetně dimenzování kabelů 

 
Pro návrh byly použity následující parametry: 
Společný účiník všech vývodů cos fí = 0,8 
Vývod MYČKA 95kW, 196A 
Vývod POTISK 20kW, 41A 
Vývod UV SUŠKA 60kW, 124A 
Vývod KLIMATIZACE 100kW, 206A 
Vývod OSVĚTLENÍ 5kW, 10A 
CELKEM 280 kW, 577 A 
 
Po vypracování projektu následoval standardní postup, výběrové řízení, smlouva o dílo, 

objednání, realizace, funkční zkouška a předání do užívání. Jednopólové schéma řešeného 
obvodu je přílohou této práce, jedná se o přílohu č.8. 
 

4.8.4 Oživení potiskovací linky  
Po instalaci linky, která byla přesunuta z Belgie, jsme znovu provedli funkční test, při 

kterém jsme kontrolovali 100% funkčnost. Přestože demontáž a montáž prováděla jedna firma, 
zjistili jsme při testu tři chybně zapojené vodiče. Zjištěná chyba byla odstraněna a linka byla ve 
stejné kondici jako při testu v Belgii před vlastní demontáží.   

V této fázi projektu (prosinec 2008) se již naplno projevovala krize v automobilovém 
průmyslu. Na základě této nové skutečnosti byl upraven harmonogram instalace a začátek 
nájezdu byl posunut na 1.3.2009. První zkušební výroba byla také posunuta. 
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4.8.5 Instalace my čky a vstupního dopravníku  
Vzhledem k upravenému harmonogramu bylo více času na instalaci nových zařízení. 

Jedním takovým zařízením byla i myčka se suškou od firmy Benteler a vstupní dopravník od 
firmy HASU. Myčka byla nainstalována v třetím týdnu 2009 a na závěr byl proveden funkční 
test myčky. V následujícím týdnu byl nainstalován vstupní dopravník. Na obrázku č.6 je možné 
vidět schéma myčky se suškou a vstupní dopravník. 
 

 
Obrázek č.6 – schéma myčky se suškou 

 
 

Na obrázku č.7 je možné vidět myčku se suškou a vstupní dopravník po dokončené 
instalaci. 
 

 
Obrázek č.7 – pohled na myčku se suškou po instalaci 
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4.8.6 Instalace UV sušky a výstupního dopravníku  
UV suška byla nainstalována v třetím týdnu 2009 a na závěr byl proveden funkční test . 

V následujícím týdnu byl nainstalován výstupní dopravník. Na obrázku č.8 je možné vidět 
schéma UV sušky výstupní dopravník. 
 

 
Obrázek č.8 – schéma UV sušky 

 
Na obrázku č.9 je možné vidět UV sušku a výstupní dopravník po dokončené instalaci. 

Včetně odkládací točny s provázkovým systémem. 
 

 
Obrázek č.9 – pohled na UV sušku po instalaci 
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4.8.7 Komunikace jednotlivých částí linky  
Na lince byly použity 3 řídící PLC. Hlavní řídící PLC bylo již popsáno v části 4.7.3. a 

konfigurace tohoto PLC je přílohou č.7. Toto PLC přímo řídí vše mimo myčky se suškou a UV 
sušky. Myčka se suškou má vlastní PLC Siemens CPU 313C. Toto PLC komunikuje s hlavním 
PLC pouze na úrovni, která je znázorněna na obrázku č.10. Také UV suška má vlastní PLC 
Siemens. Toto PLC komunikuje s hlavním PLC také pouze na úrovni, která je znázorněna na 
obrázku č.10. 

 
Myčka se suškou Hlavní řídící PLC UV Suška
PLC Siemens Omron PLC Siemens

PLC OK
Ø Ø

Dopravník Myčky Zapnout
Ø Ø

Myčka OK UV Suška OK
Ø Ø Ø Ø

Rychlost dopravníku Myčky Rychlost Dopravníku UV Sušky
Ø Ø Ø Ø

Obrázek č.10 – komunikace jednotlivých PLC 

4.8.8 Oživení celé linky  
Po instalaci všech zbylých částí bylo nutné oživit celou linku. V této chvíli nastoupil opět 

programátor a doladil chybějící vazby v řídícím systému.  
Oživování probíhá za účasti technologa zařízení a seřizovačů, kteří budou na této lince 

pracovat. Při tomto oživování se posílá linkou sklo a hledají se všechny možné stavy, při kterých 
by se mohl objevit nedostatek. Při objevení nedostatku je proveden ihned zásah do řídícího SW 
linky. Celá tato činnost trvala 1 týden a SW sw uvedl do stavu tzv. „ blbuvzdorného“. Po 
oživení celé linky, doladění SW a dopracování všech požadavků od seřizovačů na SW, jsme 
mohli provést první zkušební výrobu. První zkušební výroba proběhla 4.2.2009. Při této výrobě 
byly odhaleny další drobné nedostatky v řízení linky. Jelikož se zkušební výroby účastnil i 
programátor, byly tyto nedostatky ihned odstraněny. Po úspěšné zkušební výrobě byl 
naplánován akceptační test celé potiskovací linky. 
 

4.8.9 Akcepta ční test a zahájení výroby  
Akceptační test byl naplánován na 10.2.2009. Akceptační test, ale i vlastní sériová 

výroba se řídí dle výrobního diagramu potisku, který je přílohou této prace, příloha č.7.  Pro 
akceptační test byl vybrán model „PPV L VW 359 MO GNV K“. Jednalo se o velmi malé sklo. 
Pro tento druh skel byla linka MP5 postavena . 

Akceptační test proběhl bez větších problémů. Při akceptačním testu bylo vyrobeno  
1000 ks s následujícími výsledky : 

 - výtěžnost 96,5 % 
 - časové využití KU 75% 
 - kadence CAD 420 ks/hod ( 8,5 s jedno sklo ) 
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Na základě akceptačního testu bylo nutné doladit SW tak, aby byla splněna požadovaná 

kadence pro malé sklo „450 ks/hod“. Po domluvě s programátorem byly zrychleny vybrané 
pasáže: 

 - zrychlení přejezdu skla z pozice fixování do tiskové pozice 
- zrychlení zdvihu tiskového rámu 
- zrychlení pohybu raklové stěrky 
 
Poznámka : Toto opatření vedlo k dosažení požadované kadence. 
 
Po akceptačním testu následovalo doladění drobných nedostatků, zaškolení všech osádek  

a zahájení výroby. První výrobní kampaň byla naplánováma na týden 9 a dopadla nadočekávání 
dobře s následujícími výsledky :  
 

Datum: Sortiment: KU: VÝT: CAD:
17.2.2009 PPV L VW 359 MO GNV K                        80,6 98,8 448
18.2.2009 PPV L VW 359 MO GNV K                        93,7 99,1 450
19.2.2009 PPV L VW 359 MO GNV K                        94.6 99,2 451

   
 

Na základě úspěšného akceptačního testu a úspěšné první výroby byla potiskovací linka 
MP5 předána do sériové výroby.  
 

4.8.10 Odstra ňování nedostatk ů 
 

V průběhu první výroby se objevil drobný problém s přesností fixace. Po první výrobě 
byla fixace překontrolována a byla objevene vůle ve vedení lineárního posunu. Tato vůle byla 
odstraněna a následovalo provedení způsobilosti procesu celého tiskového stroje. Způsobilost 
procesu byla provedena na výrobku Renault J84 FDF. Výsledky způsobilosti procesu jsou 
přílohou č. 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Pavel Vaněk                                             Automatizece procesu pro výrobu automobilních skel z pohledu investic  

2009  - 28 - 

4.9 Šestý krok – Technický audit  
 

Technický audit je naplánovaný na srpen tohoto roku. Při tomto auditu se bude 
kontrolovat technický stav zařízení tak, jak je to popsáno v teoretické části bodu 3.6.1.  

 

4.10  Sedmý krok – Post audit RFA  
 
Post audit je naplánovaný na prosinec tohoto roku tak, jak je to popsáno v teoretické 

části bodu 3.6.2. Ale již teď je jasné, že Post audit RFA nebude pravděpodobně vyhovují, 
jelikož krize v automobilovém průmyslu je značně rozsáhlá. Místo navýšení výroby zažíváme 
neustálé snižování a nutnost této investice není již aktuální. V každém případě je tato linka méně 
energeticky náročná oproti nejstarší potiskovací lince. Tato skutečnost nás vedla k rozhodnutí 
převézt  všechny výrobky ze zařízení MP1 na nové zařízení MP5. 
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5 Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo ukázat, jak probíhá automatizace výrobních procesů z 

pohledu investic a jak jsou provázány různé obory ( technický, ekonomický, marketing). 

 Jedním z hlavních cílů bylo podrobně vysvětlit teoretický systém investiční akce, na 

kterém jsem se podílel a na druhé straně ukázat na konkrétní investiční akci, jak se tento systém 

používá a využívá, co vše je nutné řešit, jak se při tom postupuje. 

V této bakalářské práci jsem nejdříve představil firmu, ve které pracuji. Dále jsem popsal 

podrobně celý systém, kterým musí projít každá investiční akce. Od první potřeby nové 

investice, přes vypracování potřebných podkladů a její oficiální schválení, až k vlastní instalaci 

a následnému ověření, zda investiční akce splnila očekávání. 

V poslední části jsem se zabýval konkrétní investiční akcí, na které momentálně pracuji. 

Tato investiční akce je zajímává tím, že část linky (potiskovací linka) je přesunuta z belgického 

závodu, kde vyráběla od roku 2001. Tuto linku bylo nutné připravit pro naše podmínky, bylo 

nutné vyměnit řídící systém a doplnit ji zařízením na vstupu a zařízením na výstupu. Tím mám 

na mysli myčku se suškou na vstupu a UV sušku na výstupu. Nejvíce zajímavé však bylo 

sladění a odladění všech strojů a řídících systémů. 

Instalace této linky nepatřila mezi jednoduché, hlavně z důvodu instalace staršího 

zařízení, ale celá linka byla nainstalována, SW byl odladěn a proběhl úspěšně akceptační test. 

Momentálně celá linka najíždí do plného výkonu. 

Původním záměrem bylo rozšíření výrobní kapacity potištěných skel, ale vlivem krize, 

ktará postihla automobilový průmysl, se tento záměr nenaplnil. Přesto tato linka bude plně 

využita, jelikož její energetická náročnost je nižší a kapacitní výkon je vyšší ve srovnání se 

starší linkou. 
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Příloha č. 1 : Kopie originálního RFA pro popisovanou investiční akci 

Region : Europe Location / Dept:Chuderice tempered OEM Date (yy/mm/dd) 08/09/09

Proposer : Fecko

RFA Ref. Nbr Budget refer. : Currency unit : 
Classification: Capacity increasing Budget value : Euro

External costs Internal costs Other costs Total Net book value
Amount 463000 0 0 463000

Payment Y+0 150000 0 150000
Payment Y+1 313000 313000
Payment Y+2 0 Payment plan Yearly Quarter Amount

Cash saving 
Evaluation:

Construction Start-up
Application Start-up Date           /

IRR   (on .... Years） 139,80% IV.08 150000
NPV  ( ... ％ -  .... Years） 2166 k€ I.09 313000

Plan Discounted Cash Pay-Back Year 1 Months 8
Simple Cash Pay-back Year 1 Months 7
Economic Life Total 463000

Increasing capacity of print glass  - on tempered O EM ( small and middle format)

Region
Europe

Print Name: M. Kubat P. Fecko P. Jarolimek M. Ockova J. Mudra J. Marvan P. Vanek
Date:

Region
Europe

Print Name: Ph. Chrispeels D. Legrand P.Blanc M.Kudo F.Thys JM. Meunier
Date:

Main part of installation CD-P5 (small printing  - MP5) on the Tempered OEM department is transfer of one small printing AISA machine from 
Flerus location plus purchasing of new washing machine and new UV dryer machine. Project Mp5 is similar to Mp4 (CD P4). There has to be 
manual loading place, washing & drying machine, stocker, printing machine, checking place for tests, drying machine for enamel and exit checking 
line including manual packaging. We need to install next printing capacity, because of lack of capacity in this year and the worst situation seams to 
be in year 2009.  

09/08
01/09

Approval

Main Goals

Project description

Actually, we are able to solve this problem in 2008 by CAD increasing on present lines but higher demands for 2009 is asking new line. Missing 
capacity Mp1+Mp4 base on last version of budget 2009 is -529.173pcs (see attach file n1 (capacity vers. 21082008)). From total point of view, we 
suffer by middle and small formats capacity, which has to be solved. Total lack of capacity is calculated like over 100% saturation of Mp1+4). 
Realistic lack of capacity is 819.608pcs (calculated to line saturation 95% maximally).  Mp1 by 105% saturation has lack 157.804pcs (over 100 %) 
and  Mp4 by 114% has lack 371.369pcs (over 100%). Future MP5 will have similar capacity like Mp4 -> 2.609.921pcs (with 100% saturation), but 
realistic is calculate with 95 % saturation -> which is  2.479.424 pcs/year. It means that Mp5 will work in  year 2009 with 32% of saturation .

To install Mp5 (CD P5) demands disassembly Bo3 line (stock capacity). By Mp5 (CD P5) is utilize space for 207-8 pallets. Start-up & run of line 
demands + 4 people per shift including breaks, so totally + 8people (preliminary 2shifts by calculation - 33% saturatio). 

AGC Automotive Co Capital expenditure - Request For Approval

Project guideline

Project Title :

0

Disposal of Assets

P 11565

CD-P5 ( Small printing line MP5 )

 



 

 

1) Realistic and achievable operational and commercial results:

2) Cash saving evaluation:

3) Project Content :
(1) Description (2) Specification
The printing machine , white room and airco are from Fleurus .
The entry conveyor , washing machine , UV dryer , exit conveyor , PLC and SW are new .
This line will be determined for very small glass ( VW 359 FFX, Citroen A42 FFX, Ford B299 RFX ) which produce cutting line BO4 .

(3) Investment amount  ( 1 EUR = 26 CZK )
Items Quantity Amount Items Quantity Amount

Dismantling of white room + substation & airco 1 20500
Re-built WR in Chuderice 1 40000
Utilites 1 27500
New two conveyors ( including lighting ) 1 15000
New two turning tables 1 12000
UV Dryer 1 57000
Washing machine 1 122000
Recovered SPLO line from Belgium 1 87000
Shipment to Chuderice 1 13000
Installation of recovered line in Chuderice 1 17000
Spare parts 1 10000
Unforeseen 10% 42000

Total 463000
(4) Alternatives, Risks evaluation and Environmenta l impact to be joined

(5) Schedule

09/08 10/08 11/08 12/08 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09

Aproval RFA

sanction for new printing line

tendering WM and delivery

tendering UV dryer and delivery

transport of printing line

installation machines

civil works and air-conditioning

start up

Outline of Project

Environmental impact- before start of installations , we have to received from authorities approval reg arding waste to atmosphere from printing. This it c ould 
takes about 90 days - to received also potential pr oposals for future improvements. The risk is also r euse of sandwich panels for clean rooms from Flerus , 
because of PU panelling in the sandwich. This is no t in according fire insurance instruction.                                                                                                                                                                   
Risk - to reuse actuall air-conditioning units from  original installations. We will reuse original mat erial, but just after start-up we will evaluate sta bility of 
parameters inside clean room. Original air-co was b uild for another outside ambiance. In according nex t printing installation we will make worse situatio n 
about central stock of  printing templates.

Steps  \  Months

Increasing capacity of printed glass. Output has to be similar as Mp4 (CD P4) > for year 2009 is budget (see attach file n1 (capacity vers. 21082008)) 2.975.311pcs (but 
line is oversaturated to 114%). Figures : Yield 98,3%; CU 89,5%; CAD 376pcs/h > NP 331

The profits of the investment are based on additional external margin brought by 755 kpcs (770 kpcs adjusted by 98 % AVO yield). External margin per piece is taken as 
an average from pieces going through MP1 and MP4 printing machines (see calculation in e

As cash saving evaluation can be used formula for unprocessed pieces. Minimal volume (over saturation higher than 100%) is 529.173pcs. Realistic number is 

Profit of MP5 machine in the first year is then 755  * 0,92 = 694 k€.

 



 

 

Příloha č. 2 : Kopie konečného - ICO  

TECHNOLOGY DEPARTMENT - ENGINEERING
INVESTMENT COST ESTIMATION & EVALUATION Ratio Euro Ref. Currency

1 1 EURO

ICO-P11565-01-Rev.f - Vers 3.1 - MP5 printing line 26 2 CZK

Project : MP 5 line Reviewed by E. Morgante 28 3 CZK
Plant : Chuderice
Updated by : Vaněk Date : xxxxxxxxxx

REF Budget Items / Tasks description Budget value Total expected Estimations E Ordered
Labor cost end of projectQuotations / SAP number Amount Rate

Domestic Imported (Euros) (Euros) (Euros) Q Order ref. Dates Local currency ref. Euro

A White room 70 500 71 465 0 71 465
A01 Dismantling of white room + substation & airco 20 500 19 683

Electrical works 4 000 2 717 45905885 25.10.09 2 717 1 2 717
Mechanical works 15 000 13 000 47109449 25.10.09 13 000 1 13 000
Remove gaz from airco 600 45895620 30.10.09 600 1 600
Cleaning of WR before CZ visit 226 42565892 30.10.09 226 1 226
packaging of WR lamps 180 77089479 30.10.09 180 1 180
Shipment to Chuderce - (1 truck) 1 500 2 960 45847854 15.11.09 2 960 1 2 960
Item  --> Must remain Empty  (to insert added lines) 0 0 -          - - 0 1 0

A02 Re-built WR in Chuderice 50 000 51 782
New WR 22 000 20 860 45907446 17.11.08 542 369 2 20 860
New WR-additional delivery and work - door, side wall 3 214 71357499-2 09.02.09 90 000 3 3 214
Re-furbish airco + install (including works on roof) 22 000 18 691 71357498 09.02.09 523 341 3 18 691
Electrical wiring (lamps / plugs) of WR 1 000 1 143 71357499-2 09.02.09 32 000 3 1 143
Anti-static floor (90m²) 5 000 4 300 45909887 15.11.09 111 800 2 4 300
Steel structures under the roof clima cooling unit outside) 0 3 574 71354038 15.11.09 92 922 2 3 574
Item  --> Must remain Empty  (to insert added lines) 0 -         - - 0 1 0

B Utilities 31 500 34 826 0 34 826
B01 Electricity 13 000 23 443

Project for main supply power 945 71346161 08.10.08 24 560 2 945
Recalculation of project for main supply power 218 71348586 18.10.08 5 680 2 218
Main power-supply cable (check if can be recovered) 9 000 18 481 71351570 27.11.08 480 499 2 18 481
Electrical installation WM , UV dryer , air-clima 4 000 3 800 71351571 27.11.08 98 788 2 3 800
Item  --> Must remain Empty  (to insert added lines) 0 -         - - 0 1 0

B02 Air & water 3 500 4 917
Compressed air & demi-water installation 3 500 3 925 71349622 07.11.08 102 044 2 3 925
Water for airco 472 71359124-1 27.02.09 13 218 3 472
Waste water from WM 520 71359124-2 27.02.09 14 554 3 520
Item  --> Must remain Empty  (to insert added lines) 0 -         - - 0 1 0

B03 Civil works 15 000 6 466
Drains for WM 8 000 3 924 45917344-1,2 01.12.08 102 032 2 3 924
Additional Steel construct-for sendwitch roof 4 000 1 891 71351967 1.12.208 49 170 2 1 891
Shaft for waste water 3 000 651 45923923-1 10.12.08 16 922 2 651
Item  --> Must remain Empty  (to insert added lines) 0 -         - - 0 1 0

C New equipments - Chuderice 202 000 191 031 0 191 031
C01 Conveyors 27 000 27 338

Roll conveyors A02 & A04 & A13 15 000 15 685 71345155 29.09.08 407 800 2 15 685
Turning tables A01 & A14 (loading platforms) 10 000 9 144 71345156 29.09.08 237 754 2 9 144
Lighting for loading 1 000 985 71354397 07.01.09 27 569 3 985
Lighting for unloading 1 000 792 71354398 07.01.09 22 171 3 792
2 control panels for conveyor 732 71349619 06.11.08 19 040 2 732
Item  --> Must remain Empty  (to insert added lines) 0 -         - - 0 1 0

C02 UV dryer 55 000 56 693
UV dryer Technigraf 55 000 49 810 45898930 17.01.08 49 810 1 49 810
Modification of cooling for UV dryer, step 1 0 3 990 71347629 20.10.08 3 990 1 3 990
Modification of cooling for UV dryer , step 2 -NO 0 0 1 0
Chimney for UV dryer 2 893 71351571 27.11.08 75 230 2 2 893
Item  --> Must remain Empty  (to insert added lines) 0 -         - - 0 1 0

C03 Washing machine 120 000 107 000
WM Benteler 120 000 107 000 45898391 11.09.08 107 000 1 107 000
Item  --> Must remain Empty  (to insert added lines) -         - -

D Recovered SPLO line from BE 107 000 76 075 0 76 075
D01 Modifications 77 000 57 332

Modification conveyors (A05) 10 000 7 775 73069882 04.01.09 7 775 1 7 775
Modification conveyors (A09) 5 000 1 650 73066787 10.10.08 1 650 1 1 650
Safety fences 10 000 3 311 73067078 15.10.09 3 311 1 3 311
Small mechanical works 2 000 701 73066788 10.10.08 701 1 701
Electrical wiring 5 000 14 588 73066750 20.09.08 14 588 1 14 588
Software & control panel & drawings 25 000 19 423 71343486 15.09.08 505 000 2 19 423
PLC & drawings 10 000 9 884 73069548 16.09.08 9 884 1 9 884
Supervisor for electrical wiring / Programm (2 weeks) 10 000 0
Item  --> Must remain Empty  (to insert added lines) 0 -         - - 0 1 0

D02 Shipment to Chuderice 13 000 9 196
Dismantling of equipment 10 000 6 236 71345134 29.09.08 162 134 2 6 236
Transport (2 trucks) 3 000 2 960 73068254 3.12.09 2 960 1 2 960
Item  --> Must remain Empty  (to insert added lines) 0 -         - - 0 1 0

D03 Installation of recovered line in Chuderice 17 000 9 547
Mechanical & electrical installation 7 000 5 537 71345134 29.09.08 143 968 2 5 537
Electrical installation 2.phase 4 010 71357173-1a2 02.02.09 112 286 3 4 010
Supervision (5 days) 10 000 0 1 0
Item  --> Must remain Empty  (to insert added lines) 0 -         - - 0 1 0

28 CZK / 1 EUR , January 2009

RFA 25 CZK / 1 EUR

26 CZK / 1 EUR , October 2008

BUDGET  and  PROJECT  FOLLOW-UP

Sub Total
Material Cost

BUDGET  EVALUATION

 



 

 

E Spare parts 10 000 12 819 0 12 819
Safety lock 321 73067124 15.11.08 321 1 321
Elecro spare parts for AISA 385 45935491 07.01.09 385 1 385
Elecro spare parts for AISA 3 650 45936071 07.01.09 94 894 2 3 650
Elecro spare parts for AISA 2 073 45936073 07.01.09 53 894 2 2 073
Elecro spare parts for AISA 275 459354446 07.01.09 7 137 2 275
Spare parts for WM 4 811 71354402 07.01.09 125 090 2 4 811
Spare parts for UV dryer 1 066 71355214 18.02.09 27 720 2 1 066
Special sensor Keyence 239 71360555 11.03.09 239 1 239
Item  --> Must remain Empty  (to insert added lines) 0 -         - - 0 1 0

F Unforseen (10%) 42 000 34 352 0 34 352
F01 Unforseen 34 352

prommision from CZ institut for enviroment 1.phase 1 846 45899491 22.09.08 48 000 2 1 846
prommision from CZ institut for enviroment 2.phase 679 71356100 23.01.09 19 000 3 679
preparation of ducuments for CE 1 393 71359054 23.02.09 39 000 3 1 393
prommision from CZ institut for CE 846 71360546 11.03.09 22 000 2 846
geodetic measurement 153 45897478 17.09.08 3 990 2 153
design for Czech autorities approval 2 554 45904720 66 400 2 2 554
unloading clima unit - transport to CZ 68 45913117-1 24.10.08 1 776 2 68
rrane's instalation cooling units on the roof 807 45934240 22.01.09 22 600 3 807
roof hydro-insulation from piping 736 71356822 30.01.09 20 620 3 736
table for BarCode 713 71354901 13.01.09 19 961 3 713
modification of conveyor A11 - height 563 71353721-1 18.12.08 14 650 2 563
modification one part of banister 366 71353721-2 18.12.08 9 520 2 366
move of sensors for fixating - small glasses 257 71353721-3 18.12.08 6 670 2 257
new holders for sensors before stocker 173 71353721-4 18.12.08 4 510 2 173
installation and modification of suck of string 967 71356219 26.01.09 27 076 3 967
crash barrier 2 314 71355864 21.01.09 64 790 3 2 314
mix machine for ink with table 2 618 71355144 14.01.09 73 300 3 2 618
viscometer 4 007 71354904-1,2 13.01.09 112 205 3 4 007
weighing machine 167 71354904-3 13.01.09 4 680 3 167
cover for conveyor A04 593 71359728-1 27.02.09 16 592 3 593
cover for conveyor A11 877 71359728-2 27.02.09 24 558 3 877
small mechanical jobs 116 71355137 14.01.09 3 258 3 116
holder for sensor - loading conveyor 87 71355773 21.01.09 2 443 3 87
material for small modification of centering ( small glasses ) 684 71355155 14.01.09 19 146 3 684
material from our store 158 651046 19.01.09 4 432 3 158
modification one part of fence , move control panel 201 71357170-3 02.02.09 5 620 3 201
cover before WM 295 71357170-1 02.02.09 8 250 3 295
cover for cables - main electro box 171 71357170-4 02.02.09 4 800 3 171
foil stand 219 71357172-1 02.02.09 6 139 3 219
one opening of chimney more 125 71357170-2 02.02.09 3 500 3 125
make soundproof of air pump 294 71357995 10.02.09 8 234 3 294
packing material stand 311 71360188-1 05.03.09 8 700 3 311
small pallet for bad glass 200 71360188-2 05.03.09 5 600 3 200
small pallet for sample glasses 714 71358433 16.02.09 19 983 3 714
control  table - reconstruction one old exist 891 71358798 19.02.09 24 935 3 891
washbasin 571 71360548 11.03.09 16 000 3 571
tank for wash of printing screen 207 71360188-4 05.03.09 5 800 3 207
small stair 839 71360452 09.03.09 23 500 3 839
printing tools stand 283 71357172-2 02.02.09 7 934 3 283
internal phone 286 71357391 10.02.09 7 997 3 286
internal phone 349 71357518 10.02.09 9 773 3 349
small electro works 270 71357513 05.02.09 7 563 3 270
adhesion tester 685 71357818 04.02.09 685 1 685
meter of pcs for loading and unloading 497 71358437 16.02.09 13 922 3 497
modification of printing frame - for small printing screen 152 71358121 12.02.09 4 260 3 152
maintenance platform for ventilator of WM 428 71358429 16.02.09 11 977 3 428
light for printing table 245 71358436 16.02.09 6 859 3 245
filtration for electro box of UV dryer 321 71360188-3 05.03.09 9 000 3 321
material form small modification of centring 109 71359098 23.02.09 3 050 3 109
small table for anamel 304 71359452 12.03.09 8 500 3 304
displacement of notice boards from BO3 89 71359552 26.02.09 2 482 3 89
flatness of printing table 1 008 71358664 18.02.09 28 220 3 1 008
translation of manual for UV dryer 127 71358675 18.02.09 3 567 3 127
change of one circuit breaker 47 71358662 18.02.09 1 318 3 47
squeegees 8pcs 370 71359076 23.02.09 10 367 3 370
Item  --> Must remain Empty  (to insert added lines) 0 -         - - 0 1 0

GLOBAL: 463 000 420 569 420 569

42 431 Estimated 0
Quoted 0

Delta  Budget / Expected:



 

 

Příloha č. 3 : Kopie originál ISH 

Author Vanek
Date 13.2.2009

Rev. F 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

X dismantle BE SOP orig. SOP new

A Main Tasks
A.0 RFA

RFA  for MP5 Elaboration Fecko
RFA for MP5 Approval Division

Permission from CZ institut for enviroment Marvan X X

A.1 Civil works
Reparation floor (BO3) Jungvirt x x

Vacation of place for MP5 Kopriva

A.2 White room
Dismantle white-room + airco in Belgium Goubau

Tendering for new white-room CZ republic Jungvirt - Suchy
Transport  airco + electrical cabinets + light for WR to CZ Goubau

Mounting of new room Jungvirt
Anti-static floor Jungvirt

installation of airco Jungvirt X X X X X X X

A.3 New conveyors and turning tables
New palet supports A01 & A14

Send string system to CZ Goubau
Tendering for turning tables Vanek

Make new turning table Vanek - Unimo
Install string system + turning tables Vanek - Unimo X X

New conveyors A02&A04&A13 Vanek
Tendering Vanek

Construction Vanek - Hasu
Delivery in Chuderice Vanek - Hasu

Install in Chuderice Vanek - Hasu X
Start up Vanek X

A.4 Recovered AISA line: mechanical
Mechanical adaptation of line from A05 till A11 (inc stairs) Goubau

Tendering Goubau
Modifications Goubau
Safety fences Goubau

Tendering Goubau
Construction at supplier Goubau

Installation in Fleurus Goubau

A.5 Electrical: Recovered Aisa line
Clean-up of unused wires Valli

Modify PLC from AB to Omron Valli
Order SW from PH Logic Vanek - PH Logic

Order HW Omron Valli
Electrical wiring on line of Omron HW Valli
Preparation of electro documentation Valli & Andrianne

Preparation of SW Vanek - PH Logic
Finish SW in Fleurus Valli - PH Logic x

Re-cabling after mechanical arangement of machines Valli
A.6 Testing line in Fleurus Goubau/Vanek x
A.7 Dismantling + shipment + installation

Unwiring & dismantling of equipments Goubau
Transport Goubau

Bring electrical power on line Vanek
Bring compressed air on line Vanek

Mechanical installation in Chuderice Vanek
Re-cabling of machines Vanek

Instllation of new HMI + test SW Vanek
Testing in Chuderice Vanek

Start up Vanek X X

Feb

P 11565  -  MP5

Internal Meetings

Meeting with management

2009
Sept DecNovOct Jan

 

 



 

 

A.8 Washing machine
Specifications Vanek

Tendering Vanek
Ordering Vanek

Reception Vanek
Delivery Vanek X

Demi water arrival Vanek X
Power supply Vanek X

Civil works: water exhaust Jungvirt
Mechanical installation of WM Vanek X

Installation of electrical cabinet Vanek X
Cabling Vanek X

Cabling of interfaces Vanek
Start up Vanek

A.9 UV dryer
Specifications Vanek

Tendering Vanek
Ordering Vanek

Reception Vanek
Delivery Vanek X

Pre-acceptance Vanek , Kopriva
Power supply Vanek X

Mechanical installation of UV dryer Vanek X
Air exhaust to roof Jungvirt X

Installation of electrical cabinet Vanek X
Cabling Vanek X

Cabling of interfaces Vanek X
Start up Vanek X

B Secondary tasks
B.1 Spare parts Goubau/Vanek

Make list of spare parts Vanek/Augusta
Order spare parts Proch X X X
Lighting for loading & unloading positionVanek X
Main power energy Vanek
Air-pressure Vanek + Topav X
Demi-water Vanek + Topav X
Water Vanek + Topav X
Move Bar-code systém Vanek + IT
Table for Bar-code Vanek X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 4 : Kopie originál IPF 

AGC Automotive Europe Investment Project  Follow-up

Engineering Department Confidential

Date: Report n° Project n°

Expected

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

3 4 4 5 5 6 7

3 4 4 5 5 6 7

10.1.2009

1.9.2009

1.12.2008

23.1.2009

Installation - start

Instalation - finish

22.8.2008

22.8.2008

22.8.2008

22.8.2008

20092008 2010

Technical post-audit

Manufacturing - start

12.9.2008 12.9.2008

15.10.2008

Schedule  - Main Milestones

IPR

IPS-ICO-ISH

Pavel Vanek

463 K€

421 K€Expected

RFA

Unknowingness production people of princip centring ( different 
technical solution from our AISA line ).

Roman Kopriva will contact Mr. Marquet.

This week will be done capability for centering and transfering. The 
CE certification will be during March 09.

Project Resp.

Budget

Done from last report Future milestones & Targets

Current issues / Risks Counter-measure

In week 8 was first production very small glasses VW359.                                                            

> 10.2.09 was acceptance test of all line

> 24.2.09 was line MP5 hand overed  to production without CE certification

> 

> 

    Overall project status & Comments

Budget 5Budget 5 FYF 340 Budget 5

Estimated

Offers

1.12.2008

12.9.2008

15.10.2008

10.1.2009

RFA Approval

1156511.3.2009 8 I.0697.326WBS n°

Original RevisedGates

1

22.8.2008

22.8.2008Committed

2

421 K€ RFA preparation

0 K€

0 K€

Manufacturing - finish

2011

23.1.2009

15.10.2008

10.1.2009

FYF81 Budget 5 FYFFYF

15.1.2009

6

Financial post-audit 7 31.12.2009

3

3

4

1.12.2008

1.9.20091.8.2009

1 - NG Chuderice Small printing line MP5

Past Years   Expenses

4

5

5
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Přílona č. 5 : Standard materiálů a dokumentace v technické specifikaci 

 

Standard prostředí 

Rozsah místní teploty   15 až 40°C  

Rozsah místní relativní vlhkosti 25 – 80 % RH 

Nosnost plochy podlahy:    cca 1,5t/m2.  

Struktura podlahy:  stávající konstrukce podlahy haly  

     100mm vakuum beton třídy B25 

     150mm betonová deska B15 se sítí 6,3mm smyčka 100x100m 

      50mm základ betonu B12,5 

     150mm štěrku 

Dodaný výkon    400V – 3fáze – 50 Hz – TNC 

     Přívod bude z víka elektrické skříně 

Možný tlak vzduchu  min. 5 bar – max. 8 bar. 

 

Standard materiálů 

 Bezpečnostní zámky   [Euchner] [Telemecanique]  

 Zabezpečení  PLC   [Pilz] typ SB3056 (CPU s 24 VDC+safetybuscard) 

 Bezpečnostní relé   [Pilz] PNOZ s posledními 2 volnými kanály 

 Relé     [Omron] (24VDC s LED) (110VAC s LED) 

Enkóder    [Heidenhein] [Omron] [Sick ] 

Pneumatické prvky   [Festo] [SMC] 

Tlakové pneu-prvky   [Festo] Typ fast plug-in 

Podtlakové pneu-prvky  [Festo] 

Podtlakové a tlakové rozvody [Festo] Typ PU 

Podtlakové savky   [Festo] [Piab] 

Podtlakový spínač                         [Festo] 

Elektro prvky k pneumatice  [Festo] (24VDC s LED) (ISO STD.) / 110 Vac s LED 

Hlavní vypínač   [Merlin Gerin] typ NS + STR22SE [ABB]  

Stykač a motorové ochrany  [Telemecanique] [Siemens ] 



 

 

Tlačítka,přepínač,kontrolky  [Télémécanique] Typ Harmony průměr 22mm 

Světelná signalizace   [Télémécanique]  

Bezpečnostní prvky   [Sick] 

Zdroj napětí     [Siemens]  (400VAC/24VDC) [Omron]  

Frekvenční měnič   [Omron] [Control Technic] [ABB] 

Brush-less motory   [SEW] [ABB] [Lenze] [NORD] 

Lineární pohony   [Lenze] [Omron] [ABB] [SEW]  

Motor s převodovkou  [SEW] [Siemens] [NORD ]  

Rozvaděč    [Rittal] s 3524 

Kabely a vodiče    [Legrand] [Lapp] 

Svorkovnice    [Wago] [Entrelec] 

Koncový spínač (mech.)  [Omron] [Telemecanique]  

Bezkontaktní snímač  [Omron] [Telemecanique]  

Foto snímače   [Omron] [SunX] [Telemecanique] [Raytec]  

PLC     [Omron] C200, Siemens  

Komunikační terminál   [Omron] 

Ložiska    [SKF] [FAG]  

Řetěz    [REXNORD] (ISO type)/ [POGGI]/ [Reynolds]  

Označení kabelů   xxx jednotlivých vodičů ve svazku 

 

Standart barev 

     Barva                   Funkce 

Barva vodičů   Tmavě modrá   24 VDC  

    Bílá/červená   110 VDC  

    Černá    230/400 VAC (pro fázi RST)  

    Světle modrá     230/400 VAC (N) 

                                             Oranžová            Interface PLC  

                                              Fialová               0 – 10V a 4 – 20mA Drive  

    Žlutá/zelená    zem 

 



 

 

Světelná signalizace /tlačítka  Zelená    Start (tlačítko) 

     Červená  Stop (tlačítko) 

     Černá   Start cyklu 

     Žlutá   Reset (tlačítko) 

     Červená   nouzové tlačítko s blokací 

     Zelená   chod linky 

     Bílá   pod napětím 

     Modrá    automatický provoz 

     Červená  Stop linky 

     Žlutá   přehřátí   

Standard pro stroje 

Dopravníky: 

� Výška    950 ± 25 mm (jestliže je obsluha) 
� Rychlost   40 m/min 
� Typ pasů   Siegling type FG (fishgrip)  
 
 

Standard pro dokumentaci 

Dokumentace musí obsahovat instrukce pro údržbu, provoz, předpis pro kontrolu 
strojů, protokol o shodě a elektro revizi. 
 

Naše hlavní požadavky pro dokumenty jsou: 

 

� Všechna dokumentace bude dodávána v ČJ se 2 kopiemi na papíře + 2 kopiemi na CD 
� Zdrojové soubory budou dodávány ve (Word, Excel, DWG, … ne PDF verze) 
� Technický návrh 
� Elektro dokumentace - E plan 
� SW: předání zdrojové verze programů   
� Seznam náhradních dílů: doporučený 
� Technická dokumentace: podrobná technická dokumentace strojní, elektro  
� Dokumentace: návod k obsluze, návod pro údržbu  
� Bezpečnostní instrukce 
� Soupis zbylých rizik 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6 : Layout linky   

 



 

 

Přílona č. 7 : Konfigurace PLC Omron 

 

Backward Backward

Slot 0 Slot 1 Slot 2 Slot 3 Slot 4 Slot 5 Slot 6 Slot 7 Power supply

Back plane CS1W-BC083 N° mach N° mach N° Mach N° Mach Unit 1 Unit 0
Chanel 1 5 2 1 0 Node Node 63

CS1W-OD212 CS1W-DA041-V1 CS1W-MC221 CS1W-AD041-V1 CS1W-DA041-V1 CS1W-ETN21-V1 CS1W-DRM21-V1 C200HW-PA204

Z myčky
A1 1+

To mach 10      1-
Synchro 

rychlost UV sušky Z UV sušky A1 I1+ To mach 01
B1 2+ A1  1- Snížená rychlost myčky
     2-

B1 I2+ To mach 03
B1  2- Zvýšená rychlost myčky

A1 I3+ To mach 150
A1  3- PEEL OFF

B1 I4+ To mach 08
B1  4- Rychlost UV sušky
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Příloha č. 8 : Jednopólové schéma elektrické energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 9 : Výrobní diagram – potisk 

 

  

Navezení skla 

 z meziskladu 

Kontrola vad 
Nápravná opatření 

Kvalita 

 NOK 

Přistavení skla k lince 

Vstup skla do potisku 

Potisk 

Uložení skel na paletu 

Sušení barvy 

Odvoz skla do meziskladu 

Kontrola potisku 

Kvalita 

 NOK 

Odstavení palety 

Třídění skla 

Kvalita 

 NOK 

Neshodný výrobek 

          výstřep 

Kvalita OK 

Nápravná opatření 

Kvalita OK 

Neshodný výrobek 

výstřep 

Konec 

Kvalita 

 OK 

Kvalita 

 NOK 

Kvalita 

 OK 



 

 

Příloha č. 10 : Protokol „Způsobilost procesu“ 

 



 

 

 


