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PRŮMYSLOVÝ PROJEKT 

ÚVOD  
Tato seminární práce zachycuje zkušenosti, které jsem nabyl ve firemním prostředí 
Moravských kováren v Jihlavě. Po dokončení všech zkoušek nastává několikaměsíční období 
volného času do dalšího semestru. Proto vždy dlouhé letní prázdniny využívám pro vydělání 
si nějakých peněz a získání hodnotných zkušeností. Do Moravských kováren jsem se dostal 
na díky kontaktní osobě, pracující ve firmě. Kovárny resp. tváření oceli za tepla se týkají 
strojního průmyslu, pro který jsem měl vždy zálibu. Proto jsem byl rád za příležitost pracovat 
pro tuto společnost. V této firmě jsem poslední 3 léta zastával pozici údržbáře kovárny. 
Zejména kovacích lisů MAXI. Avšak za tu dobu jsem nabyl mnoho více zkušeností než jen 
pochopení jak jednotlivé stroje fungují a jak je opravit, ale také jak funguje velká průmyslová 
firma jako celek od dodání materiálu až po export hotového výrobku.  
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1 O MORAVSKÝCH KOVÁRNÁCH 
Akciová společnost Moravské kovárny a.s. neboli zkráceně Mokov sídlí v Jihlavě, Hruškové 
Dvory. Hlavním akcionářem vlastnící 97% akcií je rodinná firma PENN Ges.m.b.H. se sídlem 
v Krems an der Donau v Rakousku, která získávala akcie postupně v rámci privatizačního 
procesu. Specializace firmy PENN Ges.m.b.H. je především třískové obrábění výkovků , ale 
nabízí i spoustu dalších služeb jako je tváření ocelí za tepla, robotické svařování,  povrchové 
úpravy či tepelné zpracování. Mokov se orientuje na výrobu zápustkových výkovků z oceli 
tvářených za tepla pro automobilový průmysl, stavební průmysl, drážní techniku, zemědělské 
a stavební stroje.  Výrobky jsou určeny z 95 % na export, především do zemí EU. Moravské 
kovárny zaměstnávají přibližně 600 lidí. [1],[2] 

Kvalita je ve strojírenství důležitá a ředitel firmy si na ní velmi zakládá. Ve firmě je zaveden 
systém řízení kvality certifikovaný dle normy ISO TS 16949:2009. Dalším důležitým 
aspektem firmy je životní prostředí. Proto byl zaveden systém řízení ochrany životního 
prostředí podle normy ISO 14001. Mokov uplatňuje dlouhodobou investiční strategii, což 
kladně ovlivňuje požadovanou úroveň kvality, zvyšování produktivity i zlepšování ochrany 
životního prostředí. Firma neustále investuje do nových technologií, staví nové haly a 
rekonstruuje ty zastaralejší. K plánování a řízení výroby používají moderní výpočetní 
techniku. [1] 

 

Obrázek 1:Závod Moravské kovárny [3] 
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1.1 HISTORIE 
Moravské kovárny mají již 96 let starou tradici. 

1. 4. 1920 - Založení firmou ZALABEK A SPOL. Prvními výkovky byly ozuby pro podkovy. 

Rok 1923 - Nový majitel. Změna názvu společnosti - KOTVA Polak & Hopp KG. Výroba 
podkov a ozubů pro podkovy. Roku 1926 započala výroba výkovků pro polní nářadí a 
nápravy. 

Rok 1935 - Rozmach firmy. Z Rakouska byly dovezeny padací buchary, pružinové buchary a 
výstředníkové lisy. Tím v Jihlavě započalo zápustkové kování. Novým výrobním programem 
byly zápustkové výkovky z oceli pro zemědělské a šicí stroje, maticové klíče a kleště. 

1939 - 1945 - Období II. světové války. Výkovky pro zbrojní průmysl. Výroba dílů pro 
munici, vojenská vozidla a letadla. 

Rok 1948 - Podnik byl znárodněn a začleněn do společnosti ZBROJOVKA Brno. Výrobním 
programem byly zápustkové výkovky pro vozidla, traktory a motorky. 

Rok 1953 - Společnost dostala nový název MORAVSKÉ KOVÁRNY. Díky tomu byl podnik 
osamostatněn. Proběhla modernizace budov a strojního zařízení. 

Rok 1958 -  Zrušení názvu a samostatnosti. Podnik byl začleněn do společnosti 
ZBROJOVKA Vsetín. 

Rok 1961 - Roční výroba činila již 5 tisíc tun výkovků. 

1969 - 1974 - V Hruškových Dvorech na okraji města Jihlava proběhla výstavba nového 
závodu. Vybudována byla nová komerční kovárna s vlastní nástrojárnou a novým strojním 
vybavením jako jsou klikové lisy, vřetenové lisy a buchary. 

Rok 1976 - Změna názvu na KOVOLIT a začlenění do společnosti Kovolit Modřice. 

1. 1. 1989 - Byla získána částečná samostatnost odtržením od Kovolitu Modřice. Byl přijat 
někdejší název MORAVSKÉ KOVÁRNY. 

1. 7. 1990 - Po otevření hranic byl zahájen privatizační proces. V důsledku toho byla firma 
přeměna na akciovou společnost. 

1992 - dnes [4] 
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Obrázek 2:Nová administrativní budova kováren [3] 

1.2 STRUKTURA FIRMY 
• Administrativní budova 
• Nástrojárna (konstrukce, technologické oddělení, kontrola kvality, CNC obrábění) 
• Sklad materiálu 
• Střihárna (dělení materiálu) 
• Kovárna 
• Tepelné oddělení (tepelné zpracování) a kontrola 
• Expedice 

1.3 VÝVOJ A KONSTRUKCE 
Nová nástrojárna byla dokončena na konci roku 2005. Vybavení zahrnuje nejmodernějšími 
obráběcí stroje, většinou technologie 3D. Dnes nástrojárna zabezpečuje výrobu nástrojů pro 
více než 30000 tun výkovků. Rychlost výroby, perfektní kontury a absolutní 
reprodukovatelnost je zaručena díky nejmodernějším strojům. Nástrojárna je nedílnou 
součástí společnosti Moravské kovárny, a.s. Jihlava. Nástroje, z největší části zápustky, jsou 
vyráběny především pro vlastní kovárnu, kde se kovají výkovky do hmotnosti přibližně 20 kg 
převážně pro automobilový průmysl. Dle výkresů obrobků zákazníka či 3D dat nástrojárna 
zajišťuje konstrukci nástrojů pro tváření za tepla i za studena. Kovací nástroje např. kovací a 
kalibrovací zápustky, střižníky, střižnice atd. jsou poté vyrobeny. Nástroj se dále přesouvá do 
měřícího střediska, kde následně prochází kontrolou. Středisko kontroly je vybaveno 
moderními stroji určených na měření ZEISS a MAHR, např. 3D měřící stroj ScanMax, 
profiloměr MarSurf XC20 nebo výškoměr DigiMar CX1. Pak je nástroj předán středisku 
kovárny a proběhne vykování prvních vzorků. Tyto zkušební vzorky jsou změřeny měřícím 
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střediskem, kdy za pomoci speciálního softwaru HOLOS-NT lze měřit obecné tvarové plochy 
(možnost zadání CAD dat zákazníka). Výsledky se poté spolu s výkovky předají zákazníkovi. 
Do 96 hodin od objednání je firma schopná předat prototyp pomocí 3D tisku navrhovaných 
dílů. Mimo výroby speciálních tvářecích nástrojů a přípravků jsou Moravské kovárny schopné 
pro zákazníky zajistit i opracování výkovků, ale i komerční strojní výrobu. [5] 

Kontrola kvality:  

• kontrola trhlin 
• kontrola tvrdosti 
• kontrola jakosti oceli pomocí spektrální analýzy 
• ověřování mechanických vlastností dílů ve vlastní metalografické a 

mechanické laboratoři 
• výrobní procesy jsou statisticky řízeny metodou SPC [6] 

 

Obrázek 3: Ukázky zařízení: Vlevo vysokorychlostní vertikální obráběcí centrum Depospeed 1011 a 
vpravo 3D měřící stroj ScanMax [5] 

 

1.4 TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ 
Jak již bylo zmíněno dříve, Moravské kovárny se zaměřují na výrobu zápustkových výkovků 
z oceli tvářených za tepla. Stroje umožňují výrobu kusů o hmotnosti 0,1-20 kg s rozměry do 
300 mm v průměru či délky do 400 mm.  



BRNO 2016 

 

8 
 

PRŮMYSLOVÝ PROJEKT 

 

Obrázek 4: Výkovky na dopravním páse [3] 

Kovárna je vybavena vřetenovými lisy (1000 - 7100 tun) a klikovými lisy MAXI (1000 - 
2500 tun). K ohřevu materiálu se používají indukční ohřev. Pro co nejvyšší kvalitu a stabilitu 
výroby se zavádějí moderní prvky automatizace (roboty ABB, manipulátory) integrované do 
kovacích linek. [6] 

 

Obrázek 5: Stříhací nůžky CADDY [6] 
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Obrázek 6:Ukázky kovacích lisů: Vlevo Vaccari PV 360, vpravo LMZ 1600A [6] 

 Konvenční tepelné zpracování se provádí v elektrických průběžných pecích: 

• zušlechťování 
• popouštění 
• žíhání 

o normalizační 
žíhání 

o B.G. žíhání 
o žíhání na měkko 
o žíhání na 

odstranění pnutí [6] 
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Obrázek 7: Popouštěcí linka [6] 

Odstraňování okují na výkovcích se provádí v pískových tryskacích zařízeních. [6] 

 

Obrázek 8:Tryskač PTB 500 [6] 

Ukázka manipulační techniky: 
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     Obrázek 9: Clark [6]     Obrázek 10: Linde H20D [6] 

                      

 Obrázek 11: Linde S60 [6]    Obrázek 12:Linde H80D [6] 

1.5 EXTERNÍ FIRMY 
• Dodavatel materiálu: Ocelárny Třinec 
• Dodavatel strojů: Šmeral Brno 
• Elektronika: ELSLA 
• Stavebnické práce: TERNI 
• Automatizace: ABB 
• Manipulační technika a servis: Linde 
• Logistika: SGM Vysočina 
• Odpad: ASA 

1.6 LOGISTIKA 
SGM Vysočina, spol s.r.o. 

Od roku 1997 je v oblasti vnitrostátních dodávek vytvořena funkční dopravně logistická síť, 
která zabezpečující servis hlavně pro naše partnery z tuzemska i zahraničí. 75 % zásilek 
podléhá režimu „Just in time“ v časovém režimu 24–48 hodin s minimálním množstvím 
dodávky 1 paleta. [7] 
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Obrázek 13:Nákladní automobil SGM Vysočina [7] 

1.7 REFERENCE 
• Výkovky především pro automobilový průmysl 
• Zákazníci: Lemförder, TRW, PENN G.m.b.H., Land Rover, Volkswagen-Audi Group, 

       MAN, Scania, atd. 
• Roční produkce: cca. 30000 tun výkovků 
• Roční obrat: 1,6 mld. korun 
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Obrázek 14: Ukázka výkovků [8] 
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2 MOJE PRÁCE 
Jak již bylo zmíněno, na údržbě jsem pracoval 3 roky po sobě (2013-2016). Dle mého názoru 
je důležité poznat pro budoucí konstruktérskou nebo výpočtářskou pozici, jak stroje fungují 
resp., jak funguje celý proces výroby produktu, a poté lze díky přehledu a nabytým 
zkušenostem, lépe vykonávat svoji budoucí práci a lépe se adaptovat na případné problémy. 
Na údržbu jsem se rád vracel z důvodu různorodosti práce a super kolektivu. V současné době 
je kovárenská údržba rozdělena na menší skupinky, které se starají pouze o určité stroje. 
Například skupina, která má na starosti lisy Vaccari, pak skupina na menší stroje jako buchary 
pro volné kování a střihadlové lisy atd., a dále údržbáři na lisy MAXI, k jejíž skupině jsem 
byl přiřazen já. Dále jako samostatná jednotka k údržbě patřili elektrikáři. Vždy když jsem 
nastupoval na konci června, probíhala právě čtrnáctidenní celozávodní odstávka, kdy všichni 
dělníci obsluhující lisy i většina administrativních pracovníků měli volno. Byla zastavena 
výroba a všechny stroje byly odstaveny. V tuto dobu nastupovala na řadu právě údržba, jejíž 
zaměstnanci téměř jediní chodili do práce, jelikož měli nejvíc práce. V době odstávky 
probíhaly opravy poškozených či nefunkčních částí strojů nebo probíhaly plánované údržby, 
které zahrnovali kontroly technického stavu stroje i preventivní výměny některých jeho částí. 
Pracovníci údržby museli chodit do práce i o víkendech, a když bylo potřeba i na 12-ti 
hodinové směny, aby se vše stihlo. Jak jsem již zmiňoval, v tuto dobu byly všechny stroje 
mimo provoz, proto když jsem se pohyboval v prostorech kovárny, nemusel nosit ochranné 
pomůcky. Za plného provozu je z bezpečnostních předpisů a ochrany zdraví nutné nosit 
špunty do uší z důvodu velkého hluku, především od rázů lisů, ale také hlučných motorů a 
převodových ústrojí. Ještě než jsem však začal pracovat, musel jsem navštívit bezpečnostní 
školení. Samozřejmě tuto proceduru podstupuje jakýkoliv nový zaměstnanec v jakékoliv jiné 
firmě, avšak zde je bezpečnost velmi důležitá. Na kovárně je nutné si dávat obzvlášť pozor z 
důvodu těžkých břemen zavěšených na jeřábech, rychle se pohybujících vysokozdvižných 
vozíků a dalších ať už stacionárních nebo pohybujících se těžkých objektů. Byl jsem také 
poučen o životním prostředí. Byl jsem poučen především o třídění odpadu, kam vyhazovat 
znečištěný textil atd.. Se znečištěným textilem jsem se setkával velmi často, jelikož je nutné si 
nejprve očistit pracovní prostor nebo očistit nářadí od grafitu. Jako pracovní oděv jsem nosil 
montérovou soupravu a také jsem dostal boty s kovovou špicí, opět z bezpečnostních důvodů. 
Zápustka se před každým kusem "vystříkávala" grafitovým aerosolem pro lepší oddělení 
povrchů výkovku a zápustky. Tento aerosol se však rozptyluje po celé kovárně. Je téměř 
nemožné pohybovat se po kovárně a neumazat se, jelikož je všechno od mazlavého šedého až 
černého prachu. Dle zkušeností lze říci, že je to velmi "špinavá" práce. Dále co mě zaujalo a 
fascinuje na této práci je pohybovat se mezi žhavými výkovky, které na konci dopravního 
pásu stále dosahují teploty nad 800°C. S tím souvisí další náročnost práce, kdy v létě teploty 
dosahují 40°C ve stínu. Přidejme k tomu teplo vyzařované od strojů a výkovků, a rtuť 
teploměru se v hale může vyšplhat až k 60°C. Vážně extrémní podmínky. Další věc, která mě 
velmi zaujala, bylo používání nářadí, s kterými se obyčejný člověk běžně nesetkává. 
Například klíč velikosti 85. Už toto bylo pro mě fascinující, ale to jsem ještě nevěděl, že na 
základové šrouby lisů se používá klíč velikosti 120.  

Nyní využiji svoji krátkodobou paměť, abych zmínil alespoň některé práce, co jsem vykonal 
toto poslední léto. Často se jednalo o únik provozních kapalin. Jedním z nich byl únik chladicí 
kapaliny právě na lisu MAXI, kdy vznikla trhlina na jedné z vodou chlazených lamel, která je 
součástí brzdy lisu. Postup je z podstaty stále stejný. Stroj se odkrytuje, demontáží dalších 
částí se dostane až k poškozené součásti. Ta se také demontuje a dle uvážení z vyšších míst se 
buď součást opraví, nebo se nahradí novou. V tomto případě byla lamela již 3x svařovaná a 
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vždy fungovala pouze chvíli. Tentokrát jsme proto použili novou lamelu. Stroj se poté 
smontoval zpět a pak proběhlo testování, jestli byl problém odstraněn či se neobjevil žádný 
další. Další oprava, které jsem se účastnil, byla již za provozu. Proto byla kvůli hluku 
zhoršená komunikace, což mi celkem vadilo. Tentokrát se jednalo o únik oleje na válcovacím 
stroji. Vadný byl jistý element uvnitř stroje. Oprava trvala skoro týden kvůli složitosti stroje. 
Poslední větší práci, na které jsem se podílel, bylo nastavování vůle na lištách beranu a těla 
stroje. Práce probíhala na lisu jménem Hasenclever, který je jednoznačně největší ze všech 
lisů v kovárně. Tato práce zahrnovala studování technických materiálů a manuálů dodaných 
ke stroji, jelikož se tento úkon provádí jednou za velmi dlouho dobu a bylo nutné zjistit 
rozmezí hodnot vůle, na kterou může být nastavena.  

Práci v kovárnách bych klasifikoval jako náročnou. Ať už kvůli okolním podmínkám nebo 
kvůli fyzické námaze. Fyzicky náročné je to z toho důvodu, že většina šroubů i dalších dílů 
jsou dotaženy nebo spojeny maximální možnou silou, laicky řečeno "natvrdo" a někdy nejde 
při demontáži vše dle představ. V tomto těžkém průmyslu, kde jsou velké stroje, se velmi 
málo používá momentový klíč. Dotahování i povolování probíhá buď údery kladiva na konec 
klíče, nebo nasazením trubky na klíč a díky většímu ramenu dotažení šroubu větším 
momentem. Jedna zajímavost. Na již zmíněném Hasencleveru se při provozu povolovaly 
právě na lištách šrouby, které byly dotaženy klíčem, na kterém byla nasazena dvoumetrová 
trubka a na jejímž konci za ni viseli 2 statní chlapi. Proto se přešlo ještě k extrémnějšímu 
řešení dotažení, kdy za konec klíče tahal 20-ti tunový jeřáb. Nikdy jsem neviděl tolik 
prohnutý klíč klíče. Bylo to dle mého názoru velmi nebezpečné. 
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ZÁVĚR 
Brigádu ve společnosti Moravské kovárny a.s. bych doporučil každému studentovi 
technických škol se zaměřením na strojírenství, který se nebojí těžké manuální práce a nebojí 
se ušpinit. Platové ohodnocení bylo průměrné. Odpracoval jsem všech 300 hodin, což je 
maximum hodin daných zákonem, které může brigádník odpracovat za rok. Nebýt tohoto 
limitu, pracoval bych déle. S celkovým výdělkem jsem byl však spokojen. Kromě peněz, 
kvůli kterým jsem primárně pracoval, jsem nabyl také nespočet zkušeností, které jistě využiji 
v praktickém životě. Nejsou to pouze zkušenosti jak pracovat s různým nářadím a nástroji, ale 
hlavně zkušenosti o tom jak to ve velké průmyslové firmě funguje. Měl jsem tu možnost vidět 
celý proces od dodání materiálu až po export finálního produktu. Také jsem za dobu brigády 
poznal důležitost komunikace a vztahů mezi zaměstnanci. Díky všem získaným zkušenostem 
jsem lépe připravený do budoucího zaměstnání i do běžného praktického života.
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