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Základem konceptu výuky na VOŠ a SPŠ ve 
Žïáøe nad Sázavou jsou školní vzdìlávací plány 
úzce integrované s odborným vzdìláváním bu-
doucích technikù. Tato výuka se opírá o øešení 
projektových úloh, které rozšiøují schopnosti žákù 
v oblasti aplikace získaných znalostí a dovednos-
tí. Pro tyto úèely jsou vyhledávána vhodná odbor-
ná témata, která v ideálních pøípadech kopírují 
spolupráci s prùmyslovým sektorem v regionu. 
Jednou z tìchto ukázek je projekt realizovaný 
na problematice konstrukèního øešení kovacího 
souboru lisu a manipulátoru. Studentský projekt 
byl øešen Michalem Roseckým v rámci výuky 
tvorby digitálních prototypù na VOŠ a SPŠ ve 
Žïáøe nad Sázavou ve spolupráci s akciovou 
spoleènosti ŽÏAS. Tento projekt navazuje na 
rozsáhlejší strategii školy v odborném vzdìlávání 
a bezmála dvacetiletou popularizaci moderního 
technického vzdìlávání v ÈR i v zahranièí. Škola 

navíc v této oblasti realizovala v posledních le-
tech celou øadu projektù, které umožnily jak 
metodický, tak finanèní rozvoj odborné výuky. 
VOŠ a SPŠ ve Žïáøe nad Sázavou spolupracuje 
prakticky od poèátku výuky CAx technologií na 
škole s konstrukcí ŽÏAS a s vývojovým centrem 
spoleènosti Siemens. V obou pøípadech se jedná 
o zkušenosti a znalosti, které mohou získat stu-
denti na ukázkách rozsáhlých projektù v oblasti 
strojírenství, prvovýroby a zpracování surovin.

Spojení výuky a praxe
Základním cílem popisovaného projektu bylo 
vytvoøit názorné konstrukèní øešení, které by 
studentùm školy pøiblížilo technologii zpraco-
vání výkovkù, které patøí do profilové produkce 
spoleènosti ŽÏAS. Tato spoleènost patøí mezi 
dynamicky se rozvíjející spoleènosti podnika-
jící v segmentu strojírenství. Patøí mezi pøední 
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Základním cílem projektu byla studie kovacího souboru pro demonstraci postupů volného kování
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výrobce a dodavatele produktù od oblasti pr-
vovýroby až po komplexní dodávky výrobních 
strojù a zaøízení. 

Volné kování výkovkù je jednou z nejprogre-
sívnìjších metod výroby polotovarù pro všechna 
odvìtví tìžkého strojírenství. Touto technologií 
jsou kovány výkovky ve tvaru tyèí a høídelí, kostky, 
kotouèe, kroužky, koule, desky nebo jiné složité 
tvary dle požadavku zákazníka. Výkovky jsou 
kovány na hydraulických lisech, zaèlenìných 
do ucelených kovacích souborù.

Kovací soubor pro volné kování tvoøí kovací lis 
s hydraulickým pohonem a jeden nebo dva kovací 
manipulátory. Elektrické zaøízení souboru, jehož 
souèástí je programovatelný automat, umožòuje 
ruèní nebo automatické øízení vèetnì integrace 
lis–manipulátor. Dle požadavku zákazníka mùže 
být soubor doplnìn ingotovým vozem, otoèným 
zvedacím stolem, náøaïovým manipulátorem 
a sadami náøadí dle technologického urèení 
souboru. Kovací soubor je øízen jedním pracovní-
kem od centrálního ovládacího pultu, umístìného 
v odhluènìné a klimatizované kabinì. Tlaèítkem 
si operátor vybírá vhodný režim ovládání souboru 
s ohledem na okamžité požadavky technologie 
výroby. Zavedením režimu automatického ková-
ní s kováním na rozmìr s pøesností odmìøování 
±1 mm, vybavením lisu diagnostikou technolo-
gického procesu a poruch a automatizovanou 

výmìnou nástrojù se podstatnì omezily fyzické 
nároky na obsluhu. Výsledkem je zvýšení jakosti, 
pøi výraznì snížených technologických pøídavcích 
a vysoké produktivitì práce. Øídicí èást obsahuje 
programovatelný øídicí systém pro øízení jednot-
livých strojù souboru, jejich vazby, nastavování 
parametrù a sledování chodu, vèetnì zobrazení 
dùležitých stavù jednotlivých dílèích agregátù. 

Vybavení umožòuje komfortní obsluhu s vysokým 
stupnìm automatizace a kontrolu prùbìhu nejdù-
ležitìjších fází technologického procesu.

Ve výrobním programu akciových spoleèností 
ŽÏAS a TS Plzeò jsou kovací lisy pro volné ko-
vání jednou ze základních skupin dodávaných 
tváøecích strojù. Uplatnìní nacházejí pøevážnì 
v kusové a malosériové výrobì. Možnosti èerpání 

Skutečná zástavba kovacího souboru od společnosti ŽĎAS

Kovací soubor je řešen konstrukčně včetně základních hydraulických rozvodů
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technologických zkušeností, spolu s ovìøováním 
nových øešení ve vlastní kovárnì firmy, vytvoøily 
dobré podmínky pro dodávky integrovaných ko-
vacích souborù nejvyšší technické úrovnì.

Produkce spoleènosti zahrnuje jak výrobu po-
lotovarù v podobì odlitkù, ingotù, volnì kovaných 
výkovkù a modelù, tak rozsáhlé spektrum zaøíze-
ní pro válcovny, kovárny, lisovny vèetnì servisní 
a subdodavatelské èinnosti. Posláním spoleènosti 
je vyrábìt a dodávat výrobky a polotovary vysoké 
užitné hodnoty, v požadované kvalitì a posky-
tovat odpovídající služby. Dodržovat pøíslušné 
bezpeènostní a ekologické pøedpisy.

Koncepce a řešení projektu 
s jasným cílem
Cíle studentských projektù na VOŠ a SPŠ ve 
Žïáøe nad Sázavou vychází z úzké integrace 
mezipøedmìtových vztahù. Jednotlivá témata 
jsou øešena koncepènì s využitím moderních 
postupù tvorby digitálních prototypù. Strategií 
projektù je rozvoj znalostí a jejich praktické 
využití na øešení konkrétních problémù. Zvy-
šuje se tak nejen atraktivita výuky, ale také 
možnost studentù školy integrovat získané 
znalosti do projektù, soutìží, public relations 
a mezinárodních certifikací. Škola navíc s tìmi-
to projekty získává více než výmluvné ukázky 
výstupù výuky technických oborù pro potøeby 
její popularizace, což je v souèasné dobì ne-
dostatku zájemcù o studium technických oborù 
naprosto kritické.

Projekt zpracovaný Michalem Roseckým patøí 
do øady projektù, které jsou vytváøeny na zákla-
dì èistì industriálních témat v rámci ètvrtého 
roèníku studia. Pro øešení pomìrnì nároèného 
tématu byl zvolen kovací soubor hydraulického 
lisu a manipulátoru, který primárnì slouží k de-
monstraci základních technologických operací 
volného kování. Právì tato oblast patøí k tradièní 
souèásti produkce podniku ŽÏAS a díky tomu 
bylo možné využít øady informací a zkušeností.

Konstrukèní øešení digitálního prototypu bylo 
vytvoøeno v produktech spoleènosti Autodesk 
Inventor a Siemens NX. Konkrétnì se jedná 
dvì technické studie v podobì parametrických 
sestav, které jsou následnì vizualizovány do fi-
nální podoby v prezentaèním nástroji Autodesk 
Showcase 2013. Jednotlivé díly sestavy byly vy-
tváøeny s ohledem na jejich precizní provedení 
a metodiku modelování tak, aby byly využitelné 
ve výuce zaèínajících uživatelù v nejnižších roè-
nících studia. Díky tomu se takto studenty vyš-
ších roèníkù pøipravené projekty stávají pìknou 
ukázkou a motivací. Pro tyto potøeby se ukazuje 
spojení výkonného 3D øešení s precizní vizuali-
zací skvìlým nástrojem.

Jednotlivé fáze øešení studentského projektu 
vychází, obdobnì jako v praxi, ze vstupních po-
žadavkù a prvotních specifikací. Tyto podmínky 

jsou definovány zadáním, které je modifikováno 
na základì pøedpokládaného èasového rozsahu 
projektu a vstupních znalostí øešitelù. Dostupnost 
potøebného softwaru již není v souèasné dobì 
problémem. Je pouze na volbì studenta, jestli 
se chce vìnovat složitìjšímu projektu nad rámec 
požadované detailnosti provedení.

Nebojme se rozsáhlejších 
industriálních témat ve výuce
Celosvìtovì má odborné školství v souèasné do-
bì k dispozici špièková technická øešení, metodi-
ku a pøístupy. Je jen vìcí strategie rozvoje školy, 
její vize a spolupráce s komerèním sektorem, jak 
využije tìchto možností a získá talentované žáky 
pro naše prùmyslové podniky a spoleènosti.

Závìrem podìkujme spoleènosti ŽÏAS za pod-
poru výuky PLM technologií na VOŠ a SPŠ ve 
Žïáøe nad Sázavou. Koncepce a rozvoj vzdìlá-
vání na škole je dále souèástí rozsáhlejší stra-
tegie vzdìlávání øešené ve spolupráci s VUT 
v Brnì v rámci projektu NETME Working – ino-
vace a transfer pro strojní praxi. Tento grantový 
projekt je financován z prostøedkù Evropského 
sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské re-
publiky. 
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Optimálním využitím Autodesk Showcase lze projekt řešit včetně interiéru kovárny

Pracoviště lze díky novým technologiím řešit komplexně včetně simulace osvětlení


