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1. Úvod 
 

Předkládaná semestrální práce byla vytvořena v rámci povinně-volitelného předmětu 0PPR – 
Průmyslový projekt. Následující text zachycuje stručné představení společnosti, ve které mám 
možnost pracovat již od září roku 2014. Dále zde popisuji moje dojmy z firmy jako takové, 
z pracovního prostředí, ale i ze zaměstnaneckého kolektivu, potom také moji pracovní náplň 
a vlastní přínos. V neposlední řadě může tento dokument sloužit jako jakési doporučení pro 
eventuální zájemce o práci v této zajímavé společnosti. 
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2. Profil společnosti 
 

N-ROTE MECHANICAL s.r.o. 
je česká společnost, která 
se zabývá zakázkovou 
výrobou strojů, přístrojů, 
řídících systémů, jemné 
mechaniky a robotiky. Tato 
firma je zatím sice mladá, 
má ovšem předpoklady 
dosáhnout velkých cílů, 
které si stanovila. Její 
hlavní činností je výroba 
jednoúčelových strojů 
(např. v současné době je 
to především návrh, vývoj a konstrukce plně automatizovaných výrobních linek určených 
přímo do továren a výrobních podniků), či výroba sledovacích systémů výrobních procesů. V 
současné době realizuje např. robotizované pracoviště založené na počítačovém vidění. [1] 

Samotná společnost má sídlo v Prostějově na Milíčově ulici, nicméně zde se nachází pouze 
vedení firmy a některé administrativní úseky. Dále zde nalezneme, což je z historického 
hlediska mnohem podstatnější, vývojářské prostory společnosti CUTTER Systems spol. s r.o., 
což je prakticky sesterská společnost, ze které firma N-ROTE vznikla, přičemž jejíž jeden 
z jednatelů je současně i členem vedení N-ROTE Mechanical s.r.o. Společnost CUTTER Systems 
vyvíjí a vyrábí špičkový hardware a software. Od návrhu až po sériovou výrobu přímo dle 
požadavků zákazníka. Specializuje se na automotive, medicínu, hornictví, automatizace, řízení 
strojů, vojenství i spotřební elektroniku. V současné době, kromě sídla v Prostějově, mohou 
zákazníci navštívit pobočky v Brně nebo v Havířově, kde se jim bude snažit vyhovět celkem více 
než stovka zaměstnanců. Logicky tedy, při řadě projektů velice úzce spolupracuje právě i 
s firmou N-ROTE, která k její softwarové a firmwarové výbavě dodává hardware. [4] 

Výrobní haly a sklady společnosti N-ROTE, stejně jako zázemí pro konstruktéry a vývojáře, se 
potom nachází v jiném areálu, a to na Petrském náměstí v Prostějově. Firma dnes zaměstnává 
něco přes třicet stálých zaměstnanců a dalších několik externích pracovníků, přičemž stále 
expanduje, nabírá nové zaměstnance a společníky, rozšiřuje výrobní haly, sklady i kancelářské 
prostory. Obrovskou výhodou je, že prakticky celý podnik funguje v jednom areálu „pod 
jednou střechou,“ a proto celý výrobní proces, tj. od návrhu, přes výrobu a kompletaci, až po 
testování a ladění, může probíhat na jednom místě. Samozřejmě na přání zákazníka je 
společnost schopna zajistit přepravu, odbornou montáž, zaškolení obsluhy, popř. údržbu a 
další vývoj až přímo v místě cílového podniku, továrny atp.  
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2.1 Technologie 
 

CNC frézování 
 CNC frézka XMD 46 [1] 

o rozměr pracovní plochy: 2000 x 1200 x 140 mm 
o materiály: plasty, dřevo, neželezné kovy, formy do vakuového lisu 
o kleštiny: 3,15 mm; 6 mm; 10 mm 
o průměr nástrojů: 1 - 12 mm + tvarové frézy 
o otáčky: plynulá regulace 1 500 - 30 000 ot/min 

 CNC frézka Chiron FZ16 
o dvě pracovní plochy 
o rozměr pracovní plochy: 400 x 500 x 500 mm 
o materiály: neželezné kovy, ocel 
o zásobník na deset nástrojů 

Soustružení [1] 
 maximální velikost obrobku (D x L): 250 x 700 mm 
 soustružení kovových i nekovových materiálů 
 výkon motoru: 0,7 kW  
 rozsah otáček: 65 - 1800 ot/min 
 kužel pinoly: Morse 2 

Vakuové lisování plastů [1] 
 maximální pracovní plocha: 450 x 350 mm 
 lisování plastu tlouštěk 0,5 - 5 mm 
 maximální podtlak: 0,8 bar 
 materiály: ABS, ABS/PMMA, ABS/PU, ABS/PC, 

HPS, AZA, PC, PET-G, PVC, PMMA, PE, PE/PS, 
ostatní termoplasty 

Vypalování – laser [2] 
 maximální pracovní plocha: 300 x 500 x 200 mm 
 rozlišení: 1000 DPI 
 přesnost: 0,01 mm 
 výkon: 50 W  

Svařování 
 tři svařovací pracoviště 
 metody MIG-MAG, TIG 
 materiály: ocel, nerezová ocel, neželezné kovy 
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3D tisk [3] 
 maximální pracovní plocha: 250 x 210 x 200 mm 
 minimální výška vrstvy: 0,05 mm 
 automatická kalibrace 
 vyhřívaná, bezúdržbová plocha 
 materiály: PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Nylon, ASA, uhlíková vlákna, polykarbonát, … 

Ostatní 
 dělení materiálu  
 vrtání 
 broušení 
 lakování 
 a jiné 

Software 
 Autodesk Inventor Professional 2017 
 AutoCAD Mechanical 2017 
 VariCAD 2017 
 FluidDraw 
 CamBam plus 
 Cura  
 a mnoho dalších 

 

2.3 Projekty 
 

CNC ohýbačka drátu 
V eloxovnách se anodizované díly věsí na hliníkové háčky a 
hliníkové pružiny. Různé díly potřebují různý způsob 
uchycení, a s tím i jiný typ háčku. Po odmoření se háčky ničí 
a mají pouze omezený počet cyklů použití. Dříve se háčky a 
pružiny tvarovaly ručně, což bylo velmi namáhavé, pomalé, 
nepřesné a neefektivní. Z toho důvodu požádal zákazník o 
vyrobení plně automatizovaného stroje na výrobu háčků. 
Pro jednoduchost programování tvaru háčku je zde 
vytvořené přehledné menu, kde si uživatel sestaví 
požadovaný typ a tvar, dále zadá počet kusů a stroj začne 
produkovat zvolený typ háčku. Nejčastěji používané tvary 
jsou potom uloženy v paměti stroje v rychlé předvolbě díky 
předinstalovanému nastavení. [1] 
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Robotická manipulace s listovými pružinami 
Robotický manipulátor plně nahrazuje práci jednoho zaměstnance. Dříve byly pružiny na pásu 

rovnány člověkem, nyní jeho funkci nahrazuje robot. 
Odlišností tohoto projektu od jiných robotických 
manipulátorů je fakt, že robot nekoná monotónní 
automatickou činnost, ale je nucen každou pružinu 
zvlášť vyhodnotit a podle typu pružiny zvolit nejlepší 
způsob uchycení, manipulace a trajektorie. 
Jednotlivé pružiny vycházející z olejové lázně jsou 
náhodného typu (tvaru), není tedy možné použít 
přednastavený program na určitý druh. Také 
frekvence padání pružin na dopravní pás je náhodná. 
Proces vyhodnocování je softwarově náročný. [1] 

 

Linka lakování kroužků 
Stroj vyrobený na zakázku je určený k nanášení dvou vrstev barvy na kroužky. Stroj nahrazuje 
práci člověka z důvodu škodlivosti toluenové barvy, která se na kroužky nanáší. Chod linky je 
plně automatizovaný. [1] 

 

Linka plnění hřídelí 
Plně automatizovaný otočný stůl, vytvořený podle požadavků zákazníka je určený k plnění 
dutých hřídelí olejem. Stůl je dalším krokem k úplné automatizaci výrobní linky vřeten šicích 
strojů. Stůl je uzpůsoben pro budoucí umístění šestiosého robota. V současnosti hřídele vkládá 
a vykládá obsluha, později tuto činnost bude provádět robot. [1] 

 

Dopravník tyčí 
Dopravník je rozdělen na dvě části (vstupní 
a výstupní). Vstupní část má za úkol 
dopravit tyč k lisu. Výstupní tyč sbírá 
výstřižky a rozděluje je na funkční kusy a 
zbytky do dvou přepravek. Mezi vstupní a 
výstupní částí se nachází samotný 
hydraulický střižný lis, který dodal zákazník. 
Délku ustřižených částí a průměr tyče lze 
nastavit na ovládacím panelu, který je 
součástí zakázky. [1] 

…a mnoho dalších 
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2.4 Kolektiv a partneři 
 

Ve společnosti N-ROTE Mechanical 
v současnosti pracuje něco přes třicet 
zaměstnanců, které můžeme rozdělit 
do dvou základních kategorií, dle druhu 
vykonávané práce. První skupinou jsou 
pracovníci sídlící v kancelářích. Jedná 
se tedy především o konstruktéry, 
vývojáře, projektové managery a 
administrativní pracovníky. Tito lidé 
pracují obvykle na plný úvazek, jejich 
úkoly se liší v závislosti na jejich 
konkrétní pozici. Druhou kategorií jsou potom lidé pracující na dílně – zámečníci, svářeči, 
montéři atd. Speciální kategorii často tvoří mladí studenti, nebo naopak starší lidé již v 
důchodu, kteří pracují obvykle na dohodu o provedení práce. Právě mezi studující pracovníky 
patřím i já. Pro studenty je velkou výhodou možnost pracovat na dálku (home-office), protože 
každý takovýto zaměstnanec má zřízený vzdálený přistup do firemní sítě a na pracovní servery. 

Jak již bylo zmíněno výše, společnost 
N-ROTE Mechanical má navázanou 
velice úzkou spolupráci s firmou 
CUTTER Systems. Zaměstnanci obou 
podniků se vzájemně znají, protože 
spolu velice často kooperují na různých 
projektech. Toto partnerství je 
obrovským přínosem jak pro obě 
společnosti, stejně tak i pro samotné 
pracovníky, kteří májí tímto možnost si 
rozšiřovat obzory nad rámec jejich 

zaměření. Dobré vzájemné vztahy jsou utužovány velkým množstvím pracovních cest, 
dobrovolných výletů po republice i do zahraničí, večírků i jiných team-buildingových, 
společenských a sportovních akcí (stále jsem doposud neporaženým vítězem firemních turnajů 
ve stolním tenise a držitel poháru motokárových závodů =).  

Celkově si myslím, že pracovní atmosféra je v této firmě výjimečná. Obě společnosti velmi 
dbají na rodinné prostředí a nadstandardní mezilidské vztahy. Nikdy jsem nezažil nějaký vztek 
nebo nepřátelství. Všichni zaměstnanci se vzájemně respektují, každý je zde velice příjemný, 
ochotný pomoci, poradit a spolupracovat. S vedením jsem také nikdy neměl osobní problém, 
v případě jakýchkoliv nesnází, mě můj nadřízený vždy vyslechl, vypomohl, popř. vyšel vstříc. 
Na hale nebo v kanceláři nechybí ani občasné žertíky a šprýmy. Zkrátka kolektiv, jak má být. 
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3. Já a firma 
 

Ke společnosti N-ROTE Mechanical jsem se dostal přes mého otce, který v roce 2014 začal 
pracovat jako inženýr právě v sesterské společnosti CUTTER Systems. Tehdy bylo N-ROTE ještě 
„v plenkách.“ Já jsem měl za sebou první ročník bakalářského studia na Strojní fakultě VUT 
v Brně, když ještě vezmu v potaz fakt, že jsem jako střední školu studoval gymnázium, měl 
jsem jenom minimální zkušenosti v oboru. I proto jsem byl velice nervózní, když jsem měl přijít 
v září na pohovor. Ovšem moje obavy se ukázaly jako plané, i přesto, že jsem zcela jistě na 
pohovoru neoslnil svými znalostmi, byl jsem přijat na zkušební dobu do konce roku.  

 

3.1. Moje práce 
 

V ranných počátcích mého působení ve společnosti ani nebyla moje pracovní pozice nijak 
specifikována, poněvadž celou firmu vlastně tvořili tři lidé – můj nadřízený, majitel, jednatel a 
hlavní konstruktér v jedné osobě (viz obrázek na str. 10) plus dva pracovníci na dílně. V této 
fázi bylo náplní mé práce všechno, co bylo potřeba – od návrhu strojních součástí, přes 
výkresovou dokumentaci a objednávaní materiálu, až někdy i po samotnou výrobu prototypů 
nebo frézovaní na CNC stroji. Nutno podotknout, že v tomto období jsem se naučil mnoho 
užitečných dovedností, získal řadu nových znalostí a nabyl cenné zkušenosti. Ovšem netrvalo 
dlouho a firma se začala velice rychle rozrůstat, nabírala nové zaměstnance jak do kanceláří 
(konstruktéry, administrativní pracovníky), tak i na halu do výroby, čímž i já se mohl více 
specializovat na návrhářské, konstrukční a technologické činnosti. 

Dnes pracuji na pozici nazývané Vývojový 
technik, konstruktér. Kancelář sdílím ještě 
s jedním kolegou, jenž pracuje na obdobné 
pozici a stejně jako já studuje Fakultu 
strojního inženýrství VUT v Brně. Moje náplň 
práce zůstává stále poměrně různorodá, 
čehož si nesmírně cením. Mým úkolem bývá 
například konstrukční návrh jednodušších 
samostatných celků výrobních linek nebo 
menších autonomních zařízení s následným 
zajištěním materiálu a koordinací výroby. 
Mým „denním chlebem“ je práce ve 3D modelářích a následná tvorba dokumentace. Dále se 
zabývám tvorbou programů pro CNC frézky. Mojí specialitou je potom tvorba pneumatických 
a hydraulických schémat našich zařízení do technické dokumentace. V neposlední řadě je mým 
zaměřením i prototypová výroba - např. práce s 3D tiskem (FDM technologie) nebo s laserem. 
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4. Zhodnocení a doporučení 
 

Ve společnosti N-ROTE Mechanical pracuji již přes tři roky. Byl jsem ve firmě prakticky od jejích 
počátků, kdy jsme s kolegy sdíleli pouze jednu kancelář a malou dílnu. Dnes se podnik 
několikanásobně rozrostl a dynamicky se vyvíjí dál, přičemž nyní již zaměstnává přes třicet 
stálých pracovníků a mnoho externistů. Má navázané blízké styky s obrovskými nadnárodními 
společnostmi jako např. ŠKODA Auto, Novibra Boskovice, HŽP, ZAM nebo OKD.  

Praxi ve firmě hodnotím velice kladně. Mnohonásobně jsem si rozšířil svoje obzory a získal 
spoustu cenných zkušeností. V přístupu ke studentům (externím pracovníkům) není co 
vytknout, všichni kolegové mi vždy vyšli se vším vstříc, a nikdy se tak nestalo, že bych musel 
zanedbávat svoje studijní povinnosti. Osobně navštěvuji zaměstnání přibližně dvakrát týdně, 
nicméně velice kladně hodnotím právě možnost práce z domu, popř. ze školy. Všem 
studentům podobného zaměření rozhodně doporučuji jakoukoliv praxi, ta naučí člověka velice 
důležité věci, které škola nedokáže.  

Naopak mezi negativa spolupráce s touto společností musím zmínit prozatím malé navázání 
kontaktů se zahraničními firmami čili nemnoho příležitostí ke zdokonalení si svých jazykových 
dovedností. Dále kvůli stálému rozvoji společnosti a množství projektů nezůstává ještě při 
studiu vysoké školy dostatek volného času pro jiné aktivity. Ze stejného důvodu vidím občas 
nedostatky v samotné organizaci práce a logistice firmy. 

Úplně závěrem chci jednoznačně doporučit praxi v této společnosti. Nejenom, že můžete být 
velice dobře platově ohodnoceni a pochutnáte si na výjimečné kávě z firemního automatu, ale 
také získáte mnoho benefitů, nových přátel, a navíc můžete přijít i s vlastními projekty, tudíž 
máte i možnost seberealizace. 
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