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VZV – vysokozdvižný vozík 

Tzn. – to znamená 

Atd. – atakdále 

Apod. – a podobnE 

Tzv. – takzvanE 

Tzn. – to znamená 

Resp. – respektive 

NapU. – napUíklad 
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá pUesunem výroby z jedné haly do druhé pro zadané objemy 
výroby, které stanovila společnost, pro kterou je tato práce Uešena. JeštE než byla zahájena práce 
na praktické části, pUedcházelo tomuto kroku zpracování teoretické základny. Teoretická 
základna obsahuje potUebnou teorii pro tuto práci, dále definuje pojmy, druhy výrob a také r]zné 
možnosti prostorového uspoUádání. Jelikož součástí práce jsou i kapacitní propočty, jsou rovnEž 
zahrnuty i v teoretické základnE.  

Praktická část této práce je rozdElena na dva oddíly. Prvním oddílem jsou kapacitní propočty, 
v kterých je Uešen počet potUebných pracoviš[ a jejich využití, a dále také  počet potUebných 
pracovník] a jejich využití. Po zpracování propočt] a zjištEní počtu potUebných pracoviš[ 
následovala část druhá, a to samotný pUesun výroby. PUed tím než byl zahájen samotný pUesun, 
bylo nutné zmapovat a  zanalyzovat současný stav výroby společnosti XYZ. Zmapování a 
analýza současného stavu, probíhalo pUímo na výrobní hale, kde bylo nejprve nutné zamEUit 
celou halu a také jednotlivé pracovištE. Poté následovalo zamEUení druhé haly, do které má být 
výroba pUesunuta. ZamEUovaná nebyla pouze pracovištE, ale také potUebné odkladové plochy. 

Po zmapování současného stavu, jsem za pomoci softwaru visTABLE vytvoUil 2D layout a 3D 
vizualizaci současného stavu na hale č. 1 s aktuálním rozložením pracoviš[ a odkladových 
ploch. Na tento krok navazuje tvorba jednotlivých variant pUesunu výroby z jedné haly do 
druhé. Po vytvoUení variant se zabývám vyhodnocením vytvoUených variant a výbErem vhodné 
varianty pUesunu. Práce končí shrnutím vytvoUených variant a vyhodnocením celé situace 
s doporučením. 
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1 Výroba a výrobní prostory 

Výroba je základní činností jakéhokoliv pr]myslového podniku. Výroba zásadnE ovlivOuje 
efektivnost hospodaUení podniku a její konkurence schopnost. Díky tEmto skutečnostem výroba 
zaujímá rozhodující post v rámci činností v podniku. Výroba v pr]myslovém podniku 

pUedstavuje oblast, kde se realizují úkoly z daného výrobního programu. Výrobu lze 
charakterizovat nEkolika možnými definicemi. Jednou definicí výroby je možnost rozdElit 
výrobu na základní prvky, a to jsou vstupy, transformace a výstupy. Vstupem rozumíme 
výrobní faktory, jako jsou pracovní síly, výrobní prostUedky, apod. Transformační proces je 
reprezentován jednotlivými výrobními procesy, ve kterých dochází vytváUení finálního 
produktu, který je pro nás výstupem z výrobního procesu. Výstup jsou tedy bu@ to výrobky, 
nebo služby, které splOují odbytové požadavky. [7] 

Výrobní systémy se skládají z nEkolika navzájem propojených prvk]. Tyto prvky je nutné vždy 
vhodnE uspoUádat tak, aby systémy účelnE fungovaly. Prvky systém] rozdElujeme na 
komplexní a nekomplexní prvky výrobních systém]. Mezi nekomplexní prvky systému patUí 
pracovníci, materiál (finální produkty, rozpracované kusy) a také sem patUí výrobní zaUízení. 
Do výrobních prvk] komplexních patUí pracovištE, provoz, dílny, závody. Dále existují r]zné 

vazby mezi tEmito jednotlivými prvky výrobních systém]. KonkrétnE se jedná o vazby, jako 
jsou: technologické postupy, pracovní postupy, vztahy týkající se konstrukčního charakteru 
součást, organizační vztahy. [8] 

1.1 Druhy výroby 

Charakter výroby závisí na výrobním programu a druhu použitého technologického procesu. 
Typ výroby určen množstvím a počtem vyrábEných druh] výrobk] a také opakovaností výroby. 
Podle toho rozlišujeme základní typy výroby. Mezi základní typy výroby patUí kusová, sériová 
a hromadná výroba. [1][3][7] 

1.1.1 Kusová výroba 

V kusové výrobE dochází k výrobE každého kusu samostatnE bez závislosti na ostatních 
výrobcích. Výrobní program je závislý na rozsahu nabídky. Opakovanost se pUi kusové výrobE 
nepUedpokládá, ale i opakovanost je možná. Výroba probíhá formou zakázkové výroby, tudíž 
finální produkt je vyroben podle vkusu a potUeby každého zákazníka. PUi kusové výrobE se 
používají pUedevším univerzální stroje a zaUízení, kde musí být zajištEna pružná automatizace. 
Pro tento typ výroby je nutné mít zajištEnou kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu. [7] 

1.1.2 Sériová výroba 

Sériová výroba zajiš[uje propojení kusové a hromadné výroby. Sériovou výrobu rozdElujeme 
podle velikosti série na malosériovou, stUednE sériovou a velkosériovou výrobu. Výrobní 
zaUízení se využívá pro více typ] výrobk], které jsou vyrábEny v určitém množství. Výroba je 
realizována v dávkách. Tato výroba m]že mít charakter zakázkové výroby nebo výroby na 
sklad. S rostoucím stupnEm sériovosti výroby se odpouští od univerzálních stroj] 
k jednoúčelovým stroj]m, dokonce až k výrobním linkám. [7] 
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1.1.3 Hromadná výroba 

Hromadná výroba je založena na extrémní opakovanosti výroby. Výrobek je vyrábEn v pUedem 
neomezeném množství. Jedná se napUíklad o výrobu šroub]. U hromadné výroby jsou vyrábEny 
výrobky s vysokým odbytem. Výrobní zaUízení vyrábEjí v dlouhém časovém horizontu stejnou 
technologií stejné výrobky. Využívají se pUedevším automatizované linky či jednoúčelové 
stroje. U tohoto typu výroby není potUeba vysoká kvalifikace pracovník]. [7] 

1.2 Parametry ovlivOující výrobní prostory 

A[ už se jedná o jakýkoliv typ výroby, vždy pro výrobu potUebujeme mít určité výrobní 
prostory, v kterých budeme výrobní proces realizovat. Výrobní prostory jsou ovlivOovány 
nespočetným množstvím parametr]. Projektový pracovník, pUi návrhu výrobních prostor musí 
zohledOovat všechny ovlivOující parametry výroby. [1][2][3] 

Mezi tyto parametry napUíklad patUí: 
 Struktura výrobního systému, 
 manipulační trasy, 
 manipulační technologie (tonáže jeUáb], VZV, apod.), 
 rozmEry vstupního materiálu, 
 rozmEry výrobk], 
 rozvody – vody, technických plyn], elektUiny, vytápEní, 
 parametry haly (výška budovy, rozteče sloup], šíUky lodí), 
 velikosti ploch výrobního systému, 
 kapacity dopravních cest pro manipulační prostUedky, pohyb osob 

 intenzita a složitost hmotných tok], 
 bezpečnost práce, 
 pracovní postupy, 
 a mnoho dalších. 

Jak již bylo výše zmínEno, výrobní prostory závisí na struktuUe výrobních systém]. Mezi 
základní typy výrobních systém] patUí: linka pUímá, linka U struktury, L struktury a kruhové 

struktury. Na obrázku níže (Obrázek 1-1) jsou schematicky zobrazeny jednotlivé typy 
výrobních systém].
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Obrázek 1-1 Základní typy výrobních systém] [8] 

Výrobní prostory jsou dále ovlivnEny prostorovým uspoUádáním výroby. Rozlišujeme čtyUi 
základní prostorového uspoUádání  výroby. A to:  

 Technologické uspoUádání,  
 pUedmEtné uspoUádání,  
 volné uspoUádání, 
 pevné uspoUádání. 

Mezi prostorovým uspoUádáním a vyrábEným množstvím je určitá vazba. Každé uspoUádání je 
typické pro určitý objem produkce. Tento vztah názornE zobrazuje Obrázek 1-2.  
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Obrázek 1-2 Druh uspoUádání vs. vyrábEné množství [8] 

Dále známe a rozeznáváme r]zná hybridní prostorová uspoUádání. Do tEchto uspoUádání patUí 
dle zdroje [8]: 

 BuOkové uspoUádání 
o Pružné výrobní systémy 

o Distribuované uspoUádání výrobních systém] 

o Modulární uspoUádání výrobních systém] 

o Rekonfigurovatelné uspoUádání výrobních systém] 

o Agilní uspoUádání výrobních systém] 

 Modulární uspoUádání 
 Kombinované uspoUádání 

Detailní popis výše zmínEných prostorových Uešení včetnE obrázk] je uveden v kapitole                 

3 Prostorové Uešení. 
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1.3 ČlenEní výrobního systému 

Pracovní prostUedky jsou ve strojírenském podniku určitým zp]sobem uspoUádány a hovoUíme 
v této souvislosti o prostorové struktuUe výroby. Základním prvkem výrobního systému je 
pracovištE. [12] 

PracovištE 

PracovištE je technologicky a kapacitnE určený, prostorovE ohraničený a relativnE samostatný 
pracovní prostUedek, nebo soubor pracovních prostUedk], který tvoUí z hlediska Uízení výroby 
základní, dále již nedElitelný prvek výrobního systému. V praxi se nEkdy pro označení 
pracovištE používá zjednodušený a nepUesný název stroj. [12] 

Výrobní úsek 

Výrobní úsek je tvoUen soustavou nEkolika pracoviš[, které jako celek umožOují výrobu 
určeného souboru díl] výrobku. V praxi se nEkdy pro označení výrobního úseku používá také 
název skupina stroj]. [12] 

Výrobní jednotka 

Výrobní jednotka je tvoUena soustavou nEkolika výrobních úsek], které jako celek umožOují 
výrobu kompletního výrobku. V praxi se pro rozlišení r]zných hierarchických úrovní ve 
výrobním systému používá nEkolik názv], které nejsou pUesnE definovány a podle charakteru 
výroby mohou být použity jak pro označení výrobního úseku, tak pro označení výrobní 
jednotky. Jedná se o názvy: dílna, provoz, závod, podnik. [12] 
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1.4 Zásady rozmístEní 
Pro výrobní prostory (pracovištE, výrobní úseky) dále platí mnoho norem, které zajiš[ují 
bezpečnost pracovník], dále minimální vzdálenosti od stroj], uliček apod. Dále platí určitE 
zásady rozmis[ování stroj] po výrobní ploše. Pro malé stroje (rozmEry obrysu Ř00 mm x 1500 
mm) platí jiné vzdálenosti než pro velké stroje (velkým strojem rozumíme stroj, kde je jedna 
strana delší jak 3500 mm). PUi pUemístEní stroj] je nutné brát ohled i na sloupy, zdi, kde musí 
být také dodrženy další minimální rozmEry. Na obrázcích níže je zachyceno nEkolik možných 
variant rozmístEní stroj] i s potUebnými rozmEry. [8] 

Zásady uplatOované pUi Uešení prostorového uspoUádání jsou následující, dle zdroje [12]: 

• vytváUet pUedpoklady pro bezporuchový a spolehlivý chod provozu a výroby, 

• respektovat charakter výroby, 

• vytváUet pUedpoklady pro vytváUení pružných zmEn, 

• minimalizovat náklady na instalaci, deinstalaci a demontáž, 

• minimalizovat materiálové toky a dopravní výkony, 

• optimalizovat vnitropodnikové dopravní sítE, 

• optimalizovat rozmístEní dílčích ploch v rámci základní plochy, 

• vyvarovat se pUípadným možným kolizím v toku materiálu mezi jednotlivými dílčími 
plochami, 

• provádEt interní optimalizaci v rámci jednotlivých dílčích ploch. 

  

 

Obrázek 1-3 Zásady rozmístEní [8] 
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Obrázek 1-4 Zásady rozmístEní II [8] 

 

Obrázek 1-5 Zásady rozmístEní III [8] 
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Obrázek 1-6 Zásady rozmístEní IV [8] 

 

Obrázek 1-7 Zásady rozmístEní V [8] 

Výrobní prostory se musí Uídit danými pUedpisy, normami a r]znými naUízeními, na základE 
kterých by mEla být pUedevším zajištEna bezpečnost osob pracujících v daném místE. Do 
výrobních prostor nepatUí pouze stroje a zaUízení, ale také manipulační cesty, komunikační 
koridory. Dále sem také patUí r]zné doplOky k jednotlivým stroj]m, jako jsou pUípravky, bedny, 
skUínE s náUadím, odkládací stoly a podobnE. [1] 
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1.5 Manipulace s materiálem 

Abychom mEli výrobní prostory plnE funkční, je zapotUebí mít nadefinované také komunikační 
koridory. Uličky rozdElujeme do kategorií dle pohybu pracovník], na manipulační uličky bez 
pohybu pracovník] a na dopravní cesty. Dále je rozdElujeme podle smEru, a to na jednosmErné 
a obousmErné. Komunikace musí splOovat pUedepsané normy a to konkrétnE ČSN 73 5105 – 

Výrobní pr]myslové budovy (Tato část normy se zabývá pUedevším volbou povrchu 
komunikací, bezpečnostními prvky komunikací a obecným postupem výpočtu šíUky 
komunikace)  a ČSN 26 ř010 Manipulace s materiálem – šíUky a výšky cest a uliček, kde se 
výpočtem zabývají podrobnEji. ŠíUky manipulačních cest a uliček jsou jednou z velmi zásadních 
oblastí, na kterou je d]ležité, pUi návrhu nového prostorového uspoUádání výroby, brát zUetel. 
[1][4][8][9] 

1.5.1 Manipulační ulička a dopravní cesta 

Manipulační uličky jsou používány manipulační technikou, tudíž jsou konstruovány pro 
vysokozdvižné vozíky, milkrunové vláčky, retraky, paletové vozíky ruční i elektrické.  

Dopravní cesty jsou konstruovány, jak pro manipulační techniku, tak zároveO pro pohyb 
pracovník]. [4][8][9] 

Tudíž zásadní rozdíl je v šíUce komunikace. Dopravní cesta je širší z d]vodu pUidání pruhu či 

dvou pro pEší pracovníky. [4][8][9] 

K této problematice jsou níže uvedené obrázky, které názornE ukazují, jak stanovit minimální 
šíUky uliček. Vše vychází z již zmínEných norem. 

 

Obrázek 1-8 JednosmErná manipulační ulička [8] 
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Obrázek 1-9 ObousmErná manipulační ulička [8] 

 

 

Obrázek 1-10 Dopravní cesta obousmErná [8] 
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Obrázek 1-11 Dopravní cesta jednosmErná [8] 

1.5.2 Manipulační ulička pro zakládání do regál] a stoh] 

Pro manipulační uličky mezi regály platí také pUedpisy. D]ležitým bodem pro šíUku uličky ve 
skladu je vnEjší polomEr otáčení manipulační techniky. Konkrétní stanovení rozmEru vychází 
z obrázku uvedeného níže. 
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Obrázek 1-12 ŠíUka manipulační uličky mezi regály [Ř] 

1.6 Montážní prostory 

Montážní prostory jsou často součástí výrobních prostor, ale zároveO jsou často budovány 
pouze montážní závody, kde nedochází k žádné výrobE, ale pouze montáži = sestavení, 
smontování díl] a tím vznikne finální produkt. 

V montážních prostorech by mElo být pracovištE pUizp]sobeno montážnímu pracovníkovi, 
který na daném stanovišti pracuje. OpEt nám organizaci pracovištE určují normy, a[ už se jedná 
o ČSN, DIN či ISO normy. PUi návrhu pracovištE dbáme na ergonomičnost, tedy snažíme se 
vytvoUit pracovištE pUesnE danému pracovníkovi na míru, popUípadE, vytvoUit takové pracovištE, 
kde bude možné snadno a rychle zmEnit polohu, výšku či posed a tím pUizp]sobit dané 
pracovištE rozdílným pracovník]m. Cílem je, aby se každý pracovník cítil komfortnE a 
nedocházelo k pUílišnému namáhání dElníka. [13] 

Pracovní prostor je prostor, kde je možné a vhodné vykonávat pUíslušnou činnost. V pracovním 
prostoru musíme zabezpečit určitou velikost podlahové plochy, napU. pUi denním osvEtlení  
minimálnE 2 metry čtvereční. Dále pracovní prostor musí splOovat pUedepsané parametry jako 
je výška pracovištE nad podlahou, vzdušný prostor, výška pracovní desky, atd. Rozlišujeme 
r]zné prostory na pracovišti, a to konkrétnE [13]:  

 Zorný – dobré zrakové vnímání 
 Manipulační – dobrá práce rukou 

 Pedipulační prostor – vhodný pro práci nohou 

Níže na obrázku, je uvedeno nEkolik názorných ukázek, které se týkají uspoUádání pracoviš[ a 
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dodržování nutných parametr] a rozmEr]. Součástí obrázku (Obrázek 1-13) je také legenda, 

která vysvEtluje jednotlivé barvy a dále odkazuje na normu či naUízení. Obrázek je pUevzat ze 
zdroje [8].  

 

 

Obrázek 1-13 Montážní pracovištE [Ř] 

Pro hodnocení ergonomičnosti pracovištE se používají r]zné ergonomické metody, kterými 
jsme schopni odhalit pUetížení pracovník], konkrétnE odhalit slabé místo pracovištE. Na základE 
ergonomické analýzy m]žeme reorganizovat či navrhnout zmEnu pracovištE a okamžitE pomocí 
ergonomických metod či ergonomického softwaru ovEUit vhodnost návrhu. 
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2 Skladovací prostory 

Skladování patUí do logistického systému každého podniku. Skladování je považováno, dle 
zdroje [10] za velmi d]ležitý článek mezi výrobcem a zákazníkem. Sklad m]že mít nEkolik 
funkcí. Podle zdroje [10] rozeznáváme tUi základní funkce:  

 PUesun produkt] 

o PUíjem zboží - zahrnuje fyzické vyložení či vybalení zboží, aktualizaci záznam], 
kontrolu stavu zboží a pUekontrolování pr]vodní dokumentace. 

o Transfer či ukládání zboží - zahrnuje fyzický pUesun produkt] do skladu, 
uskladnEní a jiné pUesuny. 

o Kompletace zboží podle objednávky - zahrnuje pUeskupování produkt] podle 
požadavk] zákazníka. 

o PUekládka zboží (cross-docking) - vynechává se uskladnEní produkt], zboží se 
pUekládá pUímo z místa pUíjmu do místa expedice; tento zp]sob uskladnEní se 
stal díky pUíznivým dopad]m na náklady již velmi rozšíUenou záležitostí, podle 
Lamberta pUibližnE 75 % distribuce potravin v USA zahrnuje pUekládku typu 
Crossdocking pUi pUesunu produkt] od dodavatele do maloobchodních prodejen. 

o Expedice zboží [10] 

 UskladnEní produkt] 

o PUechodné uskladnEní - nezbytné uskladnEní pro doplOování základních hladin. 
o ČasovE omezené uskladnEní – nadmErné zásoby vzhledem k potUebám bEžného 

doplnEní zásob. Jedná se  o nárazníkové nebo pojistné zásoby. NejčastEjší 
d]vody k časovE omezenému uskladnEní zásob patUí: sezónní poptávka, kolísavá 
poptávka, úprava výrobk] (napU. ovoce, masa), spekulativní nákupy nebo 
nákupy do zásoby, zvláštní podmínky obchodu (napU. množstevní slevy). [10] 

 PUenos informací o skladových  produktech 

o Jedná se o tUetí hlavní součást skladování, dochází k nEmu současnE s pUenosem 
a uskladnEním produkt]. Zjiš[ujeme tím stav zásob, stav zboží v pohybu, 

umístEní zásob, vstupní a výstupní dodávky, zákazníky, personál a využití 
skladových prostor. [10] 

2.1 Plochy skladu: 

Pod pojmem plochy skladu se nám neskrývá pouze ložná plocha (neboli užitečná skladovací 
plocha), ale také manipulační, dopravní uličky a mnoho dalšího. Plochy skladu rozdElujeme 
podle zdroje [10] na: 

1. Provozní plochy 

A. Skladovací pole: 

            a. užitečná skladovací plocha, 

          b. manipulační a dopravní uličky. 
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B. Manipulační plochy: 

 pUíjem, 
 expedice, 

 sklad obal], 
 rampy. 

C. Pomocné provozní místnosti. 

2. Neprovozní plochy ĚnapU. dílny aj.ě 

 Administrativní plochy. 

 Sociální plochy (budovy, zeleO). 
 Pozemní komunikace. 

Pomocí výše uvedených ploch jsme schopni provádEt i hodnocení správného využití skladu. 
Nemusí se týkat pouze skladové plochy, ale i kompletnE celého objektu, zastavEných ploch, 
komunikací a dalších. [10] 

2.2 Druhy a typy sklad] 

Níže je uveden popis druh] a typ] skald] podle zdroje [10]: 

1) Podle funkce: 

 obchodní sklady - velký počet dodavatel] i odbEratel], základní funkcí kromE 
skladování je i zmEna sortimentu, 

 odbytové sklady (alokace u výroby) - určitá forma obchodního skladu, charakterizovaný 

jedním výrobcem, velmi malým počtem výrobk] a vEtším počtem odbEratel] 

 veUejné a nájemní sklady - zajiš[ují pro zákazníky skladování zboží nebo prop]jčení 
skladové kapacity, v prvním pUípadE vykonává sklad skladové funkce podle objednávky 
zákazníka, tzn. zboží pUijímá, skladuje a vydává podle obdržených pokyn], ve druhém 
pUípadE se pronajímá část skladu, vEtšinou včetnE pUíslušného manipulačního zaUízení, 
a veškeré další činnosti se zbožím si zajiš[uje zákazník, 

 tranzitní sklady - na místech velké pUekládky zboží, tzn. v pUístavech, na železničních 
pUekladištích atd., základní funkcí je zboží pUijmout, rozdElit a naložit na dopravní 
prostUedek 

 konsignační sklady - sklady dodavatele u odbEratele, zboží je skladováno na účet a 
riziko dodavatele, odbEratel má právo si zboží odebírat podle potUeby a v určitém 
časovém odstupu zboží platí, popU. upozorOuje na potUebu obsah skladu doplnit, 

 zásobovací sklady výroby. [10] 

2)  Podle zaUazení skladu ve výrobním procesu: 

 vstupní sklady, 
 pUíruční sklady, 
 mezisklady, 

 expediční sklady. [10] 
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3) Z hlediska času: 
 sklady k dlouhodobému skladování (sklady hmotných rezerv), 
 sklady k bEžnému provoznímu skladování, 
 sklady ke krátkodobému vyrovnávání, resp. držení pojistné zásoby (tzv. buffery, 

„nárazníkové“ sklady). [10] 

4) Podle skladovaného materiálu Ězbožíě, resp. podle skladové technologie: 
 skládky - dočasnE vymezené prostory pro skladování, zpravidla volné - nezakryté, 
 složištE - (trvale vymezené prostory pro skladování pod širým nebem), 

 zásobníky - pro sypké materiály (nízké - bunkry, vysoké - sila, podzemní - jímky, pro 
kapalné materiály - tanky), 

 sklady kusových materiál] - paletizovaných, nepaletizovaných, svazkovaných, 
paketizovaných, sklady hutního materiálu, sklady kapalných materiál], sklady sypkých 
materiál], 

 sklady uzavUené - s kryptoklimatem regulovatelným nebo ovlivnitelným zcela nebo 
zčásti nezávisle na klimatických podmínkách vnE skladu, sklady s bEžnou teplotou, 
sklady chladírenské a mrazírenské, 

 sklady nebezpečných materiál] - hoUlavin, výbušnin apod., 
 sklady širokosortimentní (plnosortimentní) a sklady specializované, 
 sklady odlehčovací - pro dlouhodobé skladování materiálu s malou četností manipulací, 

vybavené obvykle jen minimální technikou, 
 sklady s vozíkovou nebo zakladačovou technologií, se stohovacími jeUáby, s 

gravitačním vyprazdOováním (sila) a další. [10] 

5) Podle stupnE centralizace: 
• Centralizované, 
• Decentralizované. [10] 

2.3 Skladové technologie - konvenční 
V této části se zabývám skladovými technologiemi - konvenčními. Jsou zde popsány klasické 
(konvenční) skladové technologie, které jsou zcela bEžné k dostání na trhu. Pro informace a 
rozdElení skladových technologií využívám pUední výrobce regál],  jako jsou společnosti 
Jungheinrich, Linde, Kardex Remstar a další. 

2.3.1 Policové a paletové regály 

Paletové regály jsou vhodné zvláštE pUi velkém množství na položku a současnE pUi rozsáhlém 
sortimentu a pUi požadavku na vysoký manipulační výkon. Výhodami paletového regálu jsou 
pUímý pUístup ke všem položkám a dobré využití výšky. Paletový regál je však vždy vázán na 
určitý ukládací prostUedek. StupeO využití plochy leží mezi 40 a 65 % v závislosti na zp]sobu 
obsluhy a na rozmErech manipulační jednotky. [13] 

  



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní  Diplomová práce, akad. rok 2017/201Ř 

Katedra pr]myslového inženýrství a managementu Bc. Pavel Vránek 

28 

Základní vlastnosti dle zdroje [13] 

 PUímý pUístup ke všem položkám 

 Volné pUiUazení skladovacího místa 

 Lze dodat pro ruční/automatickou obsluhu regálu 

 Možnost zámEnné či nahodilé (tzv. chaotické) volby skladového místa 

 

Obrázek 2-1 Paletový regál [13] 

2.3.2 PUíhradový regál - úzká ulička 

PUíhradové regály patUí k nejpoužívanEjším regálovým systém]m. Lze je doporučit pUi 
skladování nepaletovaného zboží s rozsáhlým sortimentem a s malým až stUedním množstvím 
na položku. Jedná se o propracovaný systém nabízející rozmanité možnosti využití, který 
neslouží pouze k ukládání standardizovaných europalet, ale nabízí možnosti uskladnEní velké 
škály zboží. [13] 

Základní vlastnosti dle zdroje [13]: 

 Výborné využití prostoru 

 Malé šíUky pracovní uličky 

 Vysoký výkon pUekládky 

 Možnost stupOovitého dovybavení až po plnou automatiku 
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Obrázek 2-2 PUíhradový regál [13] 

2.3.3 Konzolové regály, Regály pro tyčový materiál 

Jsou vhodnou variantou pro ukládání rozmErného sortimentu - od standardního tyčového 
materiálu pUes velkoplošný materiál a stavební profily až po svitky plechu. PUípadné osazení 
policovou výplní nabízí univerzální Uešení ve skladech se širokou škálou palet a balení, kde jsou 
stojiny paletových regál] omezujícím faktorem. Konzolové regály lze dodat jako mobilní 
systém či venkovní zastUešenou variantu. [13] 

Základní vlastnosti dle zdroje [13]: 

 Lze upravit na regálový zakladač 

 Rychlé pUizp]sobení zmEnám sortimentu 

 LibovolnE prodlužitelné a rozšíUitelné 

Vlastnostem konzolových regál] se v podstatE žádné meze nekladou. Tyto regály jsou vhodné 
k uskladnEní dlouhých bUemen, jako jsou tyče, trubky a desky, je možné pomocí doplOkových 
prvk] libovolnE prodlužovat. Každá stojna regálu je vybavená nEkolika konzolami (nosníky), 
které nesou náklad. Vzdálenosti mezi jednotlivými stojnami pUitom závisí na hmotnosti 
skladovaných bUemen. Volitelné ohraničující prvky k umístEní na konzolách náklad zajiš[ují. 
[13] 
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Obrázek 2-3 Konzolové regály [13] 

2.4 Moderní skladová technologie  

V této části navazuji na výše uvedené konvenční technologie. Zde se zabývám moderními 
skladovými technologiemi jako napU. vertikálními karusely, páternostery. 

2.4.1 Pojízdné Ěpodvozkovéě regály 

Mobilní regály v porovnání s klasickými regálovými systémy dokáží zvýšit využití plochy 
skladu až na cca Ř0 %, což je ve srovnání s konvenčními policovými regály až o 25 % více. 
Mobilní regály totiž nepoužívají klasického rozdElení skladu na regálové Uady a uličky, ale 
regálové Uady jsou na podvozcích. Za klidového stavu jsou regálové Uady umístEny u sebe a 
teprve když pUijde požadavek na naskladnEní nebo vyskladnEní zboží, regály mezi sebou 
vytvoUí uličku, aby mezi nE mohl vozík vjet a pUíslušný manipulační krok provést.  [13] 

Základní vlastnosti dle zdroje [13]: 

 Úspora až ř0 % regálových uliček 

 Princip „FIFO“ (first in first out) realizovatelný 

 Krátké trasy 

 Lepší využití plochy 

 Mechanizovatelný 

 Pro paletové regály, regálové zakladače a konzolové regály 

Pojízdné regálové systémy sestávají z paletových regál] (jednomístných / pUíhradových regál]) 
nebo konzolových regál], montovaných na pojízdných podstavcích. Jsou vybavené motory a 

http://www.jungheinrich.cz/produkty/prujezdny-regal/
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lze je tak prostUednictvím vedení lištou dovézt tam, kde je právE potUeba vytvoUit regálovou 
uličku. Díky tomuto pojízdnému principu je možné ušetUit ř z 10 pracovních uliček, ze kterých 
lze získat nový skladovací prostor. Tízení pUitom m]že probíhat centrálnE ze skUíOového 
rozvadEče, decentrálnE z jednotlivých regál] nebo pomocí dálkového ovládání. [13] 

 

Obrázek 2-4 Pojízdné podvozkové regály [13] 

2.4.2 Push Back regály (Zásuvný regál) 

Nejlepší využití prostoru pro princip LIFO. Paletové zásuvné regály se skládají z regálových 
stojen Uazených za sebou a tvoUících tak kanál. Sklon dráhy je 3% až 5%. Zboží je do kanál] 
regál] vkládáno vEtšinou pomocí vozík] s výsuvným sloupem. [13] 
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Obrázek 2-5 Zásuvný regál [13] 

2.4.3 Pr]jezdové Ědrive-ině regály ĚVjezdový / pr]jezdový regálě 

U konzolových DRIVE-IN regál] se skladuje více bUemen za sebou v hloubce regálu na dvou 
pr]bEžných nosníkách. PUi zakládání a vykládání je tUeba u každého regálového pole dodržet 
cyklus „seshora dol]“ (nebo opačnE). Vozíky mohou do regálových polí vjíždEt. U 
nepr]jezdných regál] lze regál obsluhovat jen z jedné strany (princip LIFO -last-in-first-out). 

Oproti tomu je u konzolových DRIVE-IN regál] možné z jedné strany zboží vkládat a 
z protilehlé strany zároveO vykládat (princip FIFO - first-in-first-out). Výkon obrátky skladu je 
tak u pr]jezdových regál] ve srovnání s vjezdovými vyšší. [13] 

Základní vlastnosti podle zdroje [13]: 

 Vysoký stupeO využití prostoru 

 Vhodný zejména pro sezónní sklad. prostory 

 Nezávislé zakládání a vykládání u pr]jezdových regál] 

 Snadno rozšíUitelný 

 Vhodný pro velký počet bUemen stejné položky 

 

http://www.jungheinrich.cz/produkty/vjezdovy-prujezdovy-regal/
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Obrázek 2-6 Pr]jezdový regál [13] 

2.4.4 Shuttle - regál kanálového skladovacího systému 

Nosiče samostatnE pojíždEjící v paletovém kanálu jsou pUitom hlavním článkem kompaktního 
skladovacího Shuttle systému Jungheinrich – komplexního Uešení, sestávajícího z modul] 
kanálový regál, nosný vozík a nosič (vozík IPC - In Pallet Carrier - nebo vozík UPC - Under 

Pallet Carrier). Tešení, které umožní rozšíUit výkonové spektrum Vašeho klasického 
kompaktního skladovacího systému – tj. zvýšit úsporu místa eliminací pracovních uliček – a 

realizovat optimalizační potenciál týkající se stupnE plnEní, obrátky skladu, rozmanitosti 
položek, stupnE využití prostoru a šetrnosti pUi manipulaci se zbožím. [13] 
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Dle zdroje [13] jsou základní vlastnosti tyto: 

 Výborné využití ploch a prostoru 

 Manipulace šetrná k nabíjení 

 Princip „LIFO“ (last in first out) a „FIFO“ (first in first out) realizovatelné s obEma 
variantami 

 Maximální výkon pUekládky 

 R]zné typy palet použitelné ve stejném regálovém systému 

 

 

Obrázek 2-7 Shuttle regál [13] 
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2.4.5 Vertikální výtahové systémy 

Modulární výtahový zakladač je uzavUený systém, u kterého se z obou stran vertikálnE zakládají 
police. Po načtení čárového kódu nebo stiskem tlačítka se podložky automaticky posunou na 
extraktor umístEný uprostUed zakladače a z nEj se pak pUepraví k obslužnému otvoru. [13] 

 

 

Obrázek 2-8 Vertikální výtahový systém [13] 

 

Díky modulární konstrukci je možné výtahový zakladač LRK výškovE pUizp]sobit pUed i po 
jeho instalaci konkrétním potUebám použití. LRK automaticky načítá každou polici. Zboží 
určenému k založení je pak v odstupech po 25 mm pUiUazeno ideální skladovací místo. Podle 
výšky skladu lze ve srovnání s bEžnými skladovými systémy ušetUit s tímto systémem až Ř5 % 

plochy skladu. Modulární konstrukce výtahového zakladače LRK zajiš[uje témEU neomezenou 
flexibilitu pUi využití r]znE vysokých sklad]. [13] 

Výšku zakladače lze zvolit v krocích po 100 mm tak, aby vždy splOoval konkrétní požadavky 
a vyhovoval daným kapacitním podmínkám. Snadné je kromE toho i jeho pUípadné pUemístEní 
- odstranEním, resp. pUidáním modul] lze systém velmi rychle a snadno pUizp]sobit zmEnEným 
podmínkám.[13] 

PUi použití zakladače LRK pUes více podlaží je možné na libovolném místE v pUední i zadní 
stEnE zakladače integrovat až šest obslužných otvor]. Jejich polohu lze následnE bez problém] 
mEnit. Zvedací dvíUka u každého obslužného otvoru zabraOují pr]vanu a chrání obsluhu 
zakladače i zboží. [13] 

Mezi základní vlastnosti patUí dle zdroje [13]: 

 Nejvyšší možné využití skladové plochy pro drobné položky 

 Více bezpečnosti a ochrany pro personál i skladované zboží 
 Vysoká efektivita díky možnosti napojení na libovolný systém Uízení skladu 

 Modulární rozšiUitelnost 
 Díky témEU kontinuálnímu umístEní systémových polic v krocích po pouhých 25 mm 

ušetUíte až Ř5 % skladovací plochy 

 

  

http://www.jungheinrich.cz/produkty/vertikalni-vytahove-systemy/vertikalni-vytahovy-zakladac-lrk/
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2.4.6 Vertikální karuselový zakladač PRK 

Vertikální karuselový zakladač PRK (páternoster) tvoUí patra, která se pUepravují vždy nejkratší 
cestou k uživateli. PUes ergonomicky umístEné obslužné okénko se uskladnEné zboží vydává 
automaticky. Každý PRK zakladač lze používat jako stand alone Uešení a v pUípadE potUeby jej 
v rámci systému rozšiUovat. K zajištEní maximální bezpečnosti je PRK zakladač vybaven 
fotobuOkami k identifikaci osob i zboží. Uzavíratelnými dvíUky je uskladnEné zboží chránEno 
proti neoprávnEnému pUístupu. Vedle této mechanické ochrany proti krádeži je možné 
alternativnE použít zajištEní celého systému nebo jeho částí pomocí individuálnE pUiUazeného 
hesla či systémem sledování transakce. Díky principu „zboží k človEku“ odpadá čas nutný 
k pUemís[ování obsluhy nebo hledání díl]. Díky dodávce díl] k pracovnímu místu je možné 
zvýšit produktivitu až o 65 %. Všechny nosiče se dodávají v ergonomicky pohodlné výšce, 
obsluha se již nemusí ke zboží namáhavE ohýbat nebo natahovat. Využitím dosud nevyužité 
výšky prostoru ušetUí karuselový zakladač oproti regálovým a zásuvkovým systém]m až Ř5 % 

místa. NovE získané místo na podlaze skladu tak lze využít k jiným výrobním či kontrolním 
účel]m. [13] 

Integrovat lze také r]zné Pick-by-Light technologie a zvýšit tím pUesnost pracovních proces] 
až na řř,ř %. Transakční informační centrum na pracovišti informuje o pUesné poloze 
požadovaného zboží, číslech díl] a počtech kus] určených k vyskladnEní. [13] 

  

Obrázek 2-9 Vertikální karuselový zakladač [13] 

 

 

 

http://www.jungheinrich.cz/produkty/vertikalni-vytahove-systemy/vertikalni-karuselovy-zakladac-prk/
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2.4.7 Automatizované sklady 

Automatizovaných sklad] je opEt velká škála. Nabídka je velice rozsáhlá. V dnešní dobE jsou 
prodejci (výrobci), schopni provést automatizaci témEU u jakékoliv skladové technologie 
v jakémkoliv rozsahu. Výrobci dodávají jak obrovské plnE automatizované sklady, zároveO tak 
jsou schopni zrealizovat i automatické skladování plech] a trubek či jakýchkoliv profil]. [13] 

 Automatizované paletové sklady 

 Automatizované sklady pro drobné zboží 
 Automatizované sklady s vysokými regály 

 Automatizované sklady plech] 

 Automatizované sklady profil] 

Automatické sklady jsou realizovatelné jako pevnE instalovaná či samostatnE stojící 
skladová konstrukce typu „silo“. Automatické skladování palet, klecí a individuálních 
nosných systém]. [13] 

Základní vlastnosti podle zdroje [13] jsou: 

 Konstr. výška až 45 m 

 Provedení pro použití jen v jedné uličce, anebo r]zných uličkách 

 Použití za normálních teplot i za mrazu možné 

 Úložné místo - nosnost do 7 000 kg 

 r]zná provedení pro jednoduchou, dvojnásobnou a vícenásobnou hloubku skladování 

 Regálová obslužná zaUízení: rychlost pojezdu do 240 m/min a rychlost zdvihu do 
100 m/min 

Automatické paletové sklady se využívají ke skladování velkého množství jednoho artiklu pUi 
vysokém výkonu obrátky skladu. Využití skladových prostor ve vysokých výškách. VestavEné 
sklady se montují do nových, resp. stávajících budov. UšetUení náklad] na haly a budovy. 

Regálové konstrukce typu „silo“ jsou samonosné konstrukce sklad], na které jsou pUipevnEny 
stEny a stUecha. Regálový systém se obsluhuje automatickými obslužnými zaUízeními. Regálová 
obslužná zaUízení dosahují do výšky až 45 m. [13] 

http://www.jungheinrich.cz/produkty/automaticke-systemy/automaticky-paletovy-sklad/
http://www.jungheinrich.cz/produkty/automaticke-systemy/automat-sklad-drobne-zbozi/
http://www.jungheinrich.cz/produkty/automaticke-systemy/automat-sklady-vysoke-regaly/
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Obrázek 2-10 Automatizovaný paletový sklad [13] 

 

Obrázek 2-11 Automatizovaný sklad pro dorbné díly [13] 
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3 Prostorové Uešení ĚuspoUádáníě 
Nezbytným členem Uízení výrobního procesu je volba optimálního prostorového uspoUádání. 
Základem prostorového Uešení je analýza materiálových tok]. Veškeré zásady spojené 
s materiálovým tokem jsou složkou logistiky, která nám poskytuje mnoho variant z hlediska 

výrobního procesu, jak pUizp]sobit pohyb materiálu, organizaci mezisklad], sklad] a plynulost 
technologických operací, abychom dosáhli optimálního materiálového toku. Abychom určili 
vhodné prostorové Uešení, je nám k dispozici celá skupina základních analytických metod. [11] 

Mezi základní analytické metody patUí dle zdroje [11]:  

 Šachovnicová metoda 

 Trojúhelníková metoda 

 SouUadnicová metoda 

 Sankey]v diagram 

Mezi další možnosti, jak dosáhnout účelného Uešení, patUí použití metody sí[ové analýzy, 
metody CRAFT, která je založena na pUíbuzném principu k sí[ové analýze. Dále lze využít 
r]zné optimalizační metody, lineární programování či simulace. [11] 

V dnešní dobE, nejnovEjších počítačových softwar], se používá tvorba tzv. layoutu. Layout 
prostorového Uešení, pokud se jedná o výrobní podnik, je grafický koncept uspoUádání 
výrobního systému, hal, sklad]. VytvoUením layoutu si vyhotovíme návrh prostorového Uešení 
jednotlivých pracoviš[ a nadefinujeme dopravní trasy. Jednotlivým pracovištEm rozumíme 
stroje, r]zná zaUízení i manipulační pracovištE. PUi spojení s výrobními procesy nám layout 
stanovuje délku, tvar a intenzitu materiálového toku. Tvorba layoutu má dvE pUednosti, kterých 
chceme dosáhnout. Jedná se o optimalizaci rozmístEní výrobních zaUízení, pracovních center, 
oddElení. Hlavním rysem optimalizace je produktivita. Druhá priorita klade d]raz na minimální 
materiálové toky a na jejich plynulou návaznost. [11] 

PUi tvorbE layoutu jsme závislý na informacích, které se týkají výrobního procesu. Mezi tyto 
informace patUí, o jaký druh výroby se jedná, jestli se vyrábí na sklad, na zakázku. Taktéž záleží, 
jaký druh layoutu budeme vytváUet. V první UadE je rozdElujeme na r]zné druhy zejména podle 
typu výroby. [11] 

Rozlišujeme 4 základní typy výrobního layoutu [11]: 

 Technologické Ěprocesníě uspoUádání 
 PUedmEtné Ěprodukčníě uspoUádání 
 Pevné uspoUádání 
 Volné uspoUádání 

V praxi se setkáváme pUedevším s kombinací tEchto typ]. Je to zapUíčinEno podmínkami 
trhu a specifickými provozy. Tímto míšením vznikly nové typy výrobních layout].  [11] 

 BuOkové uspoUádání 
o Pružné výrobní systémy 

o Distribuované uspoUádání výrobních systém] 

o Modulární uspoUádání výrobních systém] 

o Rekonfigurovatelné uspoUádání výrobních systém] 
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o Agilní uspoUádání výrobních systém] 

 Modulární uspoUádání 
 Kombinované uspoUádání 

Po stanovení výrobního procesu, musíme vytvoUit objemové propočty, které nám stanoví 
požadavky na stroje, pracovníky, výrobní i nevýrobní plochy. Prostory layoutu rozdElujeme 
podle účelu. Hlavním prostorem je výrobní plocha, kterou dElíme na výrobní plochy strojní, 
ruční práce a montážní. Tyto plochy jsou propojeny dopravními cestami a společnE se sklady a 
pomocnými prostory vytváUí plochy pomocné. VEtšina výrobních soustav obsahuje, kromE 
výrobních prostor, také plochy pro kanceláUe, jídelnu, šatny, sociální zaUízení, které dohromady 
tvoUí sociální plochu. [11] 

3.1.1 Technologické Ěprocesníě uspoUádání 

PatUí k nejstarším možnostem uspoUádání. Stroje jsou Uazeny podle operací v technologických 
postupech. U této možnosti uspoUádání slučujeme stroje stejného druhu do skupin. Nelze zde 
určit jednotný smEr hmotného toku, protože sortiment vyrábEných produkt] je velmi rozmanitý. 

Tento typ Uešení se vyskytuje pUedevším v kusové a malosériové výrobE tEžkého a stUedního 
strojírenství. 

Výhody dle zdroje [ř]: 

 pružnEjší výrobní proces (množství, zmEna sortimentu, čas) 
 snadnEjší pUizp]sobení pracoviš[ pUi zmEnE výrobního programu 

 vyšší odolnost proti poruchám 

 snazší zajištEní provozuschopnosti výrobního zaUízení 
 lepší využití kapacit výrobních stroj] a zaUízení 

Nevýhody dle zdroje [9]: 

 vyšší náročnost na operativní Uízení výroby (vytEžování jednotlivých pracoviš[ s 

ohledem na maximální využití kapacit) 
 vyšší náročnost na manipulaci s materiálem (delší materiálové toky) 
 prodloužení výrobního cyklu 

 vyšší zásoby rozpracované výroby 

 potUeba univerzálnEjších výrobních zaUízení 
 vyšší podíl času pUerušení 

3.1.2 PUedmEtné Ěprodukčníě uspoUádání 

PUedmEtné uspoUádání je specifické tím, že se pracovištE Uadí podle operací technologické 
postupu výrobku. Materiálový tok má shodný smEr, čímž se vytvoUí výrobní proud. Optimální 
produkční Uešení, je možné uspoUádat pro kategorii technologicky a tvarovE podobných součástí 
nebo jen pro jednu specifickou součást. Pokročilejší úrovní pUedmEtného uspoUádání je výrobní 
linka. A dále vrcholem produkčního Uešení je automatická synchronizovaná linka, která 
obsahuje specifické jednoúčelové stroje propojené dopravníkem Uízené ovládacím panelem. 
Toto Uešení se používá pUedevším pUi sériové výrobE (pU. opakovaná výroba malých sérií, vyšší 
sériovost výroby, velkosériová a hromadná výroba). Zastoupení najde ve všeobecném a stUednE 
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tEžkém strojírenství. [11] 

Výhody Uešení dle zdroje [9]: 

 zkrácení manipulačních drah 

 snížení rozpracovanosti 
 zkrácení pr]bEžné doby výroby 

 menší potUeba výrobní plochy 

 nižší náklady na skladování (není potUeba centrální mezisklad) 
 zlepšení operativního Uízení výroby 

Nevýhody dle zdroje [9]: 

 snížením objemu výroby poklesne využití stroj] 

 zmEna výrobního programu vyvolá značné zmEny ve strojním zaUízení i uspoUádání 
stroj] 

 vysoké nároky na Uízení  

3.1.3 Další možnosti prostorového Uešení 

 Volné uspoUádání 
Nahodilé uspoUádání pracoviš[ a stroj]. Tešení tohoto typu se používá tam, kde není 
možné stanovit hmotné toky, posloupnost procesu výroby. Volné upoUádání je 
charakteristické pro údržbáUské dílny s kusovou výrobou. Dnes se od tohoto druhu 
Uešení upouští, nebo[ je z dnešního hlediska nevyhovující. [11] 

 Modulární uspoUádání 
PatUí mezi novE vzniklé prostorové uspoUádání. Rozvoje dosáhlo se zavedením novEjší 
techniky NC a CNC stroj]. Charakteristickou vlastností je uspoUádání do 
technologických blok], které jsou schopny plnit více funkcí. Výrobní hala je pak 
složena ze shodných nebo analogických modul] – skupin pracoviš[. Díky vyšší 
produktivitE práce je vhodné modulární pracovištE použít ve vícesmEnném provozu. 
[11] 

 Pevné uspoUádání 
Pevné uspoUádání je Uešení, kde nelze pohybovat s výrobkem. Jedná se pUedevším o 
velmi rozmErné produkty jako napU. výroba nákladního letadla. Jelikož nem]žeme 
pohybovat s výrobkem kv]li nedostatečným rozmEr]m haly, musíme mít pohyblivé 
stroje, které budeme pUemis[ovat dle potUeby výrobního postupu. [11] 

 Kombinované uspoUádání 
PUi navrhování pracoviš[ nelze využít jen jeden druh prostorového Uešení. Aby bylo 
zajištEno optimální upoUádání, dochází k vhodné kombinaci dvou i více druh] Uešení. 
[11] 
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3.1.4 Software pro tvoru layoutu 

V dnešní dobE moderních technologií je nám k dispozici mnoho softwarových produkt], které 
nám pomáhají vytváUet výrobní základu. Díky tEmto softwar]m jsme schopni si vytvoUit 
virtuální model fabriky neboli digitální podnik. Softwary rozdElujeme dle zdroje [9] na 3 

skupiny. [11] 

 komplexní nástroje digitálního podniku: 
o Dassault Systemes Delmia 

o Tecnomatix: Siemens PLM Software 

 specializované nástroje: 
o visTable 

o CEIT TABLE 

 univerzální nástroje: 
o AutoCAD 

o MS Visio 

3.1.5 Postup pUi úpravE starého dispozičního Uešení  

Postup tvorby výrobní základny lze shrnout do 5 bod] dle zdroje [9]. 

 Diagnostika - V této části jde o první seznámení se s pUedmEtem Uešení. Pozornost se 
smEUuje na hlavní části dané problematiky. ProvádEjí ji vEtšinou nejostUílenEjší 
pracovníci, kteUí rozumí r]zným závislostem a pUíčinám. 

 SbEr informací – Velmi d]ležitým krokem je sbEr informací. Podstatné je organizovat 
sbEr dat. Na základE získaných informací sestavíme rozbor. 

 Rozbor stávajícího stavu – Z rozboru nám vyjde mnoho možných variant Uešení. 
Nutností je Uešit všechny faktory výrobního celku. 

 Návrh – Zde musíme sestavit vzorové Uešení, podložené rešeršemi literatury a na 
základE nejnovEjších poznatk] zvolit nejvhodnEjší variantu.  

 Realizace – Jedná se o zavedení a instalaci vypracovaného projektu do podniku 

[11] 
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4 Hmotné Ěmateriálovéě toky 

Základním kamenem výrobního procesu je pohyb. Pohyby rozdElujeme na 2 části, a to na pohyb 
technologický (vlastní operace) a pohyb netechnologický. Netechnologický pohyb vEtšinou 
tvoUí vEtší část pohybu. Tento pohyb označujeme jako materiálový (hmotný) tok. Hmotný tok 
je dán objemem, frekvencí, a smErem. Délka a profil je určen prostorovým uspoUádáním. Díky 
tEmto kritériím lze hmotné toky mEUit, hodnotit a optimalizovat. Materiálové toky začínají již 
vykládkou materiálu. Dále postupují pUes sklady, výrobu, mezisklady, do sklad] hotových 
výrobk] a končí expedicí výrobk] a odpadu. [8][11] 

Základem pro projektování manipulace je analýza pohyb] materiálu. Proto bychom mEli znát 
informace o všech prvcích, které nám ovlivOují daný tok materiálu. [8][11] 

Musíme mít informace o tEchto činitelích [11]: 
 materiál 

o fyzické charakteristické znaky 

o ostatní charakteristické znaky 

 trasy 

o fyzický stav trasy 

o délka pohybu materiálu 

 tok materiálu 

o intenzita toku 

o frekvence toku 

o ostatní podmínky toku 

4.1 Trasy 

U tras je podstatné nadefinování počáteční a konečné polohy, tedy vstupu a výstupu, které jsou 
dány prostorovým uspoUádáním (Uešením). Dalším kritériem je vzdálenost mezi počátečním a 
konečným bodem. Tuto vzdálenost mEUíme, bu@ jako pUímočarou vzdálenost, nebo jako 

reálnou vzdálenost (distanci), kterou urazí manipulační prostUedek. Musíme také určit fyzickou 
situaci stavu trasy. Do fyzické situace stavu trasy patUí rovnost, pUímočarost (vodorovná, 
šikmá,…), zaplnEní cest (frekvence, pUekážky, povrch,…), povrch dráhy (asfaltový, 
betonový,…), prostUedí (venkovní, vnitUní plochy,…) a další podmínky (čisté, nebezpečné,…) 
a také situace ve výchozích bodech (rozložení nakládky, počet míst,…). [11] 

4.2 Hmotný tok 

Na pohyb v hmotném toku má vliv intenzita toku materiálu. Dále je také ovlivOován dalšími 
podmínkami, jako je délka trasy, apod. Intenzita materiálového toku nám vyjadUuje množství 
pUepravovaného materiálu za jednotku času po určité dráze. Jednotkou intenzity toku jsou 
mErné jednotky (tuny, metry krychlové, kusy,…) za nEjakou dobu (za hodinu, smEnu, den,…). 
[11] 

PUedpoklady hmotného toku jsou d]ležitým údajem. OvlivOují nám obzvláštE volbu 
pUepravních a manipulačních metod, apod. Mezi další ovlivOující podmínky patUí dle zdroje [9]: 
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 množství - skladba materiálu (počet, velikost pUepravní dávky), frekvence (periodická, 
plynulá, pUíležitostní), množství za určité období (sezónnost) a pravidelnost tEchto 
podmínek 

 podmínky provozu - udržovat teplotu pUepravovaného materiálu 

 časové podmínky - naléhavost (okamžitE, podle dohody, signál]…), priority pUepravy, 
výrobní takt  
[11] 

4.3 Analýza hmotného toku 

Pro sestavování analýzy materiálového toku, máme na výbEr nEkolik druh] rozbor]. [11] 

 Rozbor pUedmEtný 

Je založen na principu shromaž@ování informací o jednotlivých materiálech nebo 

skupinách materiál] v závislosti na čase a pozorování pohybu materiálu výrobní linkou 
na všech dopravních trasách. [11] 

 Rozbor podle výrobních postup] 

Pro tento rozbor nám stačí pouze jeden rozbor pro každý výrobek nebo skupinu 
výrobk]. Využíváme ji pUi malém objemu typ] výrobk]. [11] 

 Rozbor vstup] a výstup] 

V tomto rozboru se zajímáme o trasy nebo plochy.  Bu@ provádíme analýzu každé trasy 
samostatnE a pozorujeme tok materiálu na vybrané trase, nebo provádíme rozbor plochy 
a jsme zamEUeni pouze na tok materiálu po ploše, nehledE na jeho cesty.  [11] 

4.4 ID diagram 

I-D diagram pUedstavuje nástroj pro vyhodnocení vztah] v materiálových tocích a tudíž slouží 
jako pom]cka pro návrh dispozice pracoviš[. Plné využití tohoto diagramu je však jen u 
dílenské výroby. [8] [11] 

Jedná se o graf zobrazující závislost intenzity pUepravy (I-intensity); tj. množství 
pUepravovaného materiálu na dané pracovištE za jednotku času a vzdálenosti (D-distance) 

daného pracovištE od zdroje dodávky. Pracovníkovi poskytuje informaci o materiálových 
tocích, a tím i informaci o efektivním rozmístEní jednotlivých pracoviš[. Základním 
požadavkem je, aby pracovní místa, vyžadující vysokou intenzitu zásobování, byly umístEny 
co nejblíže k zásobujícímu pracovišti (co nejkratší vzdálenost pro zásobování). Protože v reálné 
výrobE probíhá mnoho zbytečných pohyb], je optimalizace obtížná a úpravy často vedou pouze 
k sub optimálnímu Uešení (je zapotUebí výkony pUepočítat a vyhledat výhodnEjší variantu). I 
pUesto, je tato pom]cka vhodná pro optimalizaci layoutu podniku. [8] [11] 
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Obrázek 4-1 I-D diagram [8] 

4.5 Sankey]v diagram 

Sankey]v diagram graficky znázorOuje délku, tvar, smEr, druh a intenzitu materiálového toku. 
Délka jeho čar vyjadUuje vzdálenost pUepravovaného množství. Tvar každé čáry zobrazuje 
pUímočarost, popUípadE členitost, r]znorodost materiálového toku. Šipka nám zobrazuje smEr a 

šrafování nám označuje druh pUepravovaného materiálu (suroviny, polotovar, hotové výrobky, 
odpad …), a tlouš[ka pak označuje objem pUepravy za určité období. Grafické znázornEní 
diagramu je zobrazeno na obrázku níže. [8] [11] 

 

Obrázek 4-2 Sankye]v diagram [8] 
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5 Propočty časové 

Výpočtová část pUi projektování výrobních systém] je rozdElena do nEkolika částí. V první fázi 
je nejdUíve nutné časovE ohodnotit náročnost výroby, určit roční časový fond pracovníka (resp. 

Pracovník]) a pracoviš[. Tyto hodnoty nám slouží jako vstupní data do kapacitního plánování 
výrobního systému – to znamená, kolik budeme potUebovat pracoviš[ (stroj]) a pracovník]. [4] 

5.1 Roční časové fondy 

Časové fondy nám určují kolik minut (hodin) je nám k dispozici, bu@ to pracovištE, nebo 

pracovník v určitém časovém obdobní (rok, mEsíc,...). V praxi se nejčastEji používají roční 
časové fondy, protože sledované období u vEtšiny projekt] je min 1 rok. 

PUi stanovení ročních časových fond] vycházíme z počtu kalendáUních dn] v roce (365 dní). 
Od této od hodnoty odečteme soboty (52 dní), nedEle (52 dní) a státní svátky. Tato hodnota se 

nazývá počet pracovních dn] v roce. Počet pracovních dn] v roce najdeme v pracovním 
kalendáUi. Počet pracovních dní v roce se pohybuje pUibližnE okolo 250 dní. Pokud hodnotu 

pracovních dní v roce vynásobíme délkou pracovní doby (7,5 hodiny, 15 hodin pUi 
dvousmEnném provozu, atd.), dostaneme nominální roční časový fond. Nominální časový fond 

neuvažuje dovolenou, nemocnost, poruchy stroj], atd. TEmito faktory se zabývají následující 
roční časové fondy. [4] 

5.1.1 Roční časový fond dElníka: 

U ročního časového fondu dElníka musíme od všech pracovních dn] odečíst výši dovolené, 
pUedpokládanou nemocnost, hodiny strávené u lékaUe, atd. Velikost ročního časového fondu 
dElníka je obvykle okolo 1700hodin/rok. Vzorec pro výpočet je následující [4]: 継鳥 噺 岾盤穴椎 伐 穴鳥 伐 穴銚匪 茅 茎峇 

Legenda k výše uvedenému vzorci [4]: 

Ed - časový fond dElníka 

dp - počet pracovních dn] v roce (250 dní v roce 201Ř) 

dd - pr]mErná výše dovolené (20-25 dn]) 

da - pr]mErná neplánovaná absence ve dnech (4-12 dn]) 

H - počet pracovních hodin pUi n-smEnném provozu 

o jednosmEnný provoz = 7,5 hodin 

o dvousmEnný provoz = 15 hodin 
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5.1.2 Roční časový fond stroje: 

U ročního časového fondu stroje musíme od všech pracovních dn] odečíst celozávodní 
dovolenou, plánované i neplánované opravy. Velikost ročního časového fondu stroje je obvykle 
cca 1ř00hodin/rok (1 smEnný), cca 3Ř00 hodin/rok (2 smEnný), cca 5700 hodin/rok (3 smEnný). 
Vzorec pro výpočet je následující [4]: 継鳥 噺 岾盤穴椎 伐 穴頂鳥 伐 穴墜椎 伐 穴津椎匪 茅 茎峇 

Význam jednotlivých promEnných [4]: 

 Efs   -   efektivní časový fond stroje 

dp - počet pracovních dn] v roce (250 dní v roce 2018) 

dcd - pr]mErná výše celozávodní dovolené (obvykle 10 dní) 

dop - počet dní v roce pro plánované opravy 

don - počet dní v roce pro neplánované opravy 

H - počet pracovních hodin pUi n-smEnném provozu 

5.2 Roční časový fond pracovištE: 
U ročního časového fondu pracovištE musíme od všech pracovních dn] odečíst celozávodní 
dovolenou. Velikost ročního časového fondu stroje je obvykle cca 2000hodin/rok (1 smEnný), 
cca 4000 hodin/rok (2 smEnný), cca 6000 hodin/rok (3 smEnný). Vzorec pro výpočet je 
následující: [4] 継捗椎 噺 岫経牒 伐 経寵帖岻 茅 茎 [hod/rok], 

kde jednotlivé promEnné jsou: 

 Efp - efektivní časový fond pracovištE 

Dp - počet pracovních dn] v roce (252 dní v roce 2012) 

Dcd - pr]mErná výše celozávodní dovolené (obvykle 10 dní) 

H - počet pracovních hodin pUi n-smEnném provozu 
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6 Analýza současného stavu 

Ve své studii se budu zabývat pUesunem výroby produkt] A, B, C, z haly č. 1 do haly č. 2. Tento 
projekt je realizován pro společnost XYZ. Neuvedení názvu společnosti je zde z d]vodu 
podepsání dohody o mlčenlivosti. Dohoda o mlčenlivosti se týká celého projektu, proto zde 
nejsou uvedeny žádné konkrétní výrobky, ani specifická pracovištE. Firma XYZ vyrábí na hale 

č. 1 produkty, které jsou rozmErovE r]znorodé. Pohybují se v rozmezí 3 – 14 metr] na délku a 
2 – 2,5 metru na šíUku. Vedení společnosti, na základE této práce, provede rozhodnutí, zdali 
výrobu pUesunout či nikoliv. Výrobu tEchto produkt] by chtElo vedení společnosti pUesunout 
z haly č. 1 do haly č. 2 z d]vodu seskupení výroby pod jednoho Ueditele. Jedná se o to, že Ueditel 
divize haly č. 2 má v pronájmu část haly č. 1 a zároveO, Ueditel divize haly č. 1 je v pronájmu 
v hale č. 2. Tento pUesun má za cíl koncentrovat výrobu do haly pod daného Ueditele.  

Cílem práce je zamEUení současného stavu na hale č. 1 a zamEUení haly č. 2, dále je nutné provést 
ovEUení pUesunu výroby, zdali je v]bec možné výrobu do této haly pUesunout, jestli je hala 
disponuje dostatečným prostorem, popUípadE zmapovat problematická místa či úskalí pUesunu. 
Poté, co bude provedeno ovEUení možnosti pUesunu, se budu zabývat tvorbou jednotlivých 
variant možného uspoUádání na hale č. 2. Poté bude vybrána optimální varianta prostorového 
uspoUádání a nakonec vše bude shrnuto v závEru této studie. 

6.1 visTABLE - PUedstavení softwaru 

V praktické části této studie jsem používal software visTABLE od nEmecké společnosti Plavis 
GmbH. Software slouží k vytváUení layout] ve 2D zobrazení, ale zároveO tvoUí i 3D vizualizaci 
daného stavu. Program visTABLE disponuje základní knihovnou model], kterou je možno 
rozšíUit o vlastní vytvoUené modely. V programu je možné vytváUet plánování výroby, montážní 
prostory a analyzovat materiálové toky. M]žeme zde Uešit bu@ to samostatné pracovištE, nebo 
klidnE i celý výrobní systém i s pUilehlým okolím.  

 

Obrázek 6-1 Ukázka 3D vizualizace z programu visTABLE [Soukromé] 
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7 Kapacitní propočty 

První z oblastí projektu jsou kapacitní propočty. Veškeré výpočty vychází pUedevším z analýzy 
kusovník], technologických postup], technických výkres] a dalších dat poskytnutých 
pracovníky společnosti XYZ. Jak již bylo výše zmínEno, z d]vodu podepsání dohody o 

mlčenlivosti nemohu uvádEt konkrétní data, jako jsou kusovníky, technologické postupy, 
technické výkresy. Společnost si chce zachovat své know-how, jelikož není jediným výrobcem 
vyrábEných produkt], tímto se snaží pUedejít úniku citlivých informací. 

7.1 Kapacitní vytížení výroby 

Jedním z cíl] projektu bylo identifikovat kapacitní vytížení jednotlivých pracoviš[ a 
pracovník]. PUi hodnocení kapacity vytížení pracoviš[ a pracovník] jsem vycházel z celkového 
ročního efektivního pracovního fondu pracovištE nebo pracovníka, které byly pUepočteny na 
jeden mEsíc, a z konkrétního vytížení pracoviš[ a pracovník] dle čas] pUipadající na jednotlivé 
operace. Hodnoty byly zjištEny z poskytnutých dat od společnosti XYZ. 

Pro výpočet pracovních fond] byly využity standardnE používané hodnoty, jako jsou počet 
pracovních dn], pracovní doba a počet pracovních smEn, počet dn] dovolené, nemocnost, 
určena na základE pUedchozích let.). Poskytnutá data od fiktivní společnosti XYZ jsou uvedena 

v tabulce 7-1. Tabulka obsahuje výchozí data pro kapacitní propočty, které budou sloužit jako 
podklad v druhé části této práce. 

 

PﾗLWデ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹIｴ Sﾐ└ ┗ ヴﾗIW ヲヰヱΒ ヲヵヰ Sﾐｹ 

Dﾗ┗ﾗﾉWﾐ= ヲヵ Sﾐｹ 

Nemocnost ヱヰ Sﾐｹ 

Pヴ;Iﾗ┗ﾐｹ SﾗH; [h] 7,5 hodin 

PﾗLWデ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹIｴ ゲﾏ[ﾐ ぷヮﾗLWデ ゲﾏ[ﾐへ 1 

    

RﾗLﾐｹ WaWﾆデｷ┗ﾐｹ aﾗﾐS ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹﾆ; ぷｴへ 1612,5 hodin 

RﾗLﾐｹ WaWﾆデｷ┗ﾐｹ aﾗﾐS ヮヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ ぷｴへ 1875,0 hodin 

Tabulka 7-1: Výchozí data pro kapacitní propočty 

Další vstupní data, pro tuto studii, se týkají jednotlivých objem] výroby pro tUi produkty. Tyto 
objemy jsou zadané společností. Objemy neodpovídají skutečnosti, ale jedná se o výhledové 
(plánované) hodnoty objem] výroby, kam by se chtEla společnost bEhem pEti následujících let 
dostat. Jedná se o tUi hlavní produkty reprezentující danou výrobu. Jak již bylo uvedeno výše, 
z d]vodu podepsání mlčenlivosti, není možné uvést pUesné označení produkt]. Proto jsou 
produkty označeny Výrobek A_36, Výrobek B_62, Výrobek C_8K. Zadané objemy výroby se 
nachází v tabulce pod tímto odstavcem. Jsou zde uvedeny počty kus], které by mEly být 
v budoucnu vyrobeny bEhem jednoho roku a to ve tUech kategoriích. První kategorie minimální 
objem výroby, kterého by mElo být dosaženo bEhem prvního roku po pUesunu výroby. Druhá 
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kategorie: pr]mErný objem výroby. Tohoto objemu, by společnost, ráda dosáhla okolo tUetí 
roku v nových prostorech. Nakonec tUetí kategorie: maximální objem výroby. PUi maximálním 
objemu výroby se plánuje vyrobit celkem 260 kus] produkt] za rok. A tohoto stavu by 
společnost ráda dosáhla již po 5 letech v nových prostorech. Tento popisný text, tabulky níže 
uvedené, vychází ze zadání společnosti a reprezentuje jejich pUedstavu o r]stu objemu výroby 
v horizontu pEti let. Společnost by ráda zorganizovala pUesun výroby dokonce tohoto roku, za 
pUedpokladu, že tento projekt dopadne kladnE, a potvrdí se zde, zámEry pro rozvoj této výroby. 

 

Pﾉ=ﾐﾗ┗;ﾐ┠ ﾗHﾃWﾏ ┗┠ヴﾗH┞ ぷﾆゲへ 

Produkt Minimum Pヴ└ﾏ[ヴ Maximum 

V┠ヴﾗHWﾆ A_36 50 100 150 

V┠ヴﾗHWﾆ B_62 20 30 80 

V┠ヴﾗHWﾆ C_8K 10 20 30 

Celkem 80 150 260 

Tabulka 7-2: Objemy výroby 

Celá problematika kapacitních propočt], byla hodnocena ve dvou částech, a to z hlediska 

vytížení pracovník], a zároveO z hlediska vytížení pracoviš[. Výpočet efektivních časových 
fond] byl upraven na základE vstupních dat. Pro výpočet efektivního časového fondu 
pracovníka byl použit následující vzorec, kde byly rozvedeny neplánované absence pracovníka 
a zohlednEn současný počet pracovník] ve stUedisku: 継捗椎 噺 盤岫経蝶 伐 経帖岻 茅 茎 伐 経凋朝 茅 茎匪 茅 鶏 茅 はど [min/rok]. 

Jednotlivé parametry ve vzorci jsou: 

 Efp - efektivní časový fond pracovníka 

 DV - počet pracovních dní za dané období (252 dní) 

 DD - počet dní dovolené pracovníka (25 dní) 

 DAN. - počet dní nemoci všech pracovník] (ve dnech) 

 H - počet pracovních hodin za smEnu (7,5 hodiny) 

 P - počet pracovník] ve stUedisku 

Pro výpočet efektivního časového fondu stroje (pracovištE) byl použit následující vzorec, 
jelikož ve sledovaném období není uvažována celozávodní dovolená a na pracovištích nejsou 
uvažovány plánované ani neplánované odstávky, byl vzorec upraven následovnE: 継捗鎚 噺 経牒 茅 茎 茅 はど [min/rok], 
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kde jednotlivé parametry jsou: 

 Efs - efektivní fond stroje (pracovištE) 

 DP - počet pracovních dn] za dané období (253 dní) 

 H - počet pracovních hodin za smEnu (7,5 hodiny) 

Vyhodnocení vytížení jednotlivých pracoviš[ s ohledem na plánované počty pracovník] a 
s uvedením navrhovaných zmEn je uvedeno v následujících tabulkách, které jsou v elektronické 
pUíloze této práce pod názvem „DP_propocty“. Vzhledem k velkému množství dat,  jsou v této 
práci uvedeny pouze obrázkové tabulky. 

V tabulce 7-3 jsou data týkající se produktu Výrobek A_36. Tento produkt se vyrábí na 12 
pracovištích. V propočtech vždy kalkulujeme se tUemi zadanými objemy výroby – minimální, 
pr]mErný a maximální objem. Dále je také znám celkový čas výrobní operace v minutách 
týkající se daného pracovištE. V tabulce jsou barevnE vybarvené pole, která se týkají potUeby 
pracoviš[.  

 

Tabulka 7-3: Data a výpočty pro produkt Výrobek A_36 

V tabulce 7-4 jsou data týkající se produktu označeného jako Výrobek B_62, Postup vytvoUení 
tabulky je totožný s pUedchozí tabulkou.  

 

Tabulka 7-4: Data a výpočty pro produkt Výrobek B_62 

V tabulce 7-5 jsou data týkající se produktu označeného jako Výrobek C_8K. Vypočtené údaje 
v tabulkách jsou založeny na stejném výpočtu. 

Produkt Pヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ N=┣W┗ ヮヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ PﾗLく 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

Celk min 

[min]

V┞┌┥ｷデｹ 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

PﾗデギWH; 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

Celk prum 

[min]

V┞┌┥ｷデｹ 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

PﾗデギWH; 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

Celk max 

[min]

V┞┌┥ｷデｹ 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

PﾗデギWH; 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

1 V=ﾉIW ど ゲデ=LWﾐｹ 1 48909 51% 1 97818 101% 2 146727 152% 2

2 PﾗSYﾉﾐY ゲ┗;ギﾗ┗=ﾐｹ ﾉ┌H└ 1 15065 16% 1 30130 31% 1 45195 47% 1

3 SWゲデ;┗Wﾐｹ ﾉ┌H└ ; ﾗH┗ﾗSﾗ┗Y ゲ┗;ギWﾐｹ 1 39380 41% 1 78760 81% 1 118140 122% 2

4 SWゲデ;┗Wﾐｹ ; ゲ┗;ギWﾐｹ ﾆ┌┥Wﾉ└ 1 68845 71% 1 137690 142% 2 206535 213% 3

5 SWゲデ;┗Wﾐｹ ; ゲ┗;ギWﾐｹ ﾐ=SﾗH┞ デﾉ;ﾆﾗ┗Y 1 131705 136% 2 263410 272% 3 395115 408% 5

6 V┠ヴﾗH; ヴ=ﾏ┌ 1 69556 72% 1 139112 144% 2 208669 216% 3

7 SWゲデ;┗Wﾐｹ ; ゲ┗;ギWﾐｹ ﾐ=SﾗH┞ ┎ヮﾉﾐY 1 153797 159% 2 307593 318% 4 461390 477% 5

8 Pヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ ﾐ=ヮヴ;┗ ┗LWデﾐ[ ┣;┗;ギWﾐｹ 1 23903 25% 1 47806 49% 1 71709 74% 1

9 V┠ヴﾗH; ヮギｹゲﾉ┌ジWﾐゲデ┗ｹ 1 114840 119% 2 229680 237% 3 344520 356% 4

10 Tﾉ;ﾆﾗ┗= ┣ﾆﾗ┌ジﾆ; 1 32320 33% 1 64640 67% 1 96960 100% 2

11 DﾗﾆﾗﾏヮﾉWデ;IW ヮギWS ﾐ=デ[ヴWﾏ 1 120585 125% 2 241169 249% 3 361754 374% 4

12 DﾗﾆﾗﾏヮﾉWデ;IW ヮﾗ ﾐ=デ[ヴ┌ 1 71443 74% 1 142886 148% 2 214329 222% 3

Vゲデ┌ヮﾐｹ S;デ; Mｷﾐｷﾏ=ﾉﾐｹ ﾗHﾃWﾏ ┗┠ヴﾗH┞ Pヴ└ﾏ[ヴﾐ┠ ﾗHﾃWﾏ ┗┠ヴﾗH┞ M;┝ｷﾏ=ﾉﾐｹ ﾗHﾃWﾏ ┗┠ヴﾗH┞

NCEA_36

Produkt Pヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ N=┣W┗ ヮヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ PﾗLく 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

Celk min 

[min]

V┞┌┥ｷデｹ 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

PﾗデギWH; 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

Celk prum 

[min]

V┞┌┥ｷデｹ 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

PﾗデギWH; 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

Celk max 

[min]

V┞┌┥ｷデｹ 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

PﾗデギWH; 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

1 V=ﾉIW ど ゲデ=LWﾐｹ 1 8906 9% 1 13360 14% 1 35626 37% 1

2 PﾗSYﾉﾐY ゲ┗;ギﾗ┗=ﾐｹ ﾉ┌H└ 1 19396 20% 1 29094 30% 1 77584 80% 1

3 SWゲデ;┗Wﾐｹ ﾉ┌H└ ; ﾗH┗ﾗSﾗ┗Y ゲ┗;ギWﾐｹ 1 12904 13% 1 19356 20% 1 51616 53% 1

4 SWゲデ;┗Wﾐｹ ; ゲ┗;ギWﾐｹ ﾆ┌┥Wﾉ└ 1 12505 13% 1 18758 19% 1 50021 52% 1

5 SWゲデ;┗Wﾐｹ ; ゲ┗;ギWﾐｹ ﾐ=SﾗH┞ デﾉ;ﾆﾗ┗Y 1 79082 82% 1 118622 123% 2 316326 327% 4

6 V┠ヴﾗH; ヴ=ﾏ┌ 1 73191 76% 1 109786 113% 2 292762 303% 4

7 SWゲデ;┗Wﾐｹ ; ゲ┗;ギWﾐｹ ﾐ=SﾗH┞ ┎ヮﾉﾐY 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0

8 Pヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ ﾐ=ヮヴ;┗ ┗LWデﾐ[ ┣;┗;ギWﾐｹ 1 4576 5% 1 6864 7% 1 18303 19% 1

9 V┠ヴﾗH; ヮギｹゲﾉ┌ジWﾐゲデ┗ｹ 1 75876 78% 1 113814 118% 2 303504 314% 4

10 Tﾉ;ﾆﾗ┗= ┣ﾆﾗ┌ジﾆ; 1 14040 15% 1 21060 22% 1 56160 58% 1

11 DﾗﾆﾗﾏヮﾉWデ;IW ヮギWS ﾐ=デ[ヴWﾏ 1 75444 78% 1 113166 117% 2 301776 312% 4

12 DﾗﾆﾗﾏヮﾉWデ;IW ヮﾗ ﾐ=デ[ヴ┌ 1 53749 56% 1 80624 83% 1 214996 222% 3

Vゲデ┌ヮﾐｹ S;デ; Mｷﾐｷﾏ=ﾉﾐｹ ﾗHﾃWﾏ ┗┠ヴﾗH┞ Pヴ└ﾏ[ヴﾐ┠ ﾗHﾃWﾏ ┗┠ヴﾗH┞ M;┝ｷﾏ=ﾉﾐｹ ﾗHﾃWﾏ ┗┠ヴﾗH┞

NSA_62

Výrobek A_36 

Výrobek B_62 
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Tabulka 7-5: Data a výpočty pro produkt OVA_ŘK. 

Celková tabulka pro všechny výroby je uvedena níže. Jedná se o souhrnnou tabulku, z které 
vyplývá potUeba jednotlivých pracoviš[. 

 

Tabulka 7-6: Data a výpočty pro všechny výroby 

7.1.1 Kapacitní propočty jednotlivých produkt] 

Úkolem této části bylo zjistit kapacitní vytížení jednotlivých pracoviš[ a pracovník] s cílem, 

zda není nutné nEkterá pracovištE znásobit (respektive, zdali není potUeba navýšit počet stejných 
pracoviš[, napU. zdvojit), anebo na pracovišti zmEnit počet pracovník] nebo počet smEn. 
Vzhledem k plánovanému objemu produkce je naopak vhodné využívat pro nEkterá pracovištE 
společné pracovníky.  

Další část se týká detailních propočt] pro jednotlivé produkty, Výrobek A_36, Výrobek B_62, 

Výrobek C_ŘK. Zde jsou uvedené jednotlivá data, která vstupují do celkové sestavy, jak je vidEt 
ve výpisu níže. Jedná se o tyto údaje: 

 Výkres 

 Název díl] 

 PracovištE 

 Výrobní čas 

 PUípravný čas 

 NadUazený výkres 

 Název pracovištE 

 Počet pracovník] 

 Procentuální podíl 
 Pr]bEžná doba operace 

 PotUebný čas pro operaci 

Veškerá data jsou součástí pUílohy, která již byla zmínEna výše. V pUíloze jsou uvedeny všechny 
tabulky s kompletními daty, součástí jsou také grafy, atd. V této práci je jen naznačen postup a 
ukázka tEchto dat, pro lepší pUehlednost a pochopitelnost kompletních dat, je nicménE nutné 

Produkt Pヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ N=┣W┗ ヮヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ PﾗLく 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

Celk min 

[min]

V┞┌┥ｷデｹ 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

PﾗデギWH; 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

Celk prum 

[min]

V┞┌┥ｷデｹ 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

PﾗデギWH; 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

Celk max 

[min]

V┞┌┥ｷデｹ 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

PﾗデギWH; 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド

1 V=ﾉIW ど ゲデ=LWﾐｹ 1 8644 9% 1 17289 18% 1 25933 27% 1

2 PﾗSYﾉﾐY ゲ┗;ギﾗ┗=ﾐｹ ﾉ┌H└ 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0

3 SWゲデ;┗Wﾐｹ ﾉ┌H└ ; ﾗH┗ﾗSﾗ┗Y ゲ┗;ギWﾐｹ 1 2300 2% 1 4600 5% 1 6900 7% 1

4 SWゲデ;┗Wﾐｹ ; ゲ┗;ギWﾐｹ ﾆ┌┥Wﾉ└ 1 9933 10% 1 19865 21% 1 29798 31% 1

5 SWゲデ;┗Wﾐｹ ; ゲ┗;ギWﾐｹ ﾐ=SﾗH┞ デﾉ;ﾆﾗ┗Y 1 117477 121% 2 234955 243% 3 352432 364% 4

6 V┠ヴﾗH; ヴ=ﾏ┌ 1 18982 20% 1 37964 39% 1 56946 59% 1

7 SWゲデ;┗Wﾐｹ ; ゲ┗;ギWﾐｹ ﾐ=SﾗH┞ ┎ヮﾉﾐY 1 42542 44% 1 85084 88% 1 127626 132% 2

8 Pヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ ﾐ=ヮヴ;┗ ┗LWデﾐ[ ┣;┗;ギWﾐｹ 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0

9 V┠ヴﾗH; ヮギｹゲﾉ┌ジWﾐゲデ┗ｹ 1 11721 12% 1 23442 24% 1 35163 36% 1

10 Tﾉ;ﾆﾗ┗= ┣ﾆﾗ┌ジﾆ; 1 8445 9% 1 16890 17% 1 25335 26% 1

11 DﾗﾆﾗﾏヮﾉWデ;IW ヮギWS ﾐ=デ[ヴWﾏ 1 23985 25% 1 47970 50% 1 71955 74% 1

12 DﾗﾆﾗﾏヮﾉWデ;IW ヮﾗ ﾐ=デ[ヴ┌ 1 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0

Vゲデ┌ヮﾐｹ S;デ; Mｷﾐｷﾏ=ﾉﾐｹ ﾗHﾃWﾏ ┗┠ヴﾗH┞ Pヴ└ﾏ[ヴﾐ┠ ﾗHﾃWﾏ ┗┠ヴﾗH┞ M;┝ｷﾏ=ﾉﾐｹ ﾗHﾃWﾏ ┗┠ヴﾗH┞

OVA_8K

1 V=ﾉIW ど ゲデ=LWﾐｹ 1 66460 69% 0 128466 133% 1 208286 215% 2

2 PﾗSYﾉﾐY ゲ┗;ギﾗ┗=ﾐｹ ﾉ┌H└ 1 34461 36% 0 59224 61% 0 122779 127% 1

3 SWゲデ;┗Wﾐｹ ﾉ┌H└ ; ﾗH┗ﾗSﾗ┗Y ゲ┗;ギWﾐｹ 1 54584 56% 0 102716 106% 1 176656 183% 1

4 SWゲデ;┗Wﾐｹ ; ゲ┗;ギWﾐｹ ﾆ┌┥Wﾉ└ 1 91283 94% 0 176313 182% 1 286353 296% 2

5 SWゲデ;┗Wﾐｹ ; ゲ┗;ギWﾐｹ ﾐ=SﾗH┞ デﾉ;ﾆﾗ┗Y 1 328264 339% 3 616987 638% 6 1063874 1100% 10

6 V┠ヴﾗH; ヴ=ﾏ┌ 1 161729 167% 1 286862 296% 2 558377 577% 5

7 SWゲデ;┗Wﾐｹ ; ゲ┗;ギWﾐｹ ﾐ=SﾗH┞ ┎ヮﾉﾐY 1 196339 203% 2 392677 406% 4 589016 609% 6

8 Pヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ ﾐ=ヮヴ;┗ ┗LWデﾐ[ ┣;┗;ギWﾐｹ 1 28479 29% 0 54670 57% 0 90012 93% 0

9 V┠ヴﾗH; ヮギｹゲﾉ┌ジWﾐゲデ┗ｹ 1 202437 209% 2 366936 379% 3 683188 706% 7

10 Tﾉ;ﾆﾗ┗= ┣ﾆﾗ┌ジﾆ; 1 54805 57% 0 102590 106% 1 178455 184% 1

11 DﾗﾆﾗﾏヮﾉWデ;IW ヮギWS ﾐ=デ[ヴWﾏ 1 220014 227% 2 402305 416% 4 735485 760% 7

12 DﾗﾆﾗﾏヮﾉWデ;IW ヮﾗ ﾐ=デ[ヴ┌ 1 125192 129% 1 223510 231% 2 429325 444% 4

Celkem za 

┗ジWIｴﾐ┞ 
┗┠ヴﾗH┞

Výrobek C_ŘK 
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orientovat se ve zpracovaném souboru pomocí nástroje Microsoft Office Excel.  

 

Tabulka 7-7: Výrobní data kapacit pro produkt Výrobek A_36 

V další uvedené tabulce 7-7 m]žeme vidEt všech 12 pracoviš[ a k nim pUíslušné časy výrobní, 
pUípravné, celkové, apod.  

 

Tabulka 7-8: Data kapacit pro produkt Výrobek A_36 

Ve stejném principu pokračovaly výpočty a zpracování dat i pro ostatní produkty. Pro lepší 
pUehlednost a čitelnost, této práce, jsou již tyto tabulky pouze součástí pUílohy. 
  

V┠ﾆヴWゲ N=┣W┗ Pヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ V┠ヴﾗHﾐｹ L;ゲ 
[min]

Pギｹヮヴ;┗ﾐ┠ L;ゲ 
[min]

N;Sギ;┣Wﾐ┠ 
┗┠ﾆヴWゲ

N=┣W┗ 
ヮヴ;Iﾗ┗ｷジデ[

PﾗLWデ 
ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹﾆ└

PヴﾗIWﾐデ┌=ﾉﾐｹ 
ヮﾗSｹﾉ

Pヴ└H[┥ﾐ= 
doba operace

PﾗデギWHﾐ┠ L;ゲ 
pro operaci

0942001 50 5 11 2 70% 35,00 70,00

0942001 465 29 11 2 70% 325,50 651,00

1876501 204 29 11 1 100% 204,00 204,00

0942001 180 20 11 2 70% 126,00 252,00

0942001 19,4 9 11 1 100% 19,40 19,40

0942001 90 5 12 2 70% 63,00 126,00

0942001 1240 58 7 2 70% 868,00 1736,00

1275301 910 7 7 1 100% 910,00 910,00

1273301 15,5 7 7 1 100% 15,50 15,50

0942001 276 5 7 2 70% 193,20 386,40

0985301 450 0 7 1 100% 450,00 450,00

0942001 131 29 7 2 70% 91,70 183,40

0942001 131 0 10 1 100% 131,00 131,00

0942001 262 9 10 1 100% 262,00 262,00

0942001 262 0 10 1 100% 262,00 262,00

0942001 189 21 8 2 60% 113,40 226,80

1275104 74 7 8 1 100% 74,00 74,00

0942001 175 11 11 2 70% 122,50 245,00

1275104 57 7 11 1 100% 57,00 57,00

S384573 8 ZARIZENI  - BOCNI OCHRANNE 0942001 60 9 K398100 0 11 2 70% 42,00 84,00

S316811 6 KRYT HAD  NCG 40 0942001 19,4 9 K398100 0 12 1 100% 19,40 19,40

K398100 0 NAVES NCEA  36 K398100 0

S387473 1 NADOBA UPL  NCEA     36 K398100 0

S388083 2 NAPRAVA      NCEA 36 K398100 0

1 V=ﾉIW ど ゲデ=LWﾐｹ 772 206 978 13 3 16 2 0 2

2 PﾗSYﾉﾐY ゲ┗;ギﾗ┗=ﾐｹ ﾉ┌H└ 239 62 301 4 1 5 1 0 1

3 SWゲデ;┗Wﾐｹ ﾉ┌H└ ; ﾗH┗ﾗSﾗ┗Y ゲ┗;ギWﾐｹ 695 93 788 12 2 13 2 0 2

4 SWゲデ;┗Wﾐｹ ; ゲ┗;ギWﾐｹ ﾆ┌┥Wﾉ└ 1214 163 1377 20 3 23 3 0 3

5 SWゲデ;┗Wﾐｹ ; ゲ┗;ギWﾐｹ ﾐ=SﾗH┞ デﾉ;ﾆﾗ┗Y 2482 152 2634 41 3 44 6 0 6

6 V┠ヴﾗH; ヴ=ﾏ┌ 1101 290 1391 18 5 23 2 1 3

7 SWゲデ;┗Wﾐｹ ; ゲ┗;ギWﾐｹ ﾐ=SﾗH┞ ┎ヮﾉﾐY 2561 515 3076 43 9 51 6 1 7

8 Pヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ ﾐ=ヮヴ;┗ ┗LWデﾐ[ ┣;┗;ギWﾐｹ 342 136 478 6 2 8 1 0 1

9 V┠ヴﾗH; ヮギｹゲﾉ┌ジWﾐゲデ┗ｹ 1554 743 2297 26 12 38 3 2 5

10 Tﾉ;ﾆﾗ┗= ┣ﾆﾗ┌ジﾆ; 637 9 646 11 0 11 1 0 1

11 DﾗﾆﾗﾏヮﾉWデ;IW ヮギWS ﾐ=デ[ヴWﾏ 2103 309 2412 35 5 40 5 1 5

12 DﾗﾆﾗﾏヮﾉWデ;IW ヮﾗ ﾐ=デ[ヴ┌ 1309 119 1429 22 2 24 3 0 3

15009 2798 17807 250 47 297 33 6 40

Pギｹヮヴ;┗ﾐ┠ 
L;ゲ ぷゲﾏ[ﾐへ

Celkem 

ぷゲﾏ[ﾐへPヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ N=┣W┗ ヮヴ;Iﾗ┗ｷジデ[ V┠ヴﾗHﾐｹ L;ゲ 
[min]

Pギｹヮヴ;┗ﾐ┠ L;ゲ 
[min]

Celkem 

[min]

V┠ヴﾗHﾐｹ 
L;ゲ ぷｴﾗSへ

Pギｹヮヴ;┗ﾐ┠ 
L;ゲ ぷｴﾗSへ

Celkem 

[hod]

V┠ヴﾗHﾐｹ L;ゲ 
ぷゲﾏ[ﾐへ
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7.2 Balancování jednotlivých pracoviš[ 

Další součástí tohoto projektu bylo balancování pracoviš[. Balancování pracoviš[ bylo 

provedeno pro všechny 3 zadané plánované objemy výroby, viz tabulka 7-9. 

 

Pﾉ=ﾐﾗ┗;ﾐ┠ ﾗHﾃWﾏ ┗┠ヴﾗH┞ ぷﾆゲへ 

Produkt Minimum Pヴ└ﾏ[ヴ Maximum 

V┠ヴﾗHWﾆ A_36 50 100 150 

V┠ヴﾗHWﾆ B_62 20 30 80 

V┠ヴﾗHWﾆ C_8K 10 20 30 

Celkem 80 150 260 

Tabulka 7-9: Plánované objemy výroby 

Pracuji zde s určitým vstupním nápadem a teoretickou podobou, protože detailní balancování 
by muselo být provedeno v reálném prostUedí a s konzultací zástupce společnosti. NejdUíve bylo 
provedeno sjednocení pracoviš[ u výrobního procesu svaUování. Zde jsou dva hlavní druhy, 
svaUování mobilní a svaUování stacionární.  

Dalším krokem pro další sjednocení bylo sdružování zámečnických operací, typu vrtání, 
ohýbání, atd. 

PUed finálním vyčíslením a výpočty byla rozdElena ještE část týkající se zámečnictví. To je 
separováno do dvou skupin – zámečnictví speciální a zámečnictví obecné.  

Pro balancování pracoviš[ vycházíme z celkové tabulky pro všechny výroby. Tabulka 7-10.  

 

Tabulka 7-10: Tabulka celková pro všechny výroby 

Pro další postup balancování byly jednotlivé výrobní operace pojmenovány zkratkovitE. 

Konkrétní data jsou uvedena v tabulce níže. 

942001 ┣=ﾏWLﾐｷIﾆY ヮヴ=IW 2 1598558 826% 15 2962545 1531% 29 5264816 2721% 53

1876501 ﾉ;ゲWヴﾗ┗Y ﾏ[ギWﾐｹ ヴﾗ┗ﾐﾗH[┥ﾐﾗゲデｷ ﾐ=ヮヴ;┗ AWF ヲ D Jﾗゲ;ﾏ  2 15640 8% -1 29830 15% -1 49820 26% -1

1275301 ゲ┗;ギﾗ┗=ﾐｹ ヮ┌ﾉ┣ﾐｹ MIGっMAG ふｴﾉｷﾐｹﾆ ; ﾃWｴﾗ ゲﾉｷﾐｷﾐ┞ぶ 1 244983 253% 2 464181 480% 4 786519 813% 8

1273301 ゲ┗;ギﾗ┗=ﾐｹ ｴﾉｷﾐｹﾆ┌ ;ヴｪﾗﾐWﾏ WIGっTIG 1 35065 36% 0 63295 65% 0 118865 123% 1

985301 kontrola 1 41150 43% 0 76950 80% 0 134150 139% 1

1275104 ゲ┗;ギﾗ┗=ﾐｹ MIGっMAG 1 22191 23% 0 42347 44% 0 70643 73% 0

464501 ┗ヴデ;Lﾆ; ﾗデﾗLﾐ= VRどヴ 1 40165 42% 0 70249 73% 0 140660 145% 1

3321101 ﾗｴﾐﾗ┌デ ど ﾃｷﾐ= ﾉﾗT 1 40745 42% 0 73856 76% 0 137503 142% 1

983401 デ[ゲﾐ[ﾐｹ ど ﾃｷﾐ= ﾉﾗT                                             1 5420 6% 0 9130 9% 0 19680 20% 0

1384301 ┣ﾆヴ┌┥ﾗ┗;Iｹ ゲデヴﾗﾃ Rﾗ┌ﾐSﾗ 2 87706 45% -1 166037 86% 0 281868 146% 1

382801 ﾗｴﾐﾗ┌デ ど ﾃｷﾐ= ﾉﾗT 1 12680 13% 0 24091 25% 0 40578 42% 0

1273201 ゲ┗;ギﾗ┗=ﾐｹ AKV ;ヴｪﾗﾐWﾏ WIGっTIG 1 1874 2% 0 3622 4% 0 5874 6% 0

1385301 ヴﾗ┗ﾐ;デ ど ﾃｷﾐ= ﾉﾗT 1 1623 2% 0 2952 3% 0 5457 6% 0

5273201 ゲ┗;ギﾗ┗;Iｹ ;┌デﾗﾏ;デ LHT 1 12980 13% 0 21200 22% 0 48460 50% 0

5273601 ゲ┗;ギﾗ┗;Iｹ ;┌デﾗﾏ;デ HEISS 1 8125 8% 0 14420 15% 0 28035 29% 0

3294402 ヮ=ﾉｷデ ど ﾃｷﾐ= ﾉﾗT                                 1 3930 4% 0 7860 8% 0 11790 12% 0

5273101 ゲ┗;ギﾗ┗;Iｹ ;┌デﾗﾏ;デ ﾐ; ﾐ;ゲデ;┗Wﾐｹ ヮﾉWIｴ└ BUGどO 1 18820 19% 0 37640 39% 0 56460 58% 0

462702 ┗ヴデ;Lﾆ; ゲﾉﾗ┌ヮﾗ┗= ど VS ンヲ      1 306 0% 0 511 1% 0 1120 1% 0

1294201 ヮ=ﾉｷデ ど ﾃｷﾐ= ﾉﾗT      1 2360 2% 0 3540 4% 0 9440 10% 0

333301 ohnout tvar 1 300 0% 0 450 0% 0 1200 1% 0

Celkem za 

┗ジWIｴﾐ┞ 
┗┠ヴﾗH┞
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Tabulka 7-11: Označení zkratek pro výrobní operace pro sdružení 

Dále byl proveden výpočet teoretické potUeby pracovník] na pracovištích, do toho výpočtu 
vstupuje celkový čas pro danou operaci a časový efektivní fond. Výpočet byl zpracován pro 
všechny 3 objemy výroby - minimální stUední, maximální.  鶏剣č結建 喧堅欠潔剣懸券í倦ů 噺 劇頂勅鎮賃【継捗鎚 

 

Tabulka 7-12: Teoretická potUeba pracovník] 

Pro další sdružování pracoviš[ byly použity tyto zkratky pracoviš[ a tyto hlavní skupiny. 

┣=ﾏWLﾐｷIﾆY ヮヴ=IW zam

ﾉ;ゲWヴﾗ┗Y ﾏ[ギWﾐｹ ヴﾗ┗ﾐﾗH[┥ﾐﾗゲデｷ ﾐ=ヮヴ;┗ AWF ヲ D Jﾗゲ;ﾏ  mer

ゲ┗;ギﾗ┗=ﾐｹ ヮ┌ﾉ┣ﾐｹ MIGっMAG ふｴﾉｷﾐｹﾆ ; ﾃWｴﾗ ゲﾉｷﾐｷﾐ┞ぶ svr-mob

ゲ┗;ギﾗ┗=ﾐｹ ｴﾉｷﾐｹﾆ┌ ;ヴｪﾗﾐWﾏ WIGっTIG svr-mob

kontrola knt

ゲ┗;ギﾗ┗=ﾐｹ MIGっMAG svr-mob

┗ヴデ;Lﾆ; ﾗデﾗLﾐ= VRどヴ vrt

ﾗｴﾐﾗ┌デ ど ﾃｷﾐ= ﾉﾗT ohn

デ[ゲﾐ[ﾐｹ ど ﾃｷﾐ= ﾉﾗT                                             tes

┣ﾆヴ┌┥ﾗ┗;Iｹ ゲデヴﾗﾃ Rﾗ┌ﾐSﾗ zkr

ﾗｴﾐﾗ┌デ ど ﾃｷﾐ= ﾉﾗT ohn

ゲ┗;ギﾗ┗=ﾐｹ AKV ;ヴｪﾗﾐWﾏ WIGっTIG svr-mob

ヴﾗ┗ﾐ;デ ど ﾃｷﾐ= ﾉﾗT rvn

ゲ┗;ギﾗ┗;Iｹ ;┌デﾗﾏ;デ LHT svr-lht

ゲ┗;ギﾗ┗;Iｹ ;┌デﾗﾏ;デ HEISS svr-heiss

ヮ=ﾉｷデ ど ﾃｷﾐ= ﾉﾗT                                 pal

ゲ┗;ギﾗ┗;Iｹ ;┌デﾗﾏ;デ ﾐ; ﾐ;ゲデ;┗Wﾐｹ ヮﾉWIｴ└ BUGどO svr-bug

┗ヴデ;Lﾆ; ゲﾉﾗ┌ヮﾗ┗= ど VS ンヲ      vrt

ヮ=ﾉｷデ ど ﾃｷﾐ= ﾉﾗT      ohn

ohnout tvar ohn

MIN STŘ MAX

16,52 30,62 54,42

0,16 0,31 0,51

2,53 4,80 8,13

0,36 0,65 1,23

0,43 0,80 1,39

0,23 0,44 0,73

0,42 0,73 1,45

0,42 0,76 1,42

0,06 0,09 0,20

0,91 1,72 2,91

0,13 0,25 0,42

0,02 0,04 0,06

0,02 0,03 0,06

0,13 0,22 0,50

0,08 0,15 0,29

0,04 0,08 0,12

0,19 0,39 0,58

0,00 0,01 0,01

0,02 0,04 0,10

0,00 0,00 0,01

PﾗLWデ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹﾆ└ TEORETICKÝ
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zámečnictví zam 

mEUení mer 

sváUení svr 

zkružování knt 

vrtání vrt 

ohýbání ohn 

tEsnEní tes 

zkružování zkr 

rovnání rvn 

pálení pal 

Tabulka 7-13: Sdružené pracovištE pro balancování 

Z výrobních operací, které jsou součástí výroby, byly vybrány operace svaUování do dvou 
hlavních skupin, svaUování mobilního a statického. SvaUování mobilní bylo sjednoceno do jedné 
skupiny, podobnE také operace ohýbání, vrtání. Automaticky se nám mEní i teoretická potUeba 
pracovník] po tomto hrubém sjednocení nEkolika skupin. To vše vidíme v tabulce 7-14. 

 

Tabulka 7-14: Teoretická potUeba pracovník] po hrubém sdružení 

Další potenciál pro sjednocení byl u pracoviš[ zámečnictví. Zde se vytvoUily dvE hlavní 
skupiny: 

 SvaUování obecné 

 SvaUování speciální 

PrávE do skupiny „SvaUování speciální“ byly zaUazeny operace: 
1) Kontroly  

2) Vrtání 
3) Ohýbání 
4) Skružování 
5) Pálení 

Skupiny

MIN STŘ MAX

zam 16,52 30,62 54,42

mer 0,16 0,31 0,51

svr-mob 3,14 5,93 10,15

knt 0,43 0,80 1,39

vrt 0,42 0,73 1,47

ohn 0,58 1,05 1,95

tes 0,06 0,09 0,20

zkr 0,91 1,72 2,91

rvn 0,02 0,03 0,06

svr-lht 0,13 0,22 0,50

svr-heiss 0,08 0,15 0,29

pal 0,04 0,08 0,12

svr-bug 0,19 0,39 0,58

Rﾗ┣ゲ;ｴ ┗┠ヴﾗH┞
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Po tomto sjednocení máme číselné vyjádUení v tabulce 7-15. Číselné vyjádUení máme jak pro 

zámečnictví obecné, tak sdružené speciální. I zde se jedná o ukázku pro minimální objem 
výroby. 

 

Tabulka 7-15: RozdElní do skupin zámečnictví – minimální objem výroby 

PrávE toto je tedy vstupem pro detailní vyčíslení počtu pracoviš[ a pracovník] po provedeném 

balancování pracoviš[ a lidí. Výpočty byly provedeny pro všechny objemy výroby. 

7.2.1 Návrh pracoviš[ po balancování – minimální objem výroby 

Výpočet má tyto hlavní skupiny:  
a) Po veškeré pUípravE bylo provedeno finální balancování. Je zde ř skupin pracoviš[ 

 Zámečnictví speciální 
 Zámečnictví obecné 

 MEUení 
 SvaUování mobilní 
 TEsnEní 
 Rovnání 
 SvaUování stacionární L 

 SvaUování stacionární H 

 SvaUování stacionární B 

b) U tEchto skupin je uveden i počet, který byl vhodnE zvolen, kde je vEtší kapacitní 
vytížení. 

c) Dále je uveden počet pracovník] na jednom pracovišti. 
d) Tam, kde je uveden vEtší počet pracoviš[, jde to do součinu s počtem pracovník] a tím 

je spočten celkový počet pracovník]. 
e) Poslední částí jsou využitelnosti pracovník], které jdou poté pUevést na procenta, a jsme 

schopni Uíci konkrétní využití pracovníka.  

PﾗLWデ ﾉｷSｹ )=ﾏWLく ゲヮWIく )=ﾏWLく ﾗHWIく
zam 16,52

mer 0,16

svr-mob 3,14

knt 0,43 0,43

vrt 0,42 0,42

ohn 0,58 0,58

tes 0,06

zkr 0,91 0,91

rvn 0,02

svr-lht 0,13

svr-heiss 0,08

pal 0,04 0,04

svr-bug 0,19

2,37 16,52

ODHAD V┠ヴﾗH┞
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Celkový počet pracovník] pro minimální objem výroby je 34.  

 

Tabulka 7-16: Finální balancování pro minimální objem výroby 

Vytížení celkové je, v tomto pUípadE, pUibližnE 67%. 

 

Tabulka 7-17 Vytížení pracovník] 

Zde je ještE uvedena poslední možnost ohlednE sjednocení. A to, kdyby se sjednotily pracovištE 
svaUování L a H. Celkový počet pracovník] by byl 32. 

 

Tabulka 7-18: Finální balancování po sjednoceném svaUování H a L 

V tomto pUípadE došlo ke zvýšení vytížení na 71%. 

 

Tabulka 7-19 Vytížení pracovník] 

  

Pヴ;Iﾗ┗ｷジデ[  Pヴ;Iﾗ┗ﾐｹIｷヱ Pracovnici celk. V┞┌┥ｷデｹ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹﾆ;
zam SP 2,3704643 1 3 4 0,592616072

zam OB 16,522563 4 5 20 0,826128165

mer 0,1616537 1 1 1 0,161653747

svr-mob 3,1432868 2 2 4 0,785821705

tes 0,0560207 1 1 1 0,056020672

rvn 0,0167752 1 1 1 0,016775194

svr-lht 0,1341602 1 1 1 0,134160207

svr-heiss 0,0839793 1 1 1 0,083979328

svr-bug 0,194522 1 1 1 0,194521964

PﾗLWデ ﾉｷSｹ 34

N=┗ヴｴ ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド ど ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐｹ ﾗHﾃWﾏ ┗┠ヴﾗH┞

Mｷﾐ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹﾆ└ 22,68342553

Sﾆ┌デWLﾐ┠ ヮﾗLWデ 34

V┞デｹ┥Wﾐｹ 0,667159574

zam SP 2,3704643 1 4 4 0,592616072

zam OB 16,522563 4 5 20 0,826128165

mer 0,1616537 1 1 1 0,161653747

svr-mob 3,1432868 2 2 4 0,785821705

svr lht+heiss 0,2181395 1 1 1 0,218139535

svr-bug 0,194522 1 1 1 0,194521964

tes + rvn 0,0727959 1 1 1 0,072795866

PﾗLWデ ﾉｷSｹ 32

Mｷﾐく ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹﾆ└ 22,68342553

Sﾆ┌デWLﾐ┠ ヮﾗLWデ 32

V┞デｹ┥Wﾐｹ 0,708857048
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7.2.2 Návrh pracoviš[ po balancování – stUední objem výroby 

Stejným principem byl proveden finální výpočet pro stUední plánovaný objem výroby. Ukázány 
jsou pouze finální tabulky. Celkový počet pracovník] je u této varianty 54. 

 

Tabulka 7-20: Finální balancování pro stUední objem výroby 

Celkové vytížení je tedy pUibližnE 7Ř%. 

 

Tabulka 7-21 Vytížení pracovník] 

Po spojení svaUování H a L je celkový počet 52 pracovník]. 

  

Tabulka 7-22: Finální balancování po sjednoceném svaUování H a L 

Tímto spojením jsem dosáhl zvýšení vytížení na témEU 81%. 

 

Tabulka 7-23 Vytížení pracovník] 

  

Pヴ;Iﾗ┗ｷジデ[  Pヴ;Iﾗ┗ﾐｹIｷヱ Pracovnici celk. V┞┌┥ｷデｹ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹﾆ;
zam SP 4,3777156 1 5 6 0,729619259

zam OB 30,620618 6 6 36 0,850572725

mer 0,3083204 1 1 1 0,308320413

svr-mob 5,9270801 2 3 6 0,987846684

tes 0,0943669 1 1 1 0,094366925

rvn 0,0305116 1 1 1 0,030511628

svr-lht 0,2191214 1 1 1 0,219121447

svr-heiss 0,1490439 1 1 1 0,149043928

svr-bug 0,3890439 1 1 1 0,389043928

PﾗLWデ ﾉｷSｹ 54

N=┗ヴｴ ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド ど ゲデギWSﾐｹ ﾗHﾃWﾏ ┗┠ヴﾗH┞

Mｷﾐ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹﾆ└ 42,11582202

Sﾆ┌デWLﾐ┠ ヮﾗLWデ 54

V┞デｹ┥Wﾐｹ 0,77992263

zam SP 4,3777156 1 6 6 0,729619259

zam OB 30,620618 6 6 36 0,850572725

mer 0,3083204 1 1 1 0,308320413

svr-mob 5,9270801 2 3 6 0,987846684

svr lht+heiss 0,3681654 1 1 1 0,368165375

svr-bug 0,3890439 1 1 1 0,389043928

tes + rvn 0,1248786 1 1 1 0,124878553

PﾗLWデ ﾉｷSｹ 52

Mｷﾐく ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹﾆ└ 42,11582202

Sﾆ┌デWLﾐ┠ ヮﾗLWデ 52

V┞デｹ┥Wﾐｹ 0,809919654
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7.2.3 Návrh pracoviš[ po balancování – maximální objem výroby 

Stejným principem byl proveden finální výpočet pro maximální plánovaný objem výroby. 
Ukázány jsou zde opEt pouze finální tabulky. Celkový počet pracovník] pro maximální objem 
výroby je 90 lidí (pracovník]). 

 

Tabulka 7-24: Finální balancování pro maximální objem výroby 

Vytížení celkové je tedy pUibližnE Ř2% pUi ř0 pracovnících.  

 

Tabulka 7-25 Vytížení pracovník] 

Po spojení svaUování H a L je celkový počet pracovník] na počtu ŘŘ. UspoUili bychom tímto 
krokem 2 pracovníky. 

 

Tabulka 7-26: Finální balancování po sjednoceném svaUování H a L 

ZároveO také došlo k navýšení vytížení na témEU 85%. 

 

Tabulka 7-27 Vytížení pracovník] 

 

Pヴ;Iﾗ┗ｷジデ[  Pヴ;Iﾗ┗ﾐｹIｷヱ Pracovnici celk. V┞┌┥ｷデｹ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹﾆ;
zam SP 7,8378189 1 8 9 0,870868768

zam OB 54,416707 9 7 63 0,863757254

mer 0,5149354 1 1 1 0,514935401

svr-mob 10,148848 2 6 12 0,845737295

tes 0,2034109 1 1 1 0,203410853

rvn 0,0564031 1 1 1 0,056403101

svr-lht 0,5008786 1 1 1 0,500878553

svr-heiss 0,2897674 1 1 1 0,289767442

svr-bug 0,5835659 1 1 1 0,583565891

PﾗLWデ ﾉｷSｹ 90

N=┗ヴｴ ヮヴ;Iﾗ┗ｷジド ど ﾏ;┝ｷﾏ=ﾉﾐｹ ﾗHﾃWﾏ ┗┠ヴﾗH┞

Mｷﾐ ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹﾆ└ 74,55233468

Sﾆ┌デWLﾐ┠ ヮﾗLWデ 90

V┞デｹ┥Wﾐｹ 0,828359274

zam SP 7,8378189 1 9 9 0,870868768

zam OB 54,416707 9 7 63 0,863757254

mer 0,5149354 1 1 1 0,514935401

svr-mob 10,148848 2 6 12 0,845737295

svr lht+heiss 0,790646 1 1 1 0,790645995

svr-bug 0,5835659 1 1 1 0,583565891

tes + rvn 0,259814 1 1 1 0,259813953

PﾗLWデ ﾉｷSｹ 88

Mｷﾐく ヮヴ;Iﾗ┗ﾐｹﾆ└ 74,55233468

Sﾆ┌デWLﾐ┠ ヮﾗLWデ 88

V┞デｹ┥Wﾐｹ 0,847185621
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8 Návrhy na prostorové uspoUádání  
Druhou oblastí projektu je prostorové uspoUádání a pUesun výroby z haly č. 1 do haly číslo 2. 

Základem pro tuto druhou oblast projektu se stala pUedchozí část s kapacitními propočty. 
Z kapacitních propočt] vychází, kolik potUebuji pracoviš[ pro dané objemy výroby a zároveO 

potUebný počty pracovník]. BEhem této studie, bylo vytvoUeno celkem pEt variant, které ovEUují 
pUesun pro jednotlivé plánované objemy produkce, které byly zadány. 

8.1 Současný stav 

V současné dobE se produkty Výrobek A_36, Výrobek B_62, Výrobek C_ŘK, vyrábEjí v hale 

č. 1. V této hale se výroba rozprostírá v jedné celé výrobní lodi haly č. 1, a zároveO zabírá ještE 
část druhé výrobní lodi. Na obrázku níže (Obrázek 8-1) je zobrazen layout haly č. 1, v kterém 
je červenE zvýraznEna výrobní plocha pro již zmínEné výrobky. Dále, pod již zmínEným 
obrázkem, se nachází 3D vizualizace daného prostoru. 

 

Obrázek 8-1 Layout haly č. 1 
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Obrázek 8-2 3D vizualizace haly č. 1 

Výroba tEchto produkt] se skládá z celkem dvanácti pracoviš[ +  z nEkolika odkladových míst, 
která jsou potUebná pro dané pracovištE.  Jedná se o tyto pracovištE: 

- 1 - Válce - stáčení 
- 2 - Podélné svaUování lub] 

- 3 - Sestavení lub] a obvodové svaUení 
- 4 - Sestavení a svaUení kužel] 

- 5 - Sestavení a svaUení nádoby tlakové 

- 6 - Výroba rámu 

- 7 - Sestavení a svaUení nádoby úplné 

- 8 - PracovištE náprav včetnE zavaUení 
- 9 - Výroba pUíslušenství 
- 10 - Tlaková zkouška 

- 11 - Do kompletace pUed nátErem 

- 12 - Do kompletace po nátEru 

- + Servisní pracovištE 

Jednotlivá pracovištE nemají témEU pUesnE stanoveno místo, kde by docházelo k výrobE, ale jsou 
pohyblivá. A to tak, že se pUizp]sobují velikostem daných produkt] a zároveO dochází 
k pUesunu pracoviš[, podle aktuálního stavu a volného místa. PUi zamEUování pracoviš[ jsem 

vycházel ze stavu, který byl aktuálnE na hale a dále podle zkušeností mistra a dElník] na 
pracovištích. V 2D layoutu (Obrázek 8-3) jsou zobrazeny jednotlivá pracovištE ke dni 
zamEUování. Všechny pracovištE, která jsou zobrazena v níže uvedeném obrázku, jsou 
maximalizovaná, tudíž jsou uzp]sobena nejvEtšímu produktu, kde jeho délka dosahuje témEU 
14,5 m a šíUky cca 2,5 m. Hmotnost jednotlivých výrobk] se pohybuje do 5 tun. S výjimkou 
pracovištE tlakové zkoušky, kdy dochází napuštEní produktu vodou. Na tomto pracovišti u 
nejvEtšího produktu, dosahuje hmotnosti až 70 tun. Nejmenší produkty, které prochází výrobou 
na hale č. 1, dosahují pUibližnE délky 3 metr]  a šíUky cca 2,5 metru. Manipulace s výrobky 
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probíhá bu@ to ručnE, jeUábem, anebo tahačem (traktorem). Pro manipulaci jeUábem dostačuje 
jeUáb s tonáží do 5 tun.  

StEhování výroby není nikterak nákladné, s výjimkou pracovištE tlakové zkoušky. PracovištE 
jsou složena s volnE ložených pUípravk], které se naloží na podvalník a pUevezou do vedlejší 
haly. Cílem tohoto projektu, ale není Uešit finanční stránku pUesunu, nebo[ pro společnost je 
d]ležité tento pUesun zrealizovat i za cenu toho, že na hale č. 2 bude muset být udElána nová 
podlaha, kde, v pUípadE pUesunu bude muset být vymEnEna betonová podlaha za dUevEnou. 
V rámci této pUestavby, by bylo zrealizováno i pracovištE tlakové zkoušky, čímž by se výše 
náklad] eliminovala. 
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Obrázek 8-3 Současný stav – hala č. 1 

Jelikož se zabývám pUesunem této výroby z haly číslo 1 do haly číslo 2, musím pracovat 
s maximálními rozmEry pracoviš[, z d]vodu zajištEní dostatečného místa pro nejvEtší výrobek. 
Současný stav rozložení pracoviš[ je zobrazen na (Obrázek 8-4).  
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Obrázek 8-4 Současný stav - výUez z layoutu 

BEhem Uešení této studie bylo vytvoUeno celkem pEt variant. Varianty vychází ze zadaných 
objem] výroby a prostorových možností. JeštE pUed tím, než byly vytvoUeny jednotlivé varianty, 
bylo nutné zamEUit prostory v hale číslo 2, tudíž bylo nutné kompletnE zmapovat všechny 
prostory haly č. 2, kam má být výroba pUesunuta. ZamEUování probíhalo na základE výkresové 
dokumentace, kde jsem ovEUoval jednotlivé rozmEry. Po zamEUení prostor] určených k pUesunu 
výroby byl vytvoUen 2D layout haly, a současnE také 3D vizualizace dané haly. Layout je 
zobrazen na obrázku (Obrázek 8-4). V layoutu jsou červenE zvýraznEny plochy pro pUesun 
výroby. V současné dobE se v daných prostorách nachází také výroba nadrozmErných a tEžkých 
díl] (cca 10 tunové produkty). Tato výroba by mEla být pUesunuta do jiných prostor. PUesun 
této výroby, ale není pUedmEtem této studie. V této hale se také nachází jeUáby s vyšší tonáží 
než na hale číslo 1. JeUáby, zde mají tonáž 12,5 tuny, což nemá vliv na pUesun výroby do této 
haly, nebo[ výrobky jsou lehčí, ale jeUáby poté nebudou plnE vytížené. Nebudou splOovat účel, 
pro který byly prvotnE postaveny.
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Obrázek 8-5 Layout haly č. 11 s vyznačenými plochami 

Byly vytvoUeny tyto varianty: 
 Varianta 1 – PUesun současného stavu 

 Varianta 2 – Plánované minimum 

 Varianta 3 – Plánovaný pr]mEr 
 Varianta 4 – Plánované maximum 

 Varianta 5 – Plánované minimum II – úprava pracoviš[ 

Všechny navržené varianty jsou uvedeny a popsány dále v textu. Všechny varianty byly 
zpracovány pomocí programu visTABLE od firmy Plavis GmbH. Součástí této diplomové 
práce je elektronická pUíloha, která obsahuje všechny layouty jednotlivých variant. Jedná se o 
pUílohu DP_VRANEK_layouty.vtl a DP_VRANEK_layouty.dwg. 
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8.2 Varianta 1 – PUesun současného stavu 

Tato varianta vznikla jako první, z d]vodu ovEUení, zdali je v]bec možné realizovat pUesun 
současného stavu výroby do této haly. Pro tuto variantu nebyly počítány žádné kapacitní 
propočty z d]vodu vyházení ze současného stavu výroby. V navrhované variantE pracujeme s 
počtem pracoviš[, tak jak jsou rozdElena na hale číslo 1. RozmEry pracoviš[ jsou 
maximalizovány pro nejvEtší možný rozmEr vyrábEného produktu. 

Každá navrhovaná varianta byla zkreslena v programu visTable. VytvoUen byl vždy 2D a 3D 
layout varianty. VytvoUený layout varianty 1 – PUesun současného stavu, je zobrazen na obrázku 
níže (Obrázek 8-6).  

 

Obrázek 8-6 Hala č. 2 PUesun současného stavu 
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Obrázek 8-7 Detail uspoUádání výroby varianta 1 

Výše uvedený layout, nám ukázal, že jsme schopni pUesunout současný stav výroby z haly č. 1 

do haly číslo 2. Tento pUesun jsme schopni zrealizovat za určitého pUedpokladu. Pracuji zde 
s myšlenkou sloučení pracovištE 7 sestavení nádoby úplné a pracovištE číslo 10 tlaková zkouška 
do jednoho, kde by bylo možné po do svaUování ihned nádobu odzkoušet Z hlediska 

materiálového toku je to ideální stav, z d]vodu ušetUení manipulace. Po svaUení nádoby úplné 
dojde rovnou k na tlakování produktu a ihned k otestování. Pokud by toto byl problém, lze 
vyUešit pracovištE oddElenE a to tak, že tlaková zkouška by se nacházela vedle pracovištE 11 
Dokompletace pUed nátErem. Viz obrázek (Obrázek 8-8). Ale tímto krokem nám vyplývá 
nedostatek pUesunu. 

Nedostatkem tohoto pUesunu je sklad drobných díl], který bohužel nem]žeme pUesunout ani do 
jedné z lodí. Tudíž bude muset dojít ke zmEnE zásobování pracoviš[, které pracují s díly 
z tohoto skladu. Dále lze tento nedostatek eliminovat tím, že bychom zmEnili skladování 
drobných díl], a použili pro jejich uskladnEní moderní skladové technologie napU. vertikální 
výtahový systém. Poté by bylo možné sklad drobných díl] umístit vedle pracovištE 11 
Dokompletace pUed nátErem. Další možností Uešení tohoto problému je zmEna uložení díl] na 
pracovišti č. ř Výroba pUíslušenství. Pokud bychom zde použili pro uskladnEní drobných díl] 
opEt moderní skladovou technologii, jako napU. páternoster či výtahový vertikální systém, došlo 
by k úspoUe potUebného místa pro pracovištE č. ř, čímž by se uvolnilo místo pro sklad drobných 
díl], které by musely být skladovány taktéž pomoci moderní technologie. Lze tento problém, 
Uešit také tím, že pracovištE ř Výroba pUíslušenství, bude v jiných prostorách a potUebné díly 
budou dováženy napU. JIT (Just in time) pUímo na pracovištE, které toto pUíslušenství používá.  
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Obrázek 8-8 Varianta 1 – PUesun pracovištE 10 tlaková zkouška 

Další možnou úpravou je zmenšení prostoru pracovištE ř výroby pUíslušenství a tím by došlo 
k uvolnEní prostoru pro pracovištE 10 tlaková zkouška a pracovištE 7 a 10 by se nacházely 
v tEsné blízkosti sebe. Tato situace je zachycena na obrázku (Obrázek 8-9). 

 

Obrázek 8-9 Varianta 1 – Zmenšení pracovištE č. ř 

PUedpokladem pro pUesun výroby je úprava jedné z výrobních lodí. Kde bude nutné vytvoUit tUi 



Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní  Diplomová práce, akad. rok 2017/201Ř 

Katedra pr]myslového inženýrství a managementu Bc. Pavel Vránek 

70 

prostupy (sekční vrata) pro pracovištE servisu, pracovištE č. 11 Dokompletace pUed nátErem a 
č. 12 Dokompletace po nátEru. Vybudovaná vrata budou sloužit jak pro odvoz produkt], a 
zároveO i pro pUívoz. Ale s touto investicí společnost počítá a považuje ji za velmi užitečnou. 

8.3 Varianta 2 – Plánované minimum 

Jako druhá v poUadí, vznikla varianta 2 – Plánované minimum. V této variantE se zabývám 
prostorovým upoUádáním výroby pro plánovaný minimální objem výroby. Podkladem pro 
variantu 2, jsou kapacitní propočty pro minimální plánovaný objem produkce, kde mne vyšla 

celkem 3 pUetížená pracovištE. Proto je tu rozdíl oproti variantE 1, kde jsme pUesouvali pouze 
současný stav. Pro minimální objem produkce je kapacita tUech pracoviš[ pUetížena, a tím musí 
zákonitE dojít k navýšení počtu pracoviš[.  Mezi pUetížená pracovištE patUí:  

- 5 Sestavení a svaUení nádoby tlakové (1 krát) 
- 7 Sestavení a svaUení nádoby úplné (1 krát) 
- 11 Dokompletace pUed nátErem (1 krát) 

Na níže uvedených obrázcích (Obrázek 8-10,Obrázek 8-11) je zobrazen layout pro minimální 
plánovaný objem produkce. Do layoutu bylo zapotUebí pUidat novE vzniklá pracovištE (5, 7, 11) 
a zapracovat do zbylého volného prostoru.   

Z výše zmínEných pracoviš[ se mi povedlo zasadit do layoutu pouze jedno z tEchto pracoviš[. 
KonkrétnE je to pracovištE 11 Dokompletace pUed nátErem, které bylo pUiUazeno vedle 
stávajícího pracovištE 11.  

Poté bylo nutné zvážit, kam zbylé dvE pracovištE zapracovat. Dostupný prostor, určený 
k dispozici pUesunu, byl již vyčerpaný a d]sledkem této situace je nemožnost realizace výroby 
pro plánovaný objem produkce na hale č. 2.  
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Obrázek 8-10 Varianta 2 – plánované minimum 

 

Obrázek 8-11 Detail prostorového uspUádání varianta 2 
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8.4 Varianta 3 – Plánovaný pr]mEr 

Ve variantE 3 pracuji s počty pracoviš[ podle kapacitních propočt] pro pr]mErný objem 
produkce. PUedpokladem této varianty bylo taktéž pUetížení nEkterých pracoviš[, jelikož již pUi 
minimálním plánovaném objemu produkce byla nEkterá pracovištE pUetížena. PUedpoklad se 
naplnil a z kapacitních propočt] vyplývá, že opEt kapacita pracoviš[ v současném stavu je 
nedostatečná, tudíž musí dojít k navýšení počtu pracoviš[, která jsou pUetížena. Do layoutu jsem 

musel zapracovat další potUebná pracovištE, a to v počtu celkem  ř pracoviš[.  

Jedná se o navýšení tEchto pracoviš[:  
- 5 Sestavení a svaUení nádoby tlakové (3 krát) 
- 6 Výroba rámu (1 krát) 
- 7 Sestavení a svaUení nádoby úplné (2 krát) 
- 11 Dokompletace pUed nátErem (1 krát) 

Na obrázku (Obrázek 8-12) je zobrazen 2D layout, který znázorOuje rozmístEní jednotlivých 
pracoviš[ pro pr]mErný plánovaný objem výroby.  

OpEt zde nastává situace s nedostatkem volného prostoru pro zasazení potUebných pracoviš[ do 
layoutu. Povedlo se mi zapracovat pracovištE číslo 11 Dokompletace pUed nátErem, stejnE jako 
v pUedchozí variantE. Pro plánovaný pr]mErný objem produkce na hale číslo 2, bychom 

potUebovali mít uvolnEnou pUibližnE jednu celou výrobní lo@ z této haly, nebo by muselo dojít 
k opláštEní a zastUešení krajní lodi haly číslo 2, která je v současné dobE otevUená.  

Z výše uvedených informací vyplývá nemožnost pUesunu, a zároveO realizace výroby pro 
pr]mErný objem produkce, který činí celkem 150 kus] ročnE, z d]vodu nedostatečného 
dostupného prostoru haly číslo 2.  
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Obrázek 8-12 Varianta 3 – Plánovaný pr]mEr 

 

Obrázek 8-13 Detail prostorového uspoUádání varianta 3 
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8.5 Varianta 4 – Plánované maximum 

V této variantE, pracuji s počty pracoviš[ podle kapacitních propočt]. Jedná se o uspoUádání 
pracoviš[ pro maximální objem výroby. JeštE pUed tím, než byly provedeny kapacitní propočty 
pro maximální plánovaný objem výroby, bylo jasné, že i v tomto pUípadE budou pracovištE 
současného stavu značnE pUetížena. A to proto, že jsem pUedpokládal velký nár]st počtu 
pracoviš[ oproti pUedchozím variantám. Pro zkreslení tohoto layoutu, bylo nutné pUidat 
potUebná pracovištE navíc. Celkem bylo pUidáno 1Ř pracoviš[.  

Jednalo se o navýšení tEchto pracoviš[:  
- 5 Sestavení a svaUení nádoby tlakové (5 krát) 
- 6 Výroba rámu (3 krát) 
- 7 Sestavení a svaUení nádoby úplné (3 krát) 
- ř Výroba pUíslušenství (3 krát) 
- 11 Dokompletace pUed nátErem (3 krát) 
- 12 Dokompletace po nátEru (1 krát) 

Níže uvedený layout zobrazuje všechna potUebná pracovištE. Jak je na obrázku (Obrázek 8-14) 

vidEt, pro realizaci tohoto plánovaného objemu výroby by nám nestačily ani kompletní tUi 
výrobní lodE.  

Z toho vyplývá, že variantu 4 – plánované maximum, nelze uskutečnit. Z d]vodu 
nedostatečného prostoru nutného pro realizaci výroby pro maximální plánovaný objem na hale 
číslo 2.  

O této variantE, lze uvažovat v momentE, kdy bychom se rozhodli pro zastUešení  nejspodnEjší 
výrobní lodE, uvolnEní druhé poloviny druhé výrobní lodE a zároveO bychom museli provést 
racionalizaci pracovištE ř, kde by bylo nutné zmEnit systém skladování díl], popUípadE zmEnit 
celý systém výroby pUíslušenství nebo zvážit pUesun pracovištE do jiných míst v objektu 

společnosti a dodávat potUebné díly napU. JIT na každé pracovištE, které pracuje s tEmito díly. 
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Obrázek 8-14 Varianta 4 – Plánované maximum 
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Obrázek 8-15 Detail prostorového uspoUádání varianta 4 

8.6  Varianta 5 – Plánované minimum - úpravy 

V této části popíši variantu číslo 5, která vznikla díky snaze, uskutečnit pUesun výroby z haly 

číslo 1 do haly číslo 2. Varianta vychází z varianty 2, která byla vytvoUena pro minimální 
plánovaný objem produkce.  

U varianty 5 byla snaha najít nEjakou další možnost prostorového uspoUádání pracoviš[, 
abychom mohli výrobu zrealizovat. Jelikož problémem variant 2, 3 i 4  je nedostatek volného 
prostoru, provedl jsem úvahu o tom, že bychom mohli zvážit pUesun pracovištE ř výrobu 
pUíslušenství do jiného prostoru v rámci závodu společnosti. PotUebné díly z tohoto pracovištE 
by byly dodávány pUímo na pracovištE, kde dochází k jejich spotUebE napU. na základE metody 
JIT (Just in time).  

Na základE pUesunu pracovištE ř výroba pUíslušenství do jiných prostor, dosáhneme uvolnEní 
místa pro pracovištE 5 Sestavení a svaUení nádoby tlakové, 7 Sestavení a svaUení nádoby úplné, 
11 Dokompletace pUed nátErem. Tyto pracovištE díky tomuto kroku m]žeme umístit do výrobní 
plochy. Kompletní rozložení tEchto pracoviš[ zachycuje 2D layout, který je uveden níže pod 
tímto textem. 
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Obrázek 8-16 Varianta 5 - Plánované minimum úpravy 

 

Obrázek 8-17 Detail prostorového uspoUádání varianta 5 
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9 Vyhodnocení a výbEr vhodné varianty 

V této kapitole mé práce se zabývám vyhodnocením a výbErem vhodné varianty. Společnost 
XYZ na základE tohoto vyhodnocení bude schopna rozhodnout o tom, zdali výrobu pUesunout 
z haly č. 1 do haly č. 2 či nikoliv, což by znamenalo z]stat v současných prostorech. Všechny 
zpracované varianty byly pUedstaveny a popsány v kapitole výše. 

V tabulce níže je uvedeno závErečné shrnutí možností pUesunu. Tabulka je rozdElena do 3 
sloupc], kde první sloupec je nazván Ano, lze pUesunout. Pokud v tomto sloupci je ANO, tak 

lze výrobu pUesunout bez omezujících parametr]. Pokud zde nebude nic pUesun nelze bez 
problém] zrealizovat. Druhý sloupec reprezentuje záporné hodnocení, tedy NE, nelze 
pUesunout. Pokud se v tomto sloupci objeví NE, Nelze, výrobu u dané varianty nelze pUesunout. 
A nakonec tUetí sloupec, který je nazván Ano, lze za pUedpokladu. Pokud zde bude Ano, lze za 
pUedpokladu, výrobu je možné pUesunout, za určitého pUedpokladu či omezujícího parametru. 

 

Varianty 
Ano, lze 

pUesunout 
Ne, nelze 

pUesunout 
Ano, lze za 

pUedpokladu 

Varianta 1   Ano, za pUedpokladu 

Varianta 2  Nelze  

Varianta 3  Nelze  

Varianta 4  Nelze  

Varianta 5   Ano, za pUedpokladu 

Tabulka 9-1 Souhrnná tabulka 

Shrnutí možností pUesunu jednotlivých variant, uvádí tabulka výše, kde je popsáno, zdali je 
možné danou variantu zrealizovat či nikoliv nebo lze pUesunout za určitého pUedpokladu. TémEU 
v každé variantE je problém s nedostatkem volného prostoru Jak m]žeme vidEt v tabulce, z 5 

variant, nelze pUesun výroby uskutečnit u 3 z výše zmínEných variant. Tudíž plánovaný rozvoj 
výroby do budoucnosti je v ohrožení, pokud společnost nenajde pro tuto výrobu dostatečnE 
velké prostory (Pro pUedstavu: pro maximální objem cca 3 výrobní lodE haly č. 2). Dále zde 
nemáme ani možnost pUesunu jedné z variant bez omezujících podmínek či pUedpoklad]. Zbylé 
dvE varianty, lze za určitého pUedpokladu, popsaného u každé varianty výše, je možné 
pUesunout.  

Jelikož dané pUedpoklady u varianty 1 a 5, byly konzultovány s vedením společnosti a zároveO 
jimi potvrzeny. Tudíž obE varianty lze považovat za možné. S tím, že varianta 1 je pro nE 
bezproblémová. Sloučení pracovištE tlakové zkoušky s pracovištEm svaUování nádoby úplné je 
možné a dokonce je společností považováno za ideální Uešení. Na základE tohoto tvrzení se 
dostávám do situace, kde je možné variantu 1, zrealizovat. Níže je zobrazen detail daného 
prostorového uspoUádání varianty 1. 
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Obrázek 9-1 Detail prostorového uspoUádání varianty 1 

Dále varianta č. 5, je také z realizovatelná, za daného pUedpokladu, ale v současné dobE, nemá 
společnost možnost výrobu pUíslušenství pUesunout do jiných prostor. Na základE tohoto 
tvrzení, se dostávám do situace, kde tato varianta nepUipadá v úvahu. 

Z výše navržených variant, je možná realizace pouze jedné varianty a to pUesunu současného 
stavu. Na základE tohoto výstupu, bude muset vedení společnosti provést rozhodnutí, zdali je 
opravdu nutné výrobu pUesunout, ačkoliv nebudou schopni v daných prostorech vyrobit takové 
množství, jaké plánovaly.  
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ZávEr 

Podle zadaných parametr] společnosti XYY, byly zpracovány kapacitní propočty pro 
plánované objemy výroby. V kapacitních propočtech byly Uešeny jak počty pracoviš[ a jejich 
využití, tak zároveO počty pracovník] a jejich využití. Na tuto část dále navazovalo seznámení 
a analýza současného stavu výroby a zamEUení jednotlivých pracoviš[ i s odkladovými 
plochami. Poté co byla analýza současného stavu hotova, bylo vytvoUeno celkem 5 variant 
pUesunu výroby z jedné haly do druhé, konkrétnE se jednalo o pUesun z haly číslo 1 do haly 
číslo 2.  

Na vytvoUené varianty navazuje vyhodnocení, již zmínEných variant pUesunu, a výbEr vhodné 
varianty.  Jelikož z vytvoUených variant vyšlo možné pUesunutí výroby pouze u současného 
stavu, je tedy na zvážení vedení společnosti, zdali je v]bec nutné tento pUesun realizovat. 
PUesun by znamenal značnou investici – podlahy, pracovištE tlakové zkoušky, vrata, s čímž 
společnost počítá. Problémem ale je, že v hale číslo 2, není možné realizovat plánované 
objemy výroby s pravidelným navyšováním a cílem do pEti let vyrábEt 260 kus]. Tudíž tato 
práce bude sloužit jako posudek možného pUesunu a podklad pro rozhodnutí vedení 
společnosti, zdali v]bec pUesun realizovat.  

Cílem této studie bylo vytvoUení kapacitních propočt] pro zadané plánované objemy výroby, a 
na základE tEchto propočt] byl organizován pUesun výroby, z haly číslo 1 do haly číslo 2, 

pomocí vytvoUení variant pUesunu pro jednotlivé objemy. Následovalo zhodnocení a doporučení 
pro společnost. Společnost tuto diplomovou práci schválila, čímž považuji cíl práce za splnEný. 
Nyní vedení společnosti Ueší, zdali výrobu současného stavu pUesunout i bez možného 
zvEtšování objemu výroby, či ponechat výrobu v současných prostorech, anebo nechat postavit 

novou halu speciálnE pro daný typ výroby. 
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