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ABSTRAKT 
 
Cílem této Diplomové práce je analýza sou časného stavu řízení procesu, 

identifikace sortimentu produktů ve vybrané organizaci a návrh metodiky plánování 
procesů s cílem zajistit jejich optimální realizaci. Optim alizací je myšlena 
minimalizace nákladů při zachování přijatelné plynulosti dodávek. Práce obsahuje 
popis technologických i netechnologických procesů při výrobě cihelných výrobků, 
dále pak souhrn a popis základní nástrojů řízení kvality. 
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ABSTRACT 
 
The aims of this dissertation are to analyze the cu rrent state of process 

control, to identify the product range in selected organization and to design the 
process planning methodology to ensure an optimal i mplementation. Optimization is 
understood as costs minimization while keeping an a cceptable continuity of supply. 
The dissertation contains a description of technolo gical and non-manufacturing 
processes of brick products, as well as the summary  and description of the basic 
tools of quality management. 
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ÚVOD 
 
Práce je zaměřena na oblast cihlářského průmyslu, konkrétně na produkci 

cihelných výrobků, jako jsou cihly pro pasivní a nízkoenergetické st avění. Pro 
pochopení celého procesu výroby cihel popisuje fung ování jednotlivých činností od 
těžby a skladování hlíny, p řes úpravu a zpracování směsi, až ke konečnému výrobku 
připravenému pro expedici. Popisuje složení hlín a dr uhy přísad, které jsou potřebné 
pro tvorbu směsi, ze které po výpalu vzniknou kvalitní cihly pro stavbu domu. Dále 
uvádí základní nástroje řízení kvality, které poskytují zásadní informaci o stavu a 
fungování procesu. Některé z nich byly v této práci použity, aby objasni ly stav 
současného procesu výroby a daly jisté informace, které  buďto napomohou 
k hlubšímu pochopení procesu, nebo dají jasnou p ředstavu o možných problémech, 
které tento proces ovlivňují.  

Problém, jímž se tato práce zabývá, spo čívá v plánování výroby a jejich 
dopadech na výrobu samotnou. Plánování výroby je řešeno každý týden, 
zhodnocením poptávky. Po vytvoření výrobního plánů započne výroba. Ta se ovšem 
následující týden může zastavit, protože se změní poptávka a tím i priority ve výrob ě. 
Najednou je důležitější vyrábět jiný druh výrobku a stávající výroba je za řazena až 
jako následující. Tato změna má na svědomí dočasné zastavení výroby, které je 
nutné pro výměnu lisovací formy a dalších náležitostí. Po ukon čení výroby je třeba 
znovu navázat tam, kde byla p ředešlá výroba ukončena, což vede k dalšímu 
zastavení výroby. U organizace, která vyrábí větší množství výrobků, se s výměnou 
nástrojů počítá. Některé tyto změny jsou ovšem zbytečné a jejich množství by se 
mělo eliminovat. Čím méně času bude vynaloženo na výměny nástrojů, tím více se 
bude moci vyrábět. V této práci jsou uvedeny různé návrhy na zlepšení tohoto 
problému. 

Je důležité nepřestávat se zlepšováním. Analyzovat stav a následně 
optimalizovat proces pro lepší výsledky. Ani v p řípadě silné společnosti, jejíž provoz 
je automatizován a dosahuje dobrých výsledků, by se nemělo zapomínat na čtveřici 
kroků zlepšování, protože vždy lze něco zlepšit. 

V dnešní době hraje řízení kvality a samotná kvalita důležitou roli v každé 
organizaci. Aby byla konkurenceschopná, správně fungovala a prosperovala, je t řeba 
neustále zlepšovat, a to na všech úrovních. Zlepšov ání kvality je nekonečný proces, 
je to vlastně smyčka, která běží stále dokola. Existuje mnoho modelů pro zlepšování, 
ty se snaží poskytovat ucelený sled krok ů, které se opakují. Prvním krokem je 
zhodnocení současného stavu a stanovení problémů, které se mají řešit. Zadruhé 
zavedení řešení pro změny. Zatřetí zhodnocení výsledků po zavedení změny a 
naposledy reakce na zjištěné poznatky. Po projití čtvrtým krokem se smyčka ocitne 
znova u prvního kroků, kde se opět provede zhodnocení stavu. Pokud stav není 
shodný se stavem, kterého se chtělo dosáhnout, znamená to, že je t řeba navrhnou 
nové řešení problému a opět projít smyčkou zlepšování. Pokud stav odpovídá tomu 
požadovanému, znamená to začátek řešení jiného problému. 
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1 HISTORIE CIHLÁŘSKÉ VÝROBY 
 
Cihlářství je po hrnčířství nejstarší keramický obor. V některých oblastech 

rozvinutých civilizací se hlína vytvarovaná do ur čitých pravidelných tvarů ukázala být 
vhodným stavebním materiálem jednak pro svoji dostu pnost (a často nedostupnost 
ostatních materiálů, např. kamene a dřeva), jednak pro výhodné vlastnosti, a to již 
v suchém stavu. Výroba cihel se vyvíjela nezávisle na sobě v různých oblastech 
světa. Největší cihelné stavby byly postaveny již v Babylónské říši, která vznikla 
v období 2000 let p řed naším letopočtem (např. „babylonská věž“). Cihly byly 
nepálené nebo pálené na nízkou teplotu. Babylónskou  kulturu převzali Peršané, kteří 
při stavbách chrámů použili i glazované cihly. Výroba vypálených cihel  se vyvíjela i 
v Egyptě, Číně a Indii. Také v Řecku byla výroba cihel známá, ovšem Řekové dávali 
přednost dřevu jako stavebnímu materiálu. Na vysoké úrovni zde  byla výroba tašek. 
Od Řeků převzali výrobu cihel Římané. V 17. století se postupně do výroby začaly 
zavádět stroje, původně dřevěné. 

Výroba cihel a ostatních cihlá řských výrobků byla ruční, bez jakýchkoli 
teoretických znalostí, pouze na základě zkušeností. Rozměry a tvary výrobků byly 
různé, samozřejmě kolísala teplota výpalu, složení surovinových sm ěsí a tedy i 
kvalita výrobků. [1] 

Do poloviny 19. století má výroba cihel charakter d omácí malovýroby. V roce 
1855 byl vynalezen lis pro vytvá ření cihel. Téměř současně v roce 1858, postavil 
Hoffmann kruhovou pec. Druhá polovina 19. století j e tedy charakterizována počátky 
mechanizace výroby a jejím rozvojem. [2] 

Hoffmanova kruhová pec byla později doplněna plynovým topením 
(Mendheim), začalo se využívat kanálových sušáren (Keller) a ve Fr ancii byla v roce 
1910 postavena první tunelová pec. Koncem 19. stole tí byl v Evropě sjednocen 
formát cihel a byly vydány první normy pro výrobu c ihel. 

Dnešní období se liší od p ředcházejících zdokonalením nejen vlastní výroby, 
ale i výrobků. K těmto zdokonaleným výrobkům patří porézní a duté výrobky. Duté 
cihly byly vynalezený již v roce 1855. [2] 

Na území Čech se cihlářská výroba vyvíjela od 9. století. Velký rozvoj 
cihlářství nastal za Karla IV. Souviselo to s tím, že ve výstavbě bylo Nové Město a 
stavěly se i velké stavby mimo Prahu. Ke stagnaci došlo (podobně jako v případě 
mnoha ostatních řemesel) v období třicetileté války. Teprve v 18. století se výroba 
cihel opět rozvinula na skutečně řemeslnou úroveň. První strojní cihelna byla 
postavena v Řůžodolu u Liberce v roce 1874 (Ing. Fr. Tyl). Od té doby začala strojní 
výroba cihel a začaly se budovat další cihelny. Řada z nich byla po 2. světové válce 
zrušena a byly vybudovány moderní cihelny, speciali zované většinou na výrobu 
menšího počtu druhů výrobků. 

Další podstatné změny nastaly po roce 1989, kdy do řady existujících podniků 
vstoupil zahraniční kapitál a cihelny byly výrazně zmodernizovány. Při výrobě 
cihlářských výrobků se uplatňuje mechanizace a automatizace provozů, je kladen 
důraz na kvalitu a p řesnost výrobků, na hospodárnost a ekonomická hlediska p ři 
výrobě. Trendy rozvoje cihlářské výroby směřují spíše k výrobkům větších rozměrů 
s odlehčeným střepem. Objem cihlářské výroby je velký a výroba cihlá řských výrobků 
je rozšířena po celé republice. [1] 
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2 HLÍNY 
 
Základní surovinou pro výrobu cihel a tašek jsou hl íny. Hlíny vznikly rozpadem 

a chemickým rozkladem hornin, které obsahují živec.  K těmto horninám patří v prvé 
řadě žuly. Do téže skupiny pat ří svým složením podobné ruly, porfyry, syenity apod . 

Žulou nazýváme kompaktní směs zrn křemene, živce a slídy. 
Žula se rozpadá větráním. Větráním rozumíme rozpad horniny působením 

přírodních sil: kolísání teploty, chemickým působením vody (rozpouštěním). Voda 
však působí i jinak: proniká do pórů kamene, zmrzne, rozpíná se a rozrušuje horninu. 
Velkou úlohu při rozrušení hornin má též vegetace rostlin, bakteri í, mikrobů a plísní. 
Tím se jednak oddělují zrna jednoho od druhého a rozdrobují se, jedna k se základní 
složky horniny, hlavně zrna živce, chemicky rozkládají. Zrna k řemene při rozpadu 
prakticky své složení nemění. Také slída je dosti odolná. Naproti tomu u živc e 
nastane úplná chemická změna. Tato část žul zvětrává a mění se na nový materiál- 
hlinitou hmotu. Současně se vylučuje kysličník křemičitý. Tento kysličník se vyskytuje 
velmi často ve formě známých hornin: křemene a křemenného písku, který vytváří na 
mnoha místech ohromná ložiska. Písku se používá pro  různé stavební práce a jako 
suroviny v různých výrobních oborech. 

Hlinitá hmota je směsí chemických sloučenin. Ve většině případů je základní 
složkou směsi kaolinit. Kaolinit je chemická sloučeniny kysličníku hlinitého, kysličníku 
křemičitého a vody. 

Při rozpadu živce vzniká současně s kaolinitem ještě řada sloučenin, 
chemickým složením a vlastnostmi podobných kaolinit u. Všem těmto látkám ve 
formě směsi říkáme hlinitá hmota. 

Do hlinité hmoty se p ři jejím vzniku dostává veliké množství vedlejších 
příměsí: křemen, dosud nerozpuštěný živec, slída a jiné. Takové sm ěsi se říká 
prvotní (primární) kaolin. Prvotní kaoliny byly po svém vzniku částečně smyty vodou. 
Voda je přeplavila, přenesla do nižších poloh a současně z nich odstranila většinu 
příměsí. Vyplavené a od hrubých nečistot očištěné hmotě se říká druhotný 
(sekundární) kaolin. 

Hlíny méně cenné a nejvíce znečištěné vedlejšími příměsmi se zužitkují jako 
základní materiál k výrobě červených stavebních cihel. Cennější, poměrně málo 
znečištěné hlíny se používají k výrobě žáruvzdorného zboží, v polygrafickém 
průmyslu (tužky), v porcelánkách, a v závodech na výro bu póroviny apod. 

Čím více hlinité hmoty hlína obsahuje, tím je cenn ější. Nejčastěji a v největším 
množství je k hlinité hmotě v hlínách přimísen písek. Příměsím v hlinité hmotě se říká 
ostřiva. Podle složení rozeznáváme velmi mnoho druh ů hlín (slíny, spraše, písčité 
hlíny). [2] 
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3 NEPLASTICKÉ SUROVINY  
 
K cihlářským zeminám, které představují plastickou složku výrobní hmoty, se 

přidávají další suroviny, které upravují vlastnosti v ýrobní hmoty za syrova nebo 
vlastnosti hotového výrobku. Patří k nim ostřiva a helčiva. [1] 

 
3.1 Ost řiva 
 
V cihlářských zeminách jsou ostřiva většinou již v určitém množství obsažena. 

Pokud je potřeba hmoty takzvaně doostřit (snížení plastičnosti a smrštění sušením), 
lze použít písky, které se často těží v blízkosti těžby cihlářské zeminy. Z důvodů 
vratné změny objemu zrn křemene při výpalu se používají písky jemnozrnné. Dalším 
ostřivem jsou rozdrcené vlastní pálené st řepy (výmět z výroby). Výhodou je, že 
ostřivo má stejné složení jako zpracovaná hmota. Jako o střivo lze využít také 
elektrárenské popílky, případně škváru nebo strusku. Tyto p řísadu musí mít ovšem 
nízký obsah výkvětotvorných látek, tj. ve vodě rozpustných solí. [1] 

 
3.2 Lehčiva 
 
Lehčiva upravují (snižují) konečnou objemovou hmotnost vypáleného st řepu a 

tím zvyšují tepelnou izolačnost výrobku. Používají se nejčastěji dřevěné piliny nebo 
uhelný prach. Obsah lehčiv muže být až kolem 30% obj. (podle obsahu t ěkavých 
látek). Vyšší obsah lehčiv by mohl působit problémy při výpalu v tunelové peci. [1] 
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4 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

 
4.1 Těžba surovin 
 
Vzhledem k tomu, že cihlá řská výroba má poskytovat velký objem relativn ě 

levných výrobků, je důležité, aby cena výrobků nebyla zvyšovaná náklady na 
dopravu surovin. Proto většina závodů vznikla v těsné blízkosti ložisek surovin. 

Před otevřením ložiska je nutné provést geologický průzkum, provést 
technologické zkoušky suroviny, dále je nutno vy řešit majetkoprávní vztahy 
k uvažovanému území a samoz řejmě dopad případné těžby na životní prostředí. 
V současné době je samozřejmostí, že po vytěžení ložiska se provádí následná 
rekultivace. 

K těžbě se používají např. korečková rypadla, lžícová rypadla, buldozery, 
skrejpry a další těžební zařízení. Vytěžené suroviny se do závodů dopravují různými 
způsoby. Využívá se doprava pásová (p ři minimální vzdálenosti ložiska od závodu), 
doprava nákladními automobily nebo kolejová doprava . [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: Těžba pomocí korečkových rypadel [15] 
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Obr. 2: Těžba pomocí lžícových rypadel [15] 
 
4.2 Úprava surovin  
 
Účelem úpravy surovin je zlepšení technologických vla stností, tj. rovnoměrné 

promísení složek surovin, promísení surovin ve hmot ě, rozdrcení tvrdých součástí 
(CaCO3, křemene) a promísení s vodou. 

Pro zhomogenizování surovin a zlepšení plastičnosti je důležité odležení 
suroviny. Odležení se provádí haldováním nebo odlež ováním v tzv. odležovacích 
věžích, zásobnících nebo odležárnách. Kromě odležení suroviny se p ři haldování 
tvoří zásoba suroviny pro období, kdy nelze surovinu t ěžit. 

Haldování navazuje na těžbu surovin, je to nejjednodušší p ředprava 
suroviny.[1] 

 
4.3 Příprava plastického t ěsta  
 
Výrobní směs se sestavuje zpravidla ze dvou druh ů plastických surovin, podle 

potřeby se přidává ostřivo a lehčivo. Příprava plastického těsta spočívá v mletí 
surovin, jejich vzájemném promísení (včetně lehčiv) a zároveň promísením 
s potřebným množstvím vody. Mletím surovin se zajiš ťuje optimální rozdělení 
velikosti částic. Jemnost pracovní hmoty má vliv na plasti čnost (jemnější hmoty jsou 
plastičtější) na chování přisušení (jemnější hmoty jsou citlivější k sušení), na pevnost 
střepu a další vlastnosti výrobku. Důležitou fází přípravy hmoty je odvzdušnění, při 
němž se vakuováním odstraňuje vzduch z vytvářecí hmoty. Při přípravě plastického 
těsta se většinou do hmoty zavádí horká vodní pára. Ú čelem je zvýšení plastičnosti 
těsta při nižším obsahu vody (nižší riziko i náklady p ři sušení), snížení tření ve 
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šnekovém lisu (úspora energie na pohon za řízení) a regulace teploty v zimním 
období. Vodní pára se zavadí do hmoty zpravidla ješ tě před vstupem do šnekového 
lisu. [1] 

 
4.3.1 Linky pro p řípravu plastického t ěsta  
 
Základní sestava linky pro p řípravu plastického těsta se skládá ze za řízení pro 

mletí a mísení surovin, odležení a tvarování. P říklad linky na přípravu hmoty pro 
výrobu cihel: 

Skříňový podavač- kolový mlýn na mokré mletí (zárove ň se dávkují piliny)- 
talířový mísič- válcový mlýn- válcový mlýn (domílání)- protla čovací mísič (odležení)- 
korytový mísič- vakuový šnekový lis. [1] 

 
4.4 Strojní za řízení pro p řípravu plastického t ěsta  
 
4.4.1 Podávací za řízení  
 
Pro plynulý přísun surovin ze zásobníků do dalších úpravnických strojů se 

používají různé typy podavačů. V cihlářské výrobě jsou to nejčastěji skříňové, 
bubnové nebo talířové podavače. Výhodou skříňových podavačů je možnost 
dávkování několika surovin v určitém objemovém poměru. Zároveň mohou tyto 
podavače sloužit jako velkoprostorové zásobníky surovin. [ 1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3: Skříňový podavač. 1- přísada, 2- plastická surovina, 3- méně plastická 

surovina. [15] 
 
4.5 Mlecí za řízení  
 
K rozmělnění surovin se používají drtiče a mlýny. Pro tvrdé suroviny s nízkou 

vlhkostí jsou v cihelnách používány kladivové drti če. Jsou určeny pro rozmělnění 
velkých kusů suroviny na zrnitost, vhodnou pro další mletí. Nej častějším zařízením je 
kolový mlýn. Mletí se provádí za sucha, častěji však za mokra. Pro další mletí na 
potřebnou jemnost se pak využívají válcové mlýny. Mletí  ve válcových mlýnech bývá 
dvoustupňové, první pár válců mele na hrubší zrnitost (3,5- 4 mm), druhý pár vál ců 
(hladké diferenciální válce) slouží pro domílání (1 - 0,8 mm). Mezeru mezi válci je 
nutno často kontrolovat seřizovat. [1] 
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4.6 Mísiče  
 
K promísení surovin a k zamísení vody do hmoty se p oužívají mísiče. 

Několikanásobným mísením v průběhu přípravy hmoty je zajištěna dostatečná 
homogenizace hlediska promísení surovin i rozložení  vlhkosti. [1] 

 
4.7 Ostatní za řízení  
 
Z dalších zařízení, využívaných při přípravě plastického těsta, lze jmenovat 

různé druhy dopravních zařízení, velkoprostorové zásobníky, odležovací věže aj. [1] 
 
4.8 Tvarování  
 
Při výrobě cihlářských výrobků převažuje tažení z plastického těsta na 

vakuových šnekových lisech při tlaku asi 1,5 MPa. Vhodnost jejich použití je dán a 
tvarem výrobků s konstantním profilem, který lze snadno vytvo řit pomocí vhodně 
zkonstruovaného ústí lisu. Výhodou tohoto způsobu tvarování je kontinuální provoz 
zařízení. [1] 

 
4.9 Tažení z plastického t ěsta  
 
Tažení cihlářských výrobků se provádí na vakuových šnekových lisech. P ři 

tažení je nutné dodržet optimální obsah vody v t ěstě. Těsto se před vstupem do 
šnekového lisu propařuje vodní párou na teplotu asi 40- 60°C, čímž se zvýší jeho 
plastičnost při nižším obsahu vody. Pára se do t ěsta zavádí nejčastěji v korytovém 
nebo protlačovacím mísiči nebo do komory šnekového lisu, což je ovšem mén ě 
vhodné. [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4: Schéma vakuového šnekového lisu.  1- roz řezávací růžice, 2- vakuová 

komora, 3- dopravní šnek, 4- lisovací šnek, 5- konc ová hlava šneku, 6- protinože,  
7- předústí, 8- ústí, 9- podávací za řízení, 10- manometr, 11- osvětlení vakuové 
komory. [15] 
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Obr. 5: Schéma ústí s trny pro tažení d ěrovaných cihel.  1- jádro, 2- trn,  

3- třmen, 4- můstek. [15] 
 
4.10 Sušení  
 
Sušení polotovarů představuje energeticky náročný proces. Vzhledem 

k velkým objemům výroby a rostoucím požadavkům na kvalitu cihlářských výrobků 
se v současné době věnuje sušícímu režimu velká pozornost. [1] 

 
4.11   Sušení cihel a tašek 

 
Syrové cihly a tašky vytvá řené z hlíny je t řeba vysušit a vypálit. Sušení je 

přípravou k pálení.  Pouze vysušený surový výrobek je  schopen snést poměrně 
rychlé zahřívání, které nastává při pálení, aniž se p ři tom pokroutí nebo popraská. Po 
sušení je výrobek tak pevný, že jej lze skládat v p eci v několika řadách nad sebou. 
Při sušení je třeba splnit řadu požadavků: 

1. Odstranit z výrobku v době pokud možno nejkratší p říslušné množství 
vlhkosti. 

2. Výrobek při sušení musí zůstat celý a musí si udržet pravidelný tvar. 
Podstatou sušení syrových cihel a tašek je odstran ění vody z povrchu 

výrobku. Vnější povrch syrového výrobku je po odpa ření vody, krátce po začátku 
sušení, na vodu chudší než vnit řní části. Ve vnitřních částech výrobku s větším 
množstvím vody způsobí kapilární síly, že voda stoupá k povrchu a vyr ovnává 
vlhkost v celé hmotě syrového výrobku. 

Hlína patří k materiálům, které, suší-li se rychle, snadno popraskají. Suš ení se 
proto musí podle možností provádět zprvu vlhkým vzduchem. Odpa řování z povrchu 
probíhá pomalu- teplem vzduchu se výrobek zah řívá. Pohyb vody z vnit řních vrstev 
k vnějším se urychlí a snáze se kompenzuje ztráta vody o dpařováním z povrchu. 

Syrové výrobky se suší v sušárnách dvou typ ů: přirozených a umělých. Při 
kontrole a zhodnocení práce sušáren je t řeba mít také na z řeteli: 

 
1. možnost mechanizace zavážení a vyvážení sušáren;  
2. snadnou regulaci pracovních podmínek sušáren. [2 ] 
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4.12 Výpal   
 
Výpalem získávají cihlářské výrobky své konečné charakteristické vlastnosti, 

tj. pevnost, pórovitost, odolnost proti povětrnostním vlivům a také typický vzhled. 
K dosažení těchto vlastností vede řada fyzikálních a chemických dějů ve střepu.[1] 

Účelem pálení sušených výlisků je dodat těmto výrobkům mechanickou 
pevnost podle stavebních podmínek a učinit je stálými vůči vodě. Výrobky se pálí p ři 
vysokých teplotách 900-1050°C, n ěkdy i vyšších. Potřebná vypalovací teplota závisí 
na vlastnostech hlíny, to je na jejím fyzikálním, c hemickém a mineralogickém ložení. 
Pálí se v pecích nejrůznějších konstrukcí. Pece lze rozdělit na dvě hlavní skupiny- 
s provozem periodickým a nep řetržitým. [2] 

 
 
5 PECE PRO VÝPAL CIHLÁ ŘSKÝCH VÝROBKŮ  
 
Vývoj pecí pro výpal cihlá řských výrobků postupoval od jednoduchých 

periodických pecí (původně se vypalovalo v milí řích) přes pece kruhové až 
k moderním kontinuálním pecím. V dnešních moderních  provozech se výrobky 
(zejména zdicí materiály) vypalují většinou ve velkoprofilových tunelových pecích 
vytápěných zemním plynem. Vzhledem k velkému objemu výrob y bývají pece 
konstruovány se závěsným stropem. To umožňuje větší profil pecního kanálu. Doba 
výpalu bývá 20-30 h (některé výrobky se vypalují v jedné vrstvě po dobu kolem 6 h). 

Provoz pecí (i některých dalších částí výrobní linky) je řízen počítači. [1] 
 
5.1 Výpal v tunelové peci 
 
Z hlediska teploty je tunelová pec rozd ělena na tři pásma, předehřívací, 

žárové a chladící. Každé pásmo je pak rozd ěleno na několik sekcí s různou teplotou. 
Průběh výpalu v tunelové peci je dán rychlostí pohybu vo zů s polotovary pecním 
kanálem a délkou úseků s nastavenými různými teplotami. Protože rychlost pohybu 
pecních vozů je při nastaveném režimu konstantní, je průběh vypalovací křivky řízen 
délkou úseků s různými teplotami (strmější křivka- kratší úseky). [1] 

 
5.1.1 Předehřívací pásmo 
 
V předehřívacím pásmu se polotovary postupně zahřívají z normální teploty 

na teplotu cca 600°C. 
Do pece v určitých časových intervalech vjíždějí pecní vozy vstupním otvorem. 

Při vjezdu vozu do pece je nutno zamezit vstupu tzv. falešného vzduchu, který by 
snižoval účinnost pece (ochlazení pecního prostoru). Řešením je použití tlakové 
clony (přetlak uvnitř pece). 

V průběhu předehřívání je nejdůležitějším dějem uvolňování chemicky vázané 
vody z jílových minerálů. Vznik vodní páry ve st řepu je spojen s poklesem jeho 
pevnosti. Dalším důležitým dějem ve střepu je modifikační přeměna β-křemene na α-
křemen při teplotě 573°C, spojena s objemovým nár ůstem zrn křemene. Rychlost 
nárůstu teploty v této oblasti musí být p řijatelná, aby nedošlo k popraskání 
materiálu.[1] 
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5.1.2 Žárové pásmo  
 
 Žárové pásmo je úsek pece, v n ěmž je polotovar určitou dobu vystaven 

maximální teplotě. Zejména v žárovém pásmu je nutno zajistit rovnom ěrné prohřívání 
celé skládky v průřezu pecního kanálu. Důležitý je způsob uložení vypalovaných 
polotovarů a vhodné rozmístění hořáků, které zajišťují cirkulaci plamene. [1] 

 
5.1.3 Chladící pásmo  
 
Úsek chlazení bývá v keramice nejchoulostivější z hlediska možnosti vzniku 

vad. Při chlazení se materiál smršťuje. Pokud by rychlost chlazení byla p říliš velká, 
teplota ve střepu by se nestačila vyrovnávat. To by mělo za následek vznik tahového 
napětí ve vypalovaném tělese, zejména v jeho povrchových vrstvách. P říliš velké 
pnutí by mohlo způsobit porušení celistvosti výrobku. V počáteční fázi chlazení asi do 
600°C se musí respektovat zp ětná modifikační přeměna α-křemene na β-křemen při 
teplotě 573°C, p ři níž dochází ke smrš ťování zrn křemene. To způsobuje vznik 
tahového napětí ve střepu a spolu s napětím, vyvoleným teplotním gradientem, to 
může vést ke vzniku trhlin. Proto je nutné v oblasti modifikační přeměny křemene 
(cca 600- 450°C) za řadit při chlazení prodlevu, aby se vyrovnal teplotní gradi ent 
v tělese a modifikační přeměna křemene mohla bez problémů proběhnout. Teprve při 
překonání tohoto teplotního intervalu lze průběh chlazení opět urychlit. [1] 

 
Obr. 6: Příklad vypalovací křivky cihlářských výrobků v tunelové peci.   

1- dehydroxidace jílových materiálů, 2- přeměna α-křemene na β-křemen. [15] 
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5.2 Využití odpadního tepla z pecí 
 
Při výpalu je účelné využít značného tepelného obsahu chladnoucích výrobků. 

Odpadní teplo z chladicího pásma pecí (chladící vzd uch) se využívá v sušárnách. [1] 
 
5.3 Manipulace s výrobky  
 
Cihlářské výsušky se nakládají po vysušení na pecní vozy automaticky 

pomocí tzv. rovnacích automatů, takže podíl těžké manuální práce je omezen na 
minimum. Po výpalu se opět výrobky automaticky vykládají a rovnají na palety . [1] 

 
5.4 Balení  
 
Vypálené cihlářské výrobky se balí na palety. Pro zvýšení stabilit y palet se 

výrobky nejprve páskují a pak se balí do smrš ťovací folie pro ochranu p řed 
povětrnostními vlivy během skladování. Zabalené výrobky na paletách se skl adují 
běžně na volném prostranství. [1] 

 
5.5 Použití výrobk ů  
 
Cihlářské výrobky jsou základním stavebním materiálem zej ména pro 

nízkopodlažní výstavbu (např. rodinné domy). Pro výstavbu obytných i jiných obj ektů 
se vyrábějí cihlářské výrobky v sortimentu, který v podstat ě umožňuje konstrukci celé 
stavby. [1] 

 
 

Obr. 7: Použití základních druhů cihlářských výrobků [15] 
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5.6 Vliv výpalu na životní prost ředí  
 
 Výpal keramických výrobků obecně může zatěžovat životní prostředí různými 

plynnými exhalacemi. Vznikají jednak samotným spalo váním paliv, i když p ři použití 
plynných paliv je toto zatížení nižší než v p řípadě ostatních druhů. Hlavním zdrojem 
škodlivých exhalací jsou tepelné p řeměny organických látek přítomných ve střepu, 
zejména lehčiv, např. pilin. Je nepřípustné, aby tyto látky odcházely se spalinami do 
ovzduší. Ze spalin se odstraňují dodatečným spalováním přídavnými hořáky, 
zařazenými v odtahové cestě spalin. [1] 
 

6 SEDM NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ KVALITY 
 
Při řízení kvality se používá sedmi základních nástrojů pro řízení a následné 

zlepšování kvality. S těmito nástroji byla česká odborná veřejnost seznámena již 
v roce 1973, prostřednictvím pana Kaoru Ishikawy, p ři jeho návštěvě Prahy. „Seven 
Tools“, nebo jinak řečeno nástroje řízení kvality, se formovaly v padesátých a 
šedesátých letech předcházejícího století v Japonsku za účasti Kaoru Ishikawy a 
Williama Edwardse Deminga. Společným rysem je požadavek na týmovou prácí, 
který přetrval dodnes. [3] 

 
6.1 Základní struktura sedmi nástroj ů pro řízení kvality: 
 
1. Sběr dat a třídění informací  
2. Grafy – vývojové diagramy  
3. Histogramy – rozdělení četností  
4. Paretova analýza  
5. Diagram příčin a následků  
6. Regulační a korelační analýza  
7. Regulační diagramy 
 
6.1.1 Sběr dat t řídění informací 
 
Sbíraná data mohou být různého charakteru, jiná data budou sbírána pro 

právní účely a jiná pro řešení technického problému, nebo také pro zlepšován í řízení 
procesu. Samotný sběr dat sice nic ne řeší, ale kvalita sesbíraných dat ovlivní kvalitu 
výstupu analýzy zpracované právě z těchto údajů. Pro sběr kvantitativních údajů o 
kvalitě, které se v procesu vyskytují, jiným slovem m ěřitelných údajů, se používají 
kontrolní tabulky, nebo také formulá ře, či kontrolní listy, ale také zprávy o auditech 
nebo hlášení o reklamacích. Taková kvantitativní da ta jsou například počet a druhy 
vad. Dalšími typy dat vztažených na kvalitu jsou t řeba výsledky stoprocentní kontroly 
dávky, nebo záznamy uvedené v regulačním diagramu, dále pak výsledky zkoušky, 
tento typ však bývá časově, nebo finančně náročný. Základ tohoto nástroje spočívá 
v jednoduchosti a přehlednosti zápisu dat. [3] 
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6.1.2 Vývojový diagram 
 
Vývojové diagramy snadno umožní popsat průběh operací, činností, jejich 

souslednost nebo i základní vztahy mezi nimi. Snadn o se tak každý proces nebo 
aktivity zprůhlední a zjednoduší.  

 
Historie vývojových diagramů 
 
Použití vývojových diagramů nezačalo, jak se traduje, s rozvojem po čítačů a 

nutností jednoduše znázornit probíhající děje v počítačích, ale jeho počátky sahají 
mnohem dál. Již v roce 1921 p ředstavil Frank Gilbreth svou práci nazvanou “Proces s 
Charts - First Steps in Finding the One Best Way” j ako výsledek své snahy o 
eliminaci zbytečných pohybů a činností při – zdění. Frank Gilbreth byl totiž zedník. 
Rozvoj počítačů pouze posunul jeho využití do povědomí více lidem a rozší řil oblasti 
jeho použití. [4] 

 
Symboly: 
 

- Dle normy ČSN ISO 5807:1996 (36 9011) Zpracování informací- 
Dokumentační symboly a konvence pro vývojové diagramy toku da t, programu 
a systému, síťové diagramy programu a diagramy zdrojů systému. 

Mezní značka: představuje vstup nebo výstup, nap říklad začátek nebo konec 
programu. 

 
 
 
 
Zpracování: představuje jakýkoli druh funkce zpracování, nap říklad provádění 

definované operace nebo skupiny operací, jejichž vý sledkem je změna hodnoty, 
formy nebo umístění nebo stanovení, který z několika směrů toků se má sledovat. 

 
 
 
 
 
Předdefinované zpracování: Přestavuje pojmenované zpracování, které se 

skládá z jedné nebo více operací nebo programových kroků, které jsou specifikovány 
jinde, například podprogramem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str. 23 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
Rozhodování: představuje rozhodovací nebo přepínací funkci s jedním 

vstupem, kde však může být řada alternativních výstupů, z nichž pouze jeden může 
být aktivován pro vyhodnocení podmínek definovaných  uvnitř symbolu. Příslušné 
výsledky hodnocení mohou být p řipsány ke spojnicím reprezentujícím cesty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spojka: představuje výstup do jiné části téhož vývojového diagramu nebo 

vstup z jiné části a používá se k p řerušení spojnice a k jejímu pokračování na jiném 
místě. 

 
 
 
 
 
Spojnice: představuje tok dat nebo řízení. 
 
 
 
 
 
Typy vývojových diagramů: 
 

- Dle normy ČSN ISO 5807:1996 (36 9011) Zpracování informací- 
Dokumentační symboly a konvence pro vývojové diagramy toku da t, programu 
a systému, síťové diagramy programu a diagramy zdrojů systému. 

 

• vývojové diagramy toku dat, 

• vývojové diagramy programu, 

• vývojové diagramy systému, 

• síťové diagramy programu, 

• diagramy zdrojů systému. [5] 
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6.1.3 Histogramy 
 
Tento nástroj pro grafické zpracování dat je vlastn ě ztvárněním hodnot 

v tabulce četnosti. Pro měřitelný znak kvality získává tvar sloupcového diagra mu. 
Tento diagram má všechny sloupce stejně široké a shodné s ší řkou třídního 
intervalu, počet těchto sloupců je stejný jako počet tříd. Na ose x znázorňuje hranice 
třídního intervalu, nebo hodnoty t řídních znaků. Na ose y jsou vyneseny t řídní 
četnosti, nebo relativní třídní četnosti. 

 
Tvary histogramů: 

 
Histogram zvonovitého tvaru (obr. 8, a)) 

- tento histogram je symetrický a má jeden vrchol, z ískává tento tvar, pokud na 
proces působí pouze náhodné příčiny, takovýto proces je staticky zvládnutý. 
Tento tvar histogramu svědčí o normálním rozdělení. 

 
Dvouvrcholový histogram (obr. 8, b)) 

- histogram se dvěma vrcholy, vzniká převážně spojením dvou souborů (dvě 
pracovní linky). 

 
Histogram plochého tvaru (obr. 8, c)) 
 

- výstup z procesu, jehož okamžité rozd ělení je normální, průměr se v čase 
mění lineárně a rozptyl je konstantní, p říčinou takového procesu bývá 
opotřebení nástroje.  

 
Histogram hřebenového tvaru (obr. 8, d)) 
 

- tyto grafy jsou následkem systematické chyby p ři třídění například dílů, nebo 
chybou při zaokrouhlování. 

 
Histogram asymetrického tvaru (obr. 8, e)) 
 

- vrchol je mimo těžiště, výstup z procesu, jehož okamžité rozd ělení je normální, 
průměr se mění v čase parabolicky a rozptyl je konstantní (opot řebení 
nástroje). 

 
Useknutý histogram (obr. 8, f)) 
 

- tento sloupcový graf vzniká po provedení stoprocen tní kontroly výrobní dávky, 
ze které byly vyřazeny hodnoty pod dolní mezní hodnotou, nebo nad ho rní 
mezní hodnotou, danou specifikací. Pokud jsou stano veny obě mezní 
hodnoty, je diagram oboustranně useknutý. 

 
Histogram zvonovitého tvaru s izolovanými hodnotami  (obr. 8, g)) 
 

- histogram se může jevit jako dvouvrcholový, nejčastěji se jedná o p řítomnost 
odlehlých hodnot, také může jít o nízkou účinnost třídící kontroly. 
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Dvouvrcholový diagram s výraznou četností v krajní třídě (obr. 8, h)) 
 

- takovýto diagram vzniká špatnou kumulací zjišt ěných údajů, hodnoty těchto 
dat jsou vyšší než horní mez poslední t řídy, ta bývá shodná s horní mezní 
hodnotou. [3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8: Základní tvary histogramů [16] 
 
6.1.4 Paretova analýza 
 
Paretova analýza je postavena na myšlence italského  ekonoma Vilfreda 

Pareta, který působil začátkem 19. století. Ten došel k závěru, že 80% národního 
důchodu je produkováno 20% obyvatelstva. V 50. letech  19. století tento princip, 
v odvětví řízení kvality, použil J.M. Juran. Ten uvedl, že 80 až 90% problémů 
způsobuje 5 až 20% p říčin, a právě na tyto příčiny je důležité se soustředit. 
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Postup konstrukce Paretova diagramu: 
 
1. Určení všech příčin. 
2. Stanovení kritérií pro analýzu (nap říklad četnost, náklady). 
3. Seřazení příčin sestupně, například podle jejich četnosti. 
4. Sestrojení grafu. 

 
Graf: 

 
Na ose x Paretova diagramu jsou uvedeny všechny sta novené příčiny 

sestupně, to znamená, že pokud jsou p říčiny tříděny podle četnosti, jsou 
zaznamenávány od největší četnosti k nejmenší. Na levé straně osy y jsou uvedeny 
absolutní četnosti a na pravé straně kumulativní relativní četnosti. V diagramu jsou 
pak uvedeny četnosti jednotlivých příčin. Spojením bodů kumulativní relativní četnosti 
vznikne Lorenzova křivka. V jejím průběhu se zaznačí 80 až 95%, které zvýrazní 
příčiny, které je důležité řešit. [3] 

 
 

Obr. 9: Paretova analýza [17] 
 
6.1.5 Diagram p říčin a následk ů 
 
Podle svého autora také často nazýván Ishikawův diagram, nebo podle svého 

tvaru „diagram rybí kosti“. Jde opět o grafické ztvárnění, tentokrát vztahu mezi 
příčinou a jejím následkem. P říčiny jsou převážně tříděny podle Shewhartova pojetí 
procesu, na stroje, prostředí, měření, metody, lidi a materiály. Diagram je 
strukturován tímto způsobem:  
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V pravé části diagramu je umístěn následek, zvaný „rybí hlava“, který ur čuje 

daný problém. K následku směřuje vodorovná čára, ke které se svisle zbíhají p říčiny. 
Tyto příčiny se, opět vodorovně, dále větví na subpříčiny. 

Diagram je ve většině případů konstruován týmem pracovníku, formou 
brainstormingu, ale také je možné, aby byl zpracová n pouze jediným pracovníkem.  
V tomto druhém případě je ovšem více pravděpodobné, že dojde k opomenutí 
některé z příčin. 

 
Stručný postup: 
 

1. Jasné vymezení následku. 
2. Zakreslení následku a páte ře „rybí kosti“. 
3. Dokreslení hlavních příčin. 
4. Pomocí brainstormingu se získají a následně dokreslí subpříčiny 

k jednotlivým větvím. [3] 
 

 
Obr. 10: Ishikawův diagram [18] 
 
6.1.6 Regula ční a korela ční analýza 
 
Bodové diagramy, nebo také korelační, slouží k posouzení, zda zjištěná daná 

proměnná kvality odpovídá zkoumané proměnné kvality na výrobku. Nap říklad 
v odvětví metrologie, kde je pot řeba vědět do jaké míry jsou na sobě, dvě nebo více, 
veličiny závislé. Jedná se o matematické schéma, které z názorňuje úhrn dat o dvou 
proměnných. Tyto data jsou v diagramu zakreslena jako je dnotlivé body. Osu x určují 
hodnoty jedné proměnné, osu y hodnoty druhé proměnné, takto se snadno zjistí 
vztah mezi oběma proměnnýma, tuto závislost lze importovat k řivkou. 
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Typy závislostí: 
 

1. Stochastická závislost  
 

-   nalézání a vyhodnocování spojitosti mezi dv ěma a více statistickými znaky, 
- jednostranná - (korelační analýza), 
- vícestranná - (regresní analýza). 

 
2. Funkční závislost 

 
- jedna proměnná je funkcí druhé proměnné. 

 
Koeficient korelace: 
 

Koeficient korelace je nejužívanější mírou vyjádření závislosti mezi dvěma 
proměnnýma, potíže se vyskytují v oblasti ověřování, jsou-li splněny předpoklady: 

 
1. Základní soubor, z kterého je odebrán náhodný vý běr (Xi, Yi), kde i= 1, 2, 

3,…, n, má dvourozměrné normální rozdělení. 
 
2. Závislost je lineární (regresní p římka). [3] 
 
6.1.7 Regula ční diagramy 
 
Statistical process control (SPC), čili statistické řízení výrobního procesu, má 

za cíl dosažení a následné udržení p řijatelného a ustáleného výrobního procesu. 
Ztělesňuje zpětnou vazbu výrobnímu systému. Proces může být ovlivněn náhodnou 
příčinou, takový proces se považuje za statisticky zvlá dnutý, nebo vymezitelnou 
příčinou, která má za důsledek nepředvídatelné změny, vyhledání těchto příčin mají 
za úkol regulační, někdy také Shewhartovy, diagramy. 

 
Cíle: 
 

- dle ČSN ISO 11462-1:2002 (01 0275) Směrnice pro uplatňování statistické 
regulace procesu (SPC)- Část 1: Prvky SPC. 

• prohloubení znalostí o procesu, 

• řízení procesu tak, aby se choval požadovaným zp ůsobem, 

• snižování kolísání parametrů konečného produktu nebo zlepšování dosažené 
úrovně procesu jinými způsoby. 

 
Při aplikaci SPC může nastat zbytečný zásah, čili zásah, jehož provedení bylo 

zbytečné, nebo chybějící zásah, kdy se zásah měl provést, ale proveden nebyl.  
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Typy regulačních diagramů:  
 

- dle ČSN ISO 8258:1994 (01 0271) Shewhartovy regula ční diagramy. 

o Shewhartovy regulační diagramy pro kontrolu měřením: 

� ( )Rx, - pro výběrový průměr x a výběrové rozpětí R v podskupině, 

� ( )sx, - pro výběrový průměr x  a výběrovou směrodatnou 
odchylku s v podskupině, 

� ( )RMe, - pro výběrový medián Me a výběrové rozpětí R 
v podskupině, 

� ( )MRx, - pro individuální hodnoty a klouzavé rozp ětí. 

o Shewhartovy regulační diagramy pro kontrolu srovnáváním: 

� ( )p - podíl neshodných p v podskupině, 

� ( )np - počtu neshodných np v podskupině, 

� ( )c - počtu neshod c v podskupině, 

� ( )u - počtu neshod na jednotku u v podskupin ě. [3] 

Základní hodnoty: 
 

CL - střední přímka (Central Line), shoduje se s referen ční hodnotou 
zobrazované charakteristiky, 

 
 UCL - horní regulační mez (Upper Control Line), 
 LCL - dolní regulační mez (Lower Control Line). 
 
Regulační meze mohou být také nazývány jako ak ční meze. Tyto meze určují 

pásmo pro přirozenou variabilitu použité výběrové charakteristiky ovlivňované 
náhodnými příčinami a nesmí být zaměňovány s mezními hodnotami (USL- horní 
mezní hodnota, LSL- dolní mezní hodnota), danými p říslušnou specifikací. Někdy se 
do regulačních diagramů zakreslují takzvané výstražné meze, jejichž pásmo bývá 
vždy užší než v p řípadě regulačních mezí. 

 
UWL - horní výstražná mez (Upper Warning Line), 
LWL - dolní výstražná mez (Lower Warning Line). [6]  
 

Pravidla pro určování zvláštních údajů: 
 

1.  Jedna hodnota leží mimo regula ční meze 
- lokální porucha procesu, výpadek, chybné měření. 
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2. Devět hodnot leží na téže straně od střední přímky 

- pravděpodobnost posunutí střední hodnoty, snížení variability 
mezi podskupinami, asymetrie dat. 

 
3. Šest hodnot za sebou plynule klesá/stoupá 

- autokorelovaný proces, závislá měření, lineární trend 
způsobený opotřebením nebo výpadkem. 

 
4. Čtrnáct alternujících hodnot 

- přeregulovaný nebo nestabilní proces. 
 

5. Dvě ze tří hodnot leží mimo interval ±2σ 
- varování před možným překročením mezí. 
 

6. Čtyři z pěti hodnot leží mimo interval ±σ na stejné straně střední přímky 
- pravděpodobné posunutí střední hodnoty, varování před 

možným překročením mezí. 
 

7. Patnáct hodnot leží mimo interval ±σ 
- snížení variability mezi podskupinami, nesprávná volba 

regulačních mezí, vymyšlená čísla. 
 

8. Osm hodnot leží mimo interval ±σ na obou stranách st řední přímky 
  - zvýšení variability mezi podskupinami, porucha procesu. [7] 
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7 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 
 
7.1 Informace o spole čnosti 
 
Firma HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. vyrábí a na trh dodává komplexní 

cihelný systém pro hrubou stavbu. V sou časné době je společnost druhým největším 
výrobcem a dodavatelem cihelného materiálu na českém trhu. V posledních letech 
investovala společnost do modernizace a automatizace provozů (rovnací a 
paletovací linky), též nemalé finanční prostředky byly vynaloženy na zlepšení 
životního prostředí v okolí cihelen, neboť bylo na každé cihelně vybudováno zařízení 
na čištění spalin. 

Ve shodě se zákonem číslo 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a v 
souladu s vládním nařízením č. 163/2002 případně číslo 190/2002 Sb. ve znění 
nařízení vlády 128/2004 Sb. byla u uvedených výrobk ů posouzena shoda s 
technickými požadavky na tyto výrobky a na základ ě posouzení bylo vydáno 
prohlášení o shodě a ES prohlášení o shodě. Výrobce má rovněž zaveden systém 
managementu kvality certifikovaný podle ISO 9001:20 01. 

Firma HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. má t ři výrobní závody, z toho každý 
z nich má trochu jiné složení sortimentu. [8] 

 
7.2 Výrobní závod- Cihelna Hevlín 
 
Cihelna Hevlín dodává na náš trh zejména kvalitní c ihelné bloky HELUZ pro 

vysoce tepelněizolační obvodové zdivo. Vysoká kvalita cihelných bloků je zaručena 
vyspělou technologií, zkušeností zaměstnanců a především kvalitou používané 
suroviny. Jedinečná cihlářská hlína se těží v bezprostřední blízkosti výrobních 
objektů. 

Na jaře roku 2009 byl v Hevlíně uveden do provozu nejmodernější výrobní 
závod společnosti HELUZ, který se specializuje na produkci brou šených 
superizolačních cihelných bloků pro obvodové zdivo. [9] 

 
7.3 Objednávání výrobk ů 
 
Objednávka se dá uskutečnit prostřednictvím internetu přes e-shop  

(www.e-cihla.cz), telefonicky nebo zasláním písemné objednávky na oddělení 
projektů, nebo prodeje. Zákazník prost řednictvím zvolených stavebnin pošle 
objednávku na adresu projektů nebo poptávku na nabídkové oddělení, kde sestaví 
cenovou nabídku a po schválení cenové nabídky se zp racuje objednávka.  
Objednávky jsou zpracovány v programu HELIOS- (info rmační systém na míru 
podniku) a vystaví se výdejky, podle stavu zboží na  skladě se posoudí, zda je ho 
málo vzhledem k množství v objednávce. Program tedy  porovná, jaké položky 
z objednaného zboží na skladě schází a upozorní na nedostatek. Obsluha programu 
poté na tento sortiment zpracuje a pošle požadavek na výrobu do cihelny. Produkce 
se naplánuje v týdenním plánu.  

Maximální dodací lhůta je do 4 týdnů od úhrady zboží, běžně lze zboží 
odebrat již do týdne od poptání.  
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7.4 Sortiment 
 

Obsahuje celkem 638 druhů výrobků: 
 
7.4.1 Celkový p řehled 

 
Cihelný systém:  

 
HELUZ FAMILY 50, 44, 38, 
HELUZ THERMO STI 49, 44, 
HELUZ STI 40, 36.5, 30, 25, 
PLUS 44, 40, 38, 36.5, 30, P15 44, 40, 38, 36,5, 30 , 24, 
HELUZ 24, 20, 17.5, 14, 11.5, 8 A 6 cm. 
Cihelný systém je vyráběn i v broušené variantě včetně doplňků. 

 
Akustické cihly: 

 
HELUZ AKU těžké 30, 25, 
zalévané cihly HELUZ AKU 30, 25 broušená, 20, 14, 
HELUZ AKU 30/33.3, 20, 11.5, 
HELUZ AKU 2x20 s izolantem. 

 
Vodorovné konstrukce:  

 
stropy HELUZ MAIKO 
keramický stropní panel HELUZ  
HELUZ věncovky  
HELUZ nosné a ploché p řeklady  
HELUZ nosné roletové překlady pro venkovní rolety a žaluzie. 

 
Komínové systémy: 

 
HELUZ KLASIK  
HELUZ PLYN A HELUZ MULTI, který je vhodný i pro pas ivní a 

nízkoenergetické domy.  

 
7.5 Přehled inovativních řešení 
 
7.5.1 HELUZ FAMILY 50, 44, 38 
 
Unikátní broušené cihelné bloky. Novinka na českém trhu pro pasivní a 

nízkoenergetické stavění bez nutnosti zateplení. 
 
7.5.2 HELUZ THERMO STI broušené a HELUZ STI broušené 
 
Broušené bloky v kvalitě STI s nejlepšími tepelně-izolačními vlastnostmi, které 

splňují parametry pro energeticky-úsporné a nízkoenerge tické stavění. 
 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str. 33 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
7.5.3 NOSNÝ PŘEKLAD HELUZ pro venkovní rolety a žaluzie 
 
Tvoří schránku pro venkovní stínící systémy (rolety, ža luzie), které zajišťují 

snížení tepelných ztrát budovy, hlučnost, přehřátí místností v letních měsících, 
ochranu soukromí a zamezení vloupání. 

 
7.5.4 KOMÍNOVÝ SYSTÉM HELUZ 
 
K cihelnému domu cihelný komín s obvodovým plášt ěm z broušených 

tvarovek, které umožňují jednoduchou, rychlou a p řesnou montáž. Komínové 
systémy jsou určeny pro všechny druhy paliv a všechny druhy spot řebičů. [10] 
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7.6 Plán interního auditu 
 
 

Auditovaný subjekt:  HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. Cihelna Hevlín 
 
Auditovaná oblast:  Technologický postup výroby 
 
Kritéria auditu:   Vnitřní dokumentace - Technologický postup 
 
Den auditu:     24.11.2010 

 
Tabulka 1: Plán interního auditu 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vypracoval: Bc. Veronika Nováková 
 
Schválil: doc. Ing. Alois Fiala, CSc.   
 
Dne:    V Brně  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Auditovaná činnost Začátek auditu  
[h] 

Kone c auditu  
[h] 

Surovina 7:00 8:00 
Těžba 8:00 9:00 
Úprava suroviny 10:00 11:00 
Zpracování 11:00 13:00 
Sušení 13:00 13:30 
Pálení 14:00 14:30 
Vyvážka, třídění, skladování a expedice 15:00 16:00 
Kontrola výroby 16:00 16:30 
Expedice 16:30 17:00 
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7.7 Zpráva z interního auditu 
 
Datum provedení auditu:   28.11.2010 
 
Přítomní:     Za auditovanou oblast:  
     Bc. Petr Popelá ř 
 
     Auditor: 
     Bc. Veronika Nováková 
 
Cíl auditu:  Prověření technologického postupu z hlediska správnosti 

popisovaných aktivit postupu se skutečným stavem.  
 
Popis technologického postupu: 

 
1. Surovina 

 
Směr těžby stanovuje plán otvírky, p řípravy a dobývání. Probíhá rekultivace 

vytěžených ploch.  
 
2. Těžba 

 
Surovina je odtěžována lžícovým rypadlem, nakládána na nákladní aut a a 

odvážena na haldu kde je p řihrnována dozerem podle pracovního postupu. Da ří se 
udržovat minimální zásoby 50 000 m 3.  

 
3. Úprava suroviny 

 
Zásoba suroviny je udržována v množství 100 000 m 3. Z místa haldy se 

surovina ukládá do skříňového podavače. 
 

4. Zpracování 
 
Přípravna 
 
Ze skříňového podavače surovina putuje pásovým dopravníkem do kolového 

mlýna, tam se smíchá s pilinami a dovlh čí se. Dále surovina propadá do mísidla, a 
odtud je pomocí stěráku vynášena na pásový dopravník směřující do mlecích válců a 
následně do velkokapacitních odlehčovacích zásobníků.  

 
Syrová výroba 
 
Z těchto zásobníků je surovina vybírána korečkovým rypadlem, a 

přepravována gumovým pásem do sk říňového podavače, z něj pak přechází do 
předválcovací stolice, dále do protlačovacího mísidla a opět dovlhčena. Poté putuje 
do šnekového lisu, z jehož ústí nep řetržitě proudí proud hlíny k automatickému 
řezání tvarovek. Odtud výrobky p řecházejí do automatické linky k ukládání na 
sušárenské vozy a putují do sušárenské tunelové kom ory. 

 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str. 36 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

5. Sušení 
 
Výrobky se suší v tunelové sušárenské komo ře, proces plně automatizován. 
 

6. Pálení 
 
Po sušení se výrobky p řeloží na pecní vozy a najíždějí do tunelové pece, toto 

je též automatické. Doba průjezdu 12-20 hodin. 
 

7. Vyvážka, třídění, skladování a expedice 
 
Z pecních vozů jsou výrobky vykládány na paketovací a balící link u, součástí 

linky je brousicí zařízení. Pomocí řetězových dopravníků a manipulátorů pak vyjíždí 
zapaletované a zabalené výrobky ven z haly, kde se ukládají na skladovací místa 
pomocí manipulačních vozíků. 

 
8. Kontrola výroby 

 
A) Namátková kontrola vylisovaného výrobku, výstupe m je list mezioperační 

kontroly syrové výroby. 
 
B) Namátková kontrola vypáleného výrobku, kontrolu provádí obsluha 

paketovací a balící linky. 
 
C) Kontrola páleného výrobku, provádí ji odpovědný pracovník, výstupem je 

záznam o zkoušce. 
 

9. Expedice 
 
Expedice je řízena souvisejícími předpisy pro deklaraci, podklady pro 

deklaraci předává pracovník laboratoře nebo technolog. Pracovníci expedice 
odpovídají za správnost zboží, tím že na pr ůvodní list umístí svojí značku. 

 
Popis zjišt ění: 

 
Popis místa výskytu ložiska cihlá řských surovin je velice p řesně specifikován, 

směr těžby souhlasí s plánem otvírky, p řípravy a dobývání. Rekultivace vytěžených 
ploch probíhá dle stanoveného plánu. Obsluha rypadl a provádí stanovenou vizuální 
zkoušku, v případě neshody nebo pochybností hlásí stav vedoucímu sm ěny. Jsou 
udržovány minimální zásoby u těžby 50 000 m3 a u haldy 100 000 m 3. Jsou 
dodržovány pracovní postupy pro p řípravnu, syrovou výrobu, suchou výrobu a 
expedici. Nebyla zjištěna žádná neshoda se stanovenými postupy, obsluha pl ní své 
povinnosti, a doložila veškeré pot řebné záznamy. Proces výroby je automatizovaný a 
plynulý. 
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Tabulka 2: Checklist 
 

Místo Kritéria 
Zjištění z auditu 

Shoda Neshoda Záznam 

Těžba  
v hliništi 

Provádí obsluha rypadla 
vizuální kontrolu suroviny? ANO 

  

Při zjištění neshody hlásí 
stav těžební směny 
vedoucímu výroby? 

ANO 
  

Jsou udržovány minimální 
zásoby 50 000 m3? ANO   

Příprava 
suroviny 

Provádí obsluha před 
zahájením činnosti vizuální 
kontrolu: 
- stavu hlíny na haldě,  
- komponentů přidávaných 
do hlíny,  
- čelního nakladače včetně 
olejových náplní a 
pásového dopravníku,  
- nastavení hradítek?  
- hlásí neshody? 

ANO 

  

Provádí obsluha kontrolu 
stavu gumových pasů 
dopravníků? 

ANO 
  

Sleduje a provádí očištění 
elektromagnetu nad 
gumovými pasy? 

ANO 
  

Sleduje a kontroluje 
nastavení válců? 

ANO   

Přípravna 

Provádí obsluha určené 
kontroly před spuštěním? ANO   

Plní obsluha své povinnosti 
po spuštění? ANO   

Plní obsluha své povinnosti 
před ukončením směny? ANO   

 
Je vyplněn formulář 
kontroly? ANO  

Doložen formulář 
kontroly těžba-
halda+přípravna 

Syrová 
výroba 

Provádí obsluha určené 
kontroly před spuštěním? 

ANO   

Plní obsluha své povinnosti 
po spuštění? 

ANO   

Plní obsluha své povinnosti 
před ukončením směny? ANO 

  

 

Je vyplněn formulář 
mezioperační kontroly 
kvality syrové výroby? ANO 

 Doložen záznam 
mezioperační 
kontroly kvality 
syrové výroby 
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Suchá 
výroba 

Plní obsluha stanovené 
požadavky před spuštěním 
linky? 

ANO 
  

Provádí 2x za směnu 
namátkovou kontrolu u 
výrobku? 

ANO 
  

Provádí záznam do 
záznamu mezioperační 
kontroly pálené výroby? 

 

ANO 

 Doložen záznam 
mezioperační 
kontroly kvality 
pálené výroby 

Provádí mistr výroby 
stanovené kontroly? ANO 

  

Expedice 

Provádí obsluha ukládání 
zpaletovaného zboží z linky 
do sloh na skladě dle 
stanovených kritérií? 

ANO 

  

Provádí obsluha kontrolu 
zpaletovaného  zboží? ANO 

  

Zajišťuje pravidelnou 
kontrolu technického stavu 
vysokozdvižných vozíků? 

ANO 
  

Zajišťuje obsluha řádné 
zabezpečení 
vysokozdvižných vozíků při 
odstávce? 

ANO 
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7.8 Kontrola stavu procesu pomocí regula čního diagramu 
 
Během pěti měsíců (od 27.09. 2010 do 03.02. 2011) byly v pr ůběhu výroby 

odebírány v intervalu několika dní vzorky cihly pro obvodové zdivo Heluz Fa mily 50 
broušená (cihly pro pasivní a nízkoenergetické stavění (viz. Příloha 4: Sortiment))  
o rozměrech: délka 247 mm, ší řka 500mm, výška 249 mm, hmotnost m= 19 kg. 
Hodnoty byly odebírány pomocí posuvného měřidla, s přesností 0,1 mm. Toto 
měřidlo bylo naposledy kalibrováno v únoru 2011, kalib race bývá prováděna 
pravidelně jednou za rok. Celkem bylo odebráno 22 podskupin p o 9 měřeních, 
hodnoty jsou uvedeny v tabulkách 3. a 4. (P říloha 1. a 2.). Pro lepší pochopení 
procesu byl vybrán jeden ze základních nástrojů řízení kvality, a to regulační 
diagram, pro určení toho, do jaké míry je proces stabilní. Byl zvol en diagram Rx− , 
z důvodu, že výběrový soubor (použité hodnoty) pochází ze základního  souboru 
(celá výroba), který nemá normální rozdělení, což by v p řípadě tohoto diagramu 
nemělo vadit. Tento diagram byl použit na dva nejd ůležitější znaky kvality, a to na 
suchou hmotnost a výšku cihly. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 11: Test normálního rozdělení 
 
7.8.1 Výpočet hodnot pro regula ční diagram (pro suchou hmotnost): 
 
Výpočet výběrového průměru: 
 

][,
1

1

mmm
n

m
n

i
i∑

=

=  
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- vzorový výpočet pro první podskupinu: 

mmm

m

m

944,19

9

5,179

)93,1992,1992,1992,1993,1900,2099,1996,1993,19(
9

1

=

=

++++++++⋅=

 

 
Výpočet výběrového rozpětí: 
 

][min,max mmR −=  
 

- vzorový výpočet pro první podskupinu: 
 

mmR

R

08,0

92,1900,20

=

−=
 

 
Výpočet pro průměr z průměrů: 
 

].[
1

1
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n

m
n

i
i∑

=

=  

mmm

m

816,19

22

949,435
m
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19,74420,16019,70419,94820,22919,66719,944(
22

1

=
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+++++++
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Výpočet průměru z rozpětí: 
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Výpočet regulačních mezí pro m : 
 
Součinitele pro výpočet: 
 

337,02 =A  
 
Výpočet střední přímky: 
 

mmmCL 816,19==  
 
Výpočet horní regulační meze: 
 

mmUCL

UCL

RAmUCL

853,19

1095,0337,0816,19
2

=

⋅+=

⋅+=

 

 
Výpočet dolní regulační meze: 
 

mmLCL

LCL

RAmLCL

779,19

1095,0337,0816,19
2

=

⋅−=

⋅−=

 

 
Výpočet regulačních mezí pro R : 
 
Součinitele pro výpočet: 
 

816,1

184,0

4

3

=

=

D

D
 

 
Výpočet střední přímky: 
 

mmRCL 1095,0==  
 
Výpočet horní regulační meze: 
 

mmUCL

UCL

RDUCL

1989,0

1095,0816,1
4

=

⋅=

⋅=
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Výpočet dolní regulační meze: 
 

mmLCL

LCL

RDLCL

0202,0

1095,0184,0
3

=

⋅=

⋅=

 

 

 
Obr. 12: Regulační diagram (suchá hmotnost) 
 
7.8.2 Výpočet hodnot pro regula ční diagram (pro výšku): 
 
Výpočet výběrového průměru: 
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Výpočet výběrového rozpětí: 
 

][min,max mmR −=  
 

- vzorový výpočet pro první podskupinu:¨ 
 

mmR

R
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Výpočet pro průměr z průměrů: 
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Výpočet průměru z rozpětí: 
 

∑
=

=
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i
i mmR

n
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Výpočet regulačních mezí pro v : 
 
Součinitele pro výpočet: 
 

337,02 =A  
 
Výpočet střední přímky: 
 

mmvCL 9641,248==  
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Výpočet horní regulační meze: 
 

mmUCL

UCL

RAvUCL

0009,249

1091,0337,09641,248
2

=

⋅+=

⋅+=

 

 
Výpočet dolní regulační meze: 
 

mmLCL
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2
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Výpočet regulačních mezí pro R : 
 
Součinitele pro výpočet: 
 

816,1

184,0

4

3

=

=

D

D
 

 
Výpočet střední přímky: 
 

mmRCL 1091,0==  
 
Výpočet horní regulační meze: 
 

mmUCL

UCL

RDUCL
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Výpočet dolní regulační meze: 
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Obr. 13: Regulační diagram (výška) 
 

Zhodnocení: 
 
Z grafického průběhu ukazatelů obou diagramů se proces jeví jako nestabilní, 

i když skutečnost svědčí o opaku. Je to způsobeno malou variabilitou uvnitř 
podskupin, proto se meze vykreslily extrémně úzké. Malé rozdíly mezi podskupinami 
způsobily překročení regulačních mezí. Toto paradoxně vypovídá o tom, že proces je 
velice dobře zvládnutý. Také to ovšem může ukazovat na neschopnost určit pravou 
variabilitu, nebo na nízkou rozlišovací schopnost měřidla. Tato zjištění vedou 
k závěru, že regulační diagram byl nevhodně zvoleným nástrojem. Z tohoto důvodu 
nebyl proveden výpočet indexu způsobilosti, ani kritického indexu způsobilosti, jelikož 
by neposkytnul objektivní informace o procesu, když  ten se jeví jako nezpůsobilý. 
Proto pro určení zda se proces pohybuje v daných mezích je dále použit Pre-Control 
diagram. 
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7.9 Pre-Control diagram 
 
Tento statistický nástroj poskytuje zpětnou vazbu již od samého začátku 

měření. Tím se liší od SPC diagramu, kde je nutné mít určitý počet podskupin a až 
poté je teprve možné zakreslit kontrolní meze. [11]  

Na základě výsledků předcházející kapitoly je použita kontrola procesu 
pomocí Pre-Control diagramu, pro zkoumaný znak kval ity- výška. Pro znak kvality- 
suchá hmotnost nejsou specifikovány žádné tolerance .  
 

7.9.1 Pre-Control diagram pro znak kvality- výška 
 
Tepelně izolační cihla pro pasivní a nízkoenergetické stavění Heluz Family 50, 

má normou stanovenou velikost výšky mm1249 ± . 
V diagramu jsou červeně znázorněné horní a dolní toleranční meze, tyto meze 

dělí na poloviny zelená st řední hodnota, okolo které se pohybují nam ěřené hodnoty. 
Oranžovou barvou jsou vykresleny horní a dolní Pre- Control limity, které dělí 
toleranci na čtvrtiny. [7] 

 
 
Obr. 14: Pre- Control diagram 

 
Z toho diagramu vyplývá, že proces je v po řádku, jelikož žádná z hodnot 

nepřesahuje normou stanovenou toleranci, ani Pre-Contro l limity. Naměřené hodnoty 
výšky se pohybují v okolí st řední hodnoty tolerance. To potvrzuje nízkou variabi litu 
mezi podskupinami.  
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7.10 Vývojový diagram procesu 

 
Vývojové diagramy umožňují určit skutečný tok kroků procesu, ať už se týká 

výrobku či služby. Napomáhá k nalezení různých komplikací, slouží k pochopení 
skutečného procesu a následně vyhledává příležitosti k jeho zlepšování.  

V prvním kroku je důležité určit si hranice procesu. V tomto p řípadě proces 
začíná poptávkou zákazníka po zboží a kon čí dodáním zboží zákazníkovi. Úroveň 
podrobností je spíše obecnější a zaměřuje se na hlavní činnosti procesu. 

V dalším kroku se určují konkrétní činnosti procesu, ty projdou 
brainstormingem, stejně jako veškeré vstupy a výstupy od za čátku do konce 
procesu.  

Tyto činnosti se uspořádají v pořadí, ve kterém se provádějí. Činnosti ve 
vývojovém diagramu se sestavují dle skutečného sledu, nikoli požadovaného. 

Dále se přistoupí k vytvoření vývojového diagramu. Diagram byl tvo řen tak, 
aby byl co nejjednodušší. Bylo dbáno na dodržování stejné úrovně podrobností jak 
ve hlavním diagramu, tak i v diagramech které rozvá dějí jednotlivé činnosti. Také 
bylo dbáno na použití slov, kterým každý porozumí. 

Poslední krokem bylo přezkoumání diagramu. Následující diagramy jsou 
výsledkem posloupnosti těchto kroků. [12] 

Obr. 15: Vývojový diagram procesu 
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7.10.1 Nabídkové řízení 
 
 
 
 

 
Obr. 16: Vývojový diagram nabídkového řízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str. 49 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
7.10.2 Příprava výroby 
 

 
 

 
Obr. 17: Vývojový diagram p řípravy výroby 
 
V současné době jsou procesy „Výroba“ a „Dodávání“ ve srovnání s o statními 

procesy dobře zvládnuté, podloženy řídícími dokumenty. Proto nebyla pociťována 
potřeba na nich něco měnit. A tedy je podrobně nerozvádíme.  

Analýza současného stavu vypovídá o dob ře zvládnutém a stabilním procesu. 
Problém ovšem vyvstává u plánování výroby, kdy se v ýroba pravidelně mění 
v intervalu jednoho týdne, někdy i častěji, a tím se narušuje její plynulost. Řešení 
tohoto problému je uvedeno v následujících kapitolá ch.  
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8 DEFINICE PROBLÉMU 

 
Každý výrobek má jiné požadavky na výrobu a je tedy  nutné ji vhodně 

přizpůsobit. V případě změny sortimentu na výrobních linkách dochází k techni ckým 
prostojům, které jsou neproduktivní složkou výrobního času. Tyto prostoje brzdí 
výrobu a tím pádem zvyšují náklady na výrobek.  

Změny sortimentu určuje poptávka a stav skladových zásob. Objednávky a 
zásoby na skladě jsou monitorovány, vyhodnocovány v systému HELIOS.  
Výsledkem je výrobní plán, který se s ohledem na ty to stavy sestavuje. Problémem 
ale je, že výrobní plán je zhotoven pouze v týdenní m intervalu se záměrem, aby byl 
citlivý na změnu poptávky. Garance doby dodání zboží zákazníkovi od zaplacení 
faktury za zboží je 4 týdny. Zákazník má na potvrze ní objednávky také 4 týdny. Plán 
je ale měněn každý týden a proto nastává situace, kdy ve v ětší míře může docházet 
k neefektivním změnám vyráběného sortimentu. Tyto neefektivní změny se přihodí i 
z důvodu chyby, která vzniká p ři evidencí skladových zásob, kdy systém říká, že 
zásoby na skladě nejsou, i když se tam ve skute čnosti nacházejí a opačně. Dochází 
k tomu, když vyrobené zboží na paletách putuje do s kladu. Obsluha pak stav 
paletované zboží zapisuje do deníků výroby. Z deníku výroby jsou pak data ru čně 
zapisována do systému HELIOS. P ři zapisování do deníku nebo p ři přepisu do 
systému může vzniknout chyba, například nesprávným přečtením čísla výrobku nebo 
jeho množství. Plánování výroby následně vychází z chybných údajů. 
 

8.1 Zmapování prostoj ů 
 
Změny sortimentu v cihelně probíhají průměrně po 12-ti hodinách. Změny je 

nutné provádět na mokré lince, p řekladišti sušených bloků a překladišti pálených 
bloků. 

 
8.1.1 Mokrá linka 

 
- Dokončení vozu, 
- Změna směsi, 
- Ruční odebrání zbytků materiálu ze stroje, 
- Výměna lisovací formy (demontáž a montáž formy), 
- Změna řídícího programu linky, 
- Najíždění nového sortimentu, 
- Seřízení (vlhkosti, tlaku, výtlaku). 
 
Celkový prostoj: 55 minut 

 
8.1.2 Překladišt ě vysušených blok ů 
 

- Vyprázdnění linky, 
- Změna řídícího programu, 
- Najetí nového sortimentu. 
 
Celkový prostoj: 8 minut 
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8.1.3 Překladišt ě pálených blok ů 
 

- Vyprázdnění linky, 
- Změna řídícího programu, 
- Změna balící folie, 
- Změna palet, 
- Najetí linky, 
- Seřízení brousícího zařízení. 
 
Celkový prostoj: 25 minut 

 
9 NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU 
 
Současný stav plánování výroby je takový, že po vyhodno cení položek 

v systému HELIOS, kterými jsou nap říklad stav množství výrobků na skladě, 
objednávky a podobně, dojde k naplánování výroby pro jednotlivé závody.  Toto 
plánování se opakuje každý týden, někdy i častěji. Při výměně výroby pak dochází 
k již zmíněným prostojům. V případě, kdy by byl plán výroby, respektive plán 
objednávek veden v delším časovém horizontu, bylo by možné korigovat skladové 
zásoby pružněji vzhledem k výrobě a omezit tak technické prostoje  zp ůsobované 
změnami sortimentu na výrobních linkách.  Možnost delš ího výhledu plánování 
výroby by zjednodušilo situaci. Týdenní plán neumožňuje dostatečně široký rozhled.  

V tomto směru je důležité předvídat, po jakém sortimentu je vzhledem 
k časové ose nejvyšší poptávka. Pokud by byla data z p rodejů zaznamenávána po 
dostatečně dlouhé období, bylo by možné statisticky vyhodnoti t, zdali existuje vazba 
mezi konkrétním sortimentem a obdobím, ve kterém se  nejvíce prodává. Z výsledků 
by bylo možno posoudit, jestli je vhodné upravit vý robu a připravit se tak na určité 
časové období. Je také nutné eliminovat chyby vznika jící při evidenci skladových 
zásob, které vznikají při zaznamenávání do systému. Níže zmíněné varianty se snaží 
nabídnout vhodné řešení popsaných problémů. 

 
9.1 Varianta 1 
 
Prvním navrhovaným řešením je zvětšení výrobní série. Výrobní plány by 

nebyly stanovovány jednou týdně, nýbrž jednou za čtrnáct dní. V každém výrobním 
plánu se totiž většinou vyskytují požadavky na výrobu téhož výrobku.  Tyto 
požadavky by se v tomto p řípadě mohly sjednotit a odpadla by zm ěna sortimentu ve 
výrobě, a tím současně i prostoje touto změnou vyvolané. V současném případě 
mezi těmito dávkami byl vyráběn jiný výrobek a zbytečně nastaly dvě výměny 
sortimentu.  

 
9.2 Varianta 2 
 
Druhým řešením problému je zúžení výrobkové řady o produkty s nízkou 

poptávkou nebo sjednocením výrobkových řad pro mezinárodní trh. Na rakouském 
trhu je poptávka po cihle ší řky 25 centimetrů, na českém trhu je naopak poptávka po 
cihle o šířce 24 centimetrů. K oběma těmto cihlám se vyrábějí také doplňky 
odpovídající jejich šířce. Sjednocením těchto řad by odpadla výroba nejen konkrétní 
cihly, ale i jejich doplňků. Vlastnosti cihel s tak malým rozdílem ší řky jsou z hlediska 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 
Str. 52 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

její funkce a technických parametrů téměř shodné. Podobných případů výrobková 
řada obsahuje několik. Bereme-li v úvahu, že ke každému sortimentu je vyráběno až 
5 druhů výrobků v doplňcích. Je vyřazení byť jedné řady značným zjednodušením 
výrobního plánu, skladu zboží a veškeré administrac e s výrobkem spojené. 

 
9.3 Varianta 3 
 
Třetím navrhovaným řešením je statistické vyhodnocení poptávky během 

roku. Výroba nemá dostatečně široký rozhled. Nedokáže dostatečně předvídat 
poptávku a zařídit podle toho skladové hospodá řství. Pokud bude výroba vycházet 
ze statistik, může lépe předvídat, jaké budou požadavky zákazníků v různých ročních 
obdobích. Podle toho pak může vyrobit dostatečné množství výrobků vhodného 
druhu na sklad. Tím by odpadla opakovaná výroba t ěch výrobků, po kterých je velká 
poptávka a zjednodušil by se výrobní plán. 

 
9.4 Varianta 4 
 
Čtvrtým navrhovaným řešením pro zvýšení plynulosti výroby je zp ětná vazba 

mezi plánováním výroby a samotnou výrobou. Zatím je  komunikace mezi těmito 
činnostmi jednosměrná, proudí od plánování výroby k výrob ě, ale odsud se nevrací. 
Pokud by výroba informovala o stávajícím stavu prob íhající výroby, mohlo by 
plánování výroby přizpůsobit výrobní plán tak, aby se zamezilo zbyte čným změnám, 
které brzdí výrobu.  

 
9.5 Varianta 5 
 
Řešením pro eliminaci chyby p ři evidenci skladových zásob by bylo ozna čení 

palety expedované z výroby na sklad. Etiketovací za řízení, které přiděluje paletám 
evidenční číslo daného sortimentu, by zaznamenalo každou vydan ou etiketu, 
respektive expedovanou paletu konkrétního výrobku. Zároveň by jí elektronicky 
zaevidovalo na sklad do systému HELIOS. Tím by se z amezilo chybnému zápisu. 

 
9.6 Výběr optimální varianty 
 
 Pro výběr optimální varianty je nutné vyhodnotit, jaké zisk y a náklady 

plynou z jednotlivých variant a co dalšího ovlivní.  Zdali by případně mohly vyvážit 
možný úbytek poptávky z důvodů prodloužení dodacích termínů a zúžení výrobkové 
řady. Proto byla zvolena kritéria, dle kterých budou , preferenční metodou, varianty 
posouzeny a bude vybrána optimální. 

 
Kritéria posuzování jednotlivých variant: 
 

- náklady na změny, 
- změna nevyvolá jiné problémy, 
- změna způsobí prodloužení dodacích termínů, 
- změna se projeví po dlouhé době, 
- změna sníží stav skladových zásob, 
- nároky na zavedení změny, 
- změna zjednoduší proces. 
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Tabulka 6: Preferenční metoda [13] 
 

Hodnocení od 1 do 5, 1= nejlepší, 5= nejhorší 

Kritéria 
 

Varianta1 Varianta2 Varianta3 Varianta4 Varianta5 

Náklady na změny 
 2 2 5 1 4 

Změna nevyvolá jiné 
problémy 

3 3 1 1 2 

Změna způsobí 
prodloužení dodacích 
termínů 

3 1 1 1 1 

Změna se projeví po 
dlouhé době 2 3 5 1 3 

Změna sníží stav 
skladových zásob 

4 1 3 5 2 

Nároky na zavedení 
změny 

1 3 4 1 4 

Změna zjednoduší proces 
 1 2 3 3 1 

Součet 
 

16 15 22 13 17 

Pořadí 
 3 2 5 1 4 

 
Pořadí: 
 
1. Varianta 4 - Zpětná vazba 
2. Varianta 2 - Zúžení výrobkové řady 
3. Varianta 1 - Prodloužení výrobní série 
4. Varianta 5 - Elektronická evidence skladu 
5. Varianta 3 - Statistické vyhodnocování poptávky 
 

Variantám byly přiřazovány čísla od jedné do pěti, kde jednička označuje 
nejvhodnější variantu pro konkrétní kritérium a p ětka nejméně vhodnou variantu. U 
každé varianty byl proveden součet přiřazených hodnocení. Varianta s nejnižší 
hodnotou součtu se jeví jako optimální. 

Preferenční metodou byla vybrána varianta 4 - Zp ětná vazba. Tato varianta 
pozitivně ovlivní proces, přitom však nevyžaduje náklady na realizaci, projeví se 
velice brzy a nemá zvláštní nároky na její zavedení . Všechny varianty řeší problém, 
varianta 4 je však vhodnější. 
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ZÁVĚR 

 
- Cílem bylo analyzovat současný stav řízení procesu, identifikovat sortiment 

produktů ve vybrané organizaci a navrhnout metodiky plánová ní procesů 
s cílem zajistit jejich optimální realizaci. 

- Postupovalo se analýzou činností procesu od objednání výrobku po jeho 
dodání. 

- Při optimalizaci byly použity některé statistické metody pro posouzení stavu 
procesu. Tyto metody napomohly k pochopení procesu a podaly o něm 
podrobnější informace. 

- Pro pochopení procesu p ři výrobě cihelných výrobků byl teoreticky popsán 
proces výroby od získávání surovin po hotový výrobe k. Byla provedena 
analýza současného stavu procesu. Tato analýza obsahuje informa ce o 
společnosti a výrobním závodě.  

- Dále je popsán postup p ři objednávání výrobků a souhrn vyráběného 
sortimentu. Pro ujištění byl proveden audit, zda výroba probíhá tak, jak byla 
stanovena v dokumentaci.  

- Pro statistickou kontrolu stavu procesu byly vybrá ny některé ze základních 
nástrojů řízení kvality (Regulační diagramy, Pre-Control diagram, Vývojové 
diagramy).  

- Při analýze současného stavu byl nalezen problém. Statistická kontr ola 
prokázala, že tento problém není způsoben tím, že by procesy byly nestabilní 
a nezpůsobilé, ale plánováním výroby. Stávající proces plá nování výroby 
způsobuje časté změny sortimentu ve výrobě, což vede ke značným 
prostojům.  

- Byly navrženy varianty, které by m ěly zajistit nápravu zmíněného problému.  
- Jako nejvíce vhodná byla vyhodnocena varianta 4 - Zpětná vazba, která se 

jeví jako nejméně nákladná, nevyvolá žádné jiné problémy, nezp ůsobí 
prodloužení dodacích termínů, projeví se již po krátké dob ě a nesníží stav 
skladových zásob. Nároky na její zavedení budou pra kticky nulové. 
Zavedením dojde k jistému zjednodušení procesu. 

- Dalšími v pořadí jsou varianta 2 - Zúžení výrobkové řady, varianta 1 - 
Prodloužení výrobní série a varianta 5 - Elektronic ká evidence skladu. Tyto 
navrhované řešení se v získaném hodnocení liší o jeden bod. 

- Poslední varianta 3 - Statistické vyhodnocování po ptávky, jako nejméně 
vhodná se umístila hlavně z důvodu, že projevení této změny by nastalo až po 
několika letech. Vyžaduje vyšší nároky na realizaci a  náklady, které by nebyly 
zanedbatelné. Musel by se zakoupit program pro stat istické zpracování 
získaných dat, a zaměstnat pracovník nebo více pracovníků, kteří by tato data 
zpracovávali. 

- Závěr je takový, že pro správné fungování procesu je d ůležitá komunikace 
mezi managementem a výrobou. Nejvíce vhodnou varian tou se stala zpětná 
vazba, jejíž podstata spočívá právě ve vzájemné komunikaci. 

- Zpětnou vazbou dojde k tomu, že management plánování v ýroby bude mít 
větší přehled o tom, co se zrovna vyrábí. Bude tak moci lép e přizpůsobit 
výrobní plán, a tím vyjde vst říc výrobě. Tímto můžeme předcházet různým 
problémům. Vyřeší se tím i nep řesnosti v systému. Pokud se plánování výroby 
bude domnívat, že na skladě chybí některé výrobky, které ovšem na skladě 
jsou, pošle požadavek na jejich výrobu. Zp ětnou vazbou z výroby však vzápětí 
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zjistí, že výrobky na skladě opravdu jsou, pak je možné zm ěnit a značně 
zjednodušit výrobní plán.  

- Zpětná vazba však nevyřeší příčinu, která toto nedorozumění způsobila. Proto 
je důležité zavést i elektronickou evidenci skladu. Poto m nedojde k chybě při 
zápisu výrobků do systému. Všechna navrhovaná řešení přispějí k vyřešení  
problému a k eliminaci p říčin jeho vzniku. Proto je vhodné zavést postupn ě 
všechny navrhované varianty řešení. 
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tj.               
To je 

 

obj. 
Objem 

 

např. 
Například 

 

CaCO3 
Vápenec (kalcit) 

 

tzv. 
Tak zvaný 

 

mm 
Milimetr 

 

aj. 
A jiné 

 

MPa 
Mega Pascal 

 

°C 
Stupeň Celsia 

 

h 
Hodina 

 

ČSN 
Česká technická norma 

 

ISO 
Mezinárodní norma vydaná International 
Organization for Standardization 

 

osa x 
Vodorovná osa 

 

osa y 
Svislá osa 

 

% 
Procenta 

 

(Xi,Yi) 
Náhodný výběr 

 

i 
= 1,2,3,…,n. 

 

SPC 
Statistické řízení výrobního procesu 

 

x  
Výběrový průměr 

 

R 
Výběrové rozpětí 

 

s 
Výběrová směrodatná odchylka 

 

Me Výběrový medián 

x Individuální hodnota 
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MR 
Klouzavé rozpětí 

 

p 
Podíl neshodných 

 

np 
Počet neshodných 

 

c 
Počet neshod 

 

u 
Počet neshod na jednotku 

 

CL 
Střední přímka 

 

UCL 
Horní regulační mez  

 

LCL 
Dolní regulační mez 

 

UWL 
Horní výstražná mez 

 

LWL 
Dolní výstražná mez 

 

σ 
Sigma 

 

v.o.s. 
Veřejná obchodní společnost 

 

HELIOS 
Informační systém na míru podniku 

 

STI 
Tepelně izolační cihly 

 

AKU 
Akusticky izolační cihly 

 

Bc. 
 Bakalář 

 

m3 Metr krychlový 
 

kg 
Kilogram 

 

m  
Výběrový průměr pro hmotnost 

 

mi 
Jednotlivé hmotnosti 
 

n 
Velikost souboru 

 

max 
Maximum 

 

min 
Minimum 

 

m  
Průměr z výběrových průměrů pro 
hmotnost 
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im  
Jednotlivé výběrové průměry 

 

R 
Výběrový průměr z rozpětí 

 

iR  Jednotlivé výběrové průměry z rozpětí 

A2, D3, D4 
Součinitele pro výpočet přímek 
regulačních diagramů 

 

v  
Výběrový průměr pro výšku 

 

vi 
Jednotlivé výšky 

 

v  
Průměr z výběrových průměrů pro výšku 

 

iv  
Jednotlivé výběrové průměry 

 
UTL Horní toleranční mez 
LTL Dolní toleranční mez 
UPCL Horní Pre-Control limit 
LPCL Dolní Pre-Control limit 
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Příloha 1. 

Tabulka 3: Suchá hmotnost [kg] 

 

 

 

 

n \ číslo 
podskupiny 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

1. 19,93 19,67 20,20 19,87 19,74 20,13 19,75 20,01 19,95 19,29 18,89 19,28 19,20 20,63 19,87 19,70 19,67 20,12 20,22 20,08 19,83 19,83 

2. 19,96 19,71 20,22 19,91 19,74 20,15 19,77 19,93 19,98 19,36 18,93 19,27 19,29 20,61 19,89 19,69 19,67 20,08 20,23 20,11 19,90 19,84 

3. 19,99 19,72 20,27 19,95 19,75 20,18 19,66 19,92 20,09 19,33 18,99 19,29 19,30 20,63 19,93 19,72 19,68 20,01 20,23 20,14 19,79 19,85 

4. 20,00 19,65 20,27 19,95 19,73 20,21 19,73 19,90 19,99 19,32 18,91 19,27 19,16 20,64 19,90 19,67 19,68 20,05 20,19 20,12 19,86 19,87 

5. 19,93 19,63 20,24 19,89 19,72 20,12 19,76 19,94 19,97 19,28 18,90 19,31 19,19 20,64 19,90 19,65 19,68 20,10 20,22 20,07 19,86 19,87 

6. 19,92 19,69 20,24 20,07 19,60 20,17 19,76 19,97 19,95 19,26 18,93 19,32 19,21 20,64 19,95 19,65 19,60 20,04 20,20 20,09 19,80 19,86 

7. 19,92 19,63 20,21 20,02 19,62 20,15 19,74 19,87 19,93 19,31 18,93 19,26 19,22 20,58 19,88 19,68 19,70 20,14 20,22 20,09 19,86 19,83 

8. 19,92 19,65 20,18 19,90 19,71 20,22 19,80 19,88 19,92 19,27 18,90 19,31 19,24 20,59 19,92 19,63 19,67 20,06 20,23 20,12 19,85 19,83 

9. 19,93 19,65 20,23 19,97 19,73 20,11 19,73 19,85 19,89 19,27 18,93 19,27 19,15 20,61 19,97 19,62 19,69 20,10 20,16 20,07 19,80 19,84 

          x  19,94 19,67 20,23 19,95 19,70 20,16 19,74 19,92 19,96 19,30 18,92 19,29 19,22 20,62 19,91 19,67 19,67 20,08 20,21 20,10 19,84 19,85 

R 0,08 0,09 0,09 0,20 0,15 0,11 0,14 0,16 0,20 0,10 0,10 0,06 0,15 0,06 0,10 0,10 0,10 0,13 0,07 0,07 0,11 0,04 

max 20,00 19,72 20,27 20,07 19,75 20,22 19,80 20,01 20,09 19,36 18,99 19,32 19,30 20,64 19,97 19,72 19,70 20,14 20,23 20,14 19,90 19,87 
min 19,92 19,63 20,18 19,87 19,60 20,11 19,66 19,85 19,89 19,26 18,89 19,26 19,15 20,58 19,87 19,62 19,60 20,01 20,16 20,07 19,79 19,83 



 

 

 

Příloha 2. 

Tabulka 4: Výška [mm] 

n \ číslo 
podskupiny 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

1. 248,9 248,8 249,0 249,1 248,8 248,9 249,2 248,9 249,0 249,0 249,1 249,0 249,0 248,7 249,1 248,7 248,9 249,0 249,0 249,1 249,1 249,3 

2. 248,9 248,8 249,0 249,1 248,8 248,9 249,2 248,9 249,0 249,0 249,0 248,9 249,0 248,7 249,1 248,6 248,9 249,0 249,0 249,0 249,2 249,2 

3. 248,9 248,9 249,0 249,1 248,8 248,9 249,1 248,9 249,0 248,9 249,1 249,0 249,0 248,6 249,1 248,5 248,9 249,1 249,0 249,1 249,1 249,0 

4. 248,9 248,8 249,0 249,1 248,8 249,0 249,1 248,9 249,0 249,0 249,1 249,0 249,0 248,7 249,0 248,6 248,9 249,0 249,0 249,1 249,1 249,2 

5. 249,0 248,8 249,0 249,1 248,8 248,9 249,2 248,9 249,0 249,0 249,1 249,0 249,1 248,6 249,0 248,6 248,9 249,0 249,0 249,1 249,1 249,1 

6. 248,9 248,8 249,0 249,0 248,9 248,9 249,1 248,9 249,1 249,0 249,0 248,9 249,0 248,7 249,1 248,6 248,9 249,0 249,0 249,0 249,1 249,3 

7. 248,9 248,8 249,0 249,1 248,9 248,9 249,2 248,9 249,0 248,9 249,0 248,9 249,1 248,7 249,1 248,6 248,9 249,0 249,0 249,0 249,1 249,2 

8. 249,0 248,8 249,0 249,0 248,8 248,9 249,1 249,0 249,0 249,0 249,1 249,0 249,0 248,6 249,0 248,6 248,9 249,0 249,0 249,0 249,1 249,4 

9. 249,0 248,8 249,0 249,0 248,8 248,9 249,1 249,0 249,0 249,0 249,0 248,8 249,0 248,6 249,0 248,6 248,9 249,0 249,0 249,0 249,1 249,2 

       x  248,9 248,8 249,0 249,1 248,8 248,9 249,1 248,9 249,0 249,0 249,1 248,9 249,0 248,7 249,1 248,6 248,9 249,0 249,0 249,0 249,1 249,2 

R 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 

max 249,0 248,9 249,0 249,1 248,9 249,0 249,2 249,0 249,1 249,0 249,1 249,0 249,1 248,7 249,1 248,7 248,9 249,1 249,0 249,1 249,2 249,4 
min 248,9 248,8 249,0 249,0 248,8 248,9 249,1 248,9 249,0 248,9 249,0 248,8 249,0 248,6 249,0 248,5 248,9 249,0 249,0 249,0 249,1 249,0 



 
 
 
Příloha 3. 
 
Tabulka 5: Součinitele pro výpočet přímek regulačních diagramů 



Příloha 4. Sortiment [14] 

Cihelný systém HELUZ 

 

Cihly HELUZ 

Vazby zdiva 

• VAZBA ROHU A OSTĚNÍ tloušťka zdiva 49 cm 
• VAZBA ROHU A OSTĚNÍ tloušťka zdiva 44 cm 

- Zdivo HELUZ P15 
- Zdivo HELUZ STI a PLUS 

• VAZBA ROHOVÝCH TVAROVEK tloušťka zdiva 44 cm 
• VAZBA ROHU A OSTĚNÍ tloušťka zdiva 40 cm 

- Zdivo HELUZ P15 
- Zdivo HELUZ STI 

• VAZBA ROHU A OSTĚNÍ tloušťka zdiva 38 cm 
- Zdivo HELUZ PLUS 
- Zdivo HELUZ STI 

• VAZBA ROHU A OSTĚNÍ tloušťka zdiva 36,5 cm 
- Zdivo HELUZ STI a PLUS 



• VAZBA ROHU A OSTĚNÍ tloušťka zdiva 30 cm 
- Zdivo HELUZ PLUS 
- Zdivo HELUZ STI 

• VAZBA ROHU A OSTĚNÍ tloušťka zdiva 25 cm 
- Zdivo HELUZ STI 

• VAZBA ROHU A OSTĚNÍ šířka zdiva 29 cm 
• VAZBA ROHU A OSTĚNÍ šířka zdiva 24 cm 
• VAZBA ROHU A OSTĚNÍ šířka zdiva 20 cm 
• VAZBA ROHU A OSTĚNÍ šířka zdiva 17,5 cm 
• VAZBA ROHU A OSTĚNÍ šířka zdiva 14 cm 
• VAZBA ROHU A OSTĚNÍ šířka zdiva 11,5 cm 
• VAZBA ROHU A OSTĚNÍ šířka zdiva 11,5 cm 
• VAZBA ROHU A OSTĚNÍ šířka zdiva 8 cm 
• VAZBA ROHU A OSTĚNÍ šířka zdiva 6,5 cm 

 

1. Obvodové zdivo 

1) NOVINKA - HELUZ FAMILY cihly pro pasivní a nízko energetické stavění 

• FAMILY 50  
• FAMILY 44  
• FAMILY 38  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Cihly HELUZ 
pro zdivo tloušťky 49 cm 

• THERMO STI 49 broušená 
• THERMO STI 49 

 

 

 

3) Cihly HELUZ pro zdivo tlouš ťky 44 cm 

• THERMO STI 44 broušená 
• PLUS 44 broušená 
• P15 44 broušená 



• THERMO STI 44 
• PLUS 44 
• P15 44 
• TREND 44 

4) Cihly HELUZ pro zdivo tlouš ťky 40 cm 

• STI 40 broušená 
• PLUS 40 broušená 
• P15 40 broušená 
• STI 40 
• PLUS 40 
• P15 40 

5) Cihly HELUZ pro zdivo tlouš ťky 38 cm 

• STI 38 broušená 
• PLUS 38 broušená 
• P15 38 broušená 
• STI 38 
• PLUS 38 
• P15 38 

• TREND 38 

6) Cihly HELUZ pro zdivo tlouš ťky 36,5 cm 

• STI 36,5 broušená 
• PLUS 36,5 broušená 
• P15 36,5 broušená 
• STI 36,5 
• PLUS 36,5 
• P15 36,5 

POUŽITÍ pro 1) až 6) 

Tyto cihelné bloky HELUZ splňují doporučené 
hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 
0540-2. 

7) Cihly HELUZ pro zdivo tlouš ťky 30 cm 

• STI 30 broušená 
• PLUS 30 broušená 
• P15 30 broušená 
• STI 30 
• PLUS 30 
• P15 30 

 



POUŽITÍ 

Tyto cihelné bloky HELUZ jsou určeny pro obvodové a nosné stěny o tloušťce 300 
mm, splňuji požadované hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. 

 

8) Cihly HELUZ pro zdivo tlouš ťky 25 cm 

• STI 25 broušená 
• STI 25 

 
 

POUŽITÍ 

Tyto cihelné bloky HELUZ jsou určeny pro zdivo 
tloušťky 250 mm. Je možné použit také jako 
nosnou část pro kontaktní zateplovací systém nebo 
jako nosnou část vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolant em. 

2. Vnitřní nosné zdivo 

1) Cihly HELUZ pro zdivo tlouš ťky 24 cm 

• 24 broušená 
• P15 24 broušená 
• 24 
• P15 24 

 

2) Cihly HELUZ pro zdivo tlouš ťky 20 cm 

• 20 broušená 
• 20 

 

POUŽITÍ pro 1) až 2) 

Tyto cihelné bloky HELUZ jsou určeny pro zdivo. Je možné použit také jako nosnou 
část pro kontaktní zateplovací systém nebo jako nosn ou část vrstveného zdiva v 
kombinaci s tepelným izolantem. 

3. Příčky 

1) Cihly HELUZ pro zdivo tlouš ťky 17,5 cm 

• 17,5 broušená 
• 17 

 



POUŽITÍ 

Tyto cihelné bloky HELUZ jsou určeny pro zdivo. Je možné použit také jako nosnou 
část pro kontaktní zateplovací systém nebo jako nosn ou část vrstveného zdiva v 
kombinaci s tepelným izolantem. 

 

2) Cihly HELUZ pro zdivo tlouš ťky 14 cm 

• 14 broušená 
• 14 

3) Cihly HELUZ pro zdivo tlouš ťky 11,5 cm 

• 11,5 broušená 
• 11,5 

 

POUŽITÍ pro 2) až 3) 

Tyto cihelné bloky HELUZ se používají pro zdivo, p řípadně pro vnější omítanou část 
obvodového vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a vnitřní nosnou 
časti. Lze je též použit jako p řizdívku tepelné izolace v místě železobetonových 
ztužujících věnců. 

 

4) Cihly HELUZ pro zdivo tlouš ťky 8 cm 

• 8 broušená 
• 8 

5) Cihly HELUZ pro zdivo tlouš ťky 6,5 cm 

• 6,5 
• 6,5 broušená 

POUŽITÍ pro 4) až 5) 

Tyto cihelné bloky HELUZ jsou určeny pro 
zdivo tloušťky 65 mm. Lze jej též použit pro vn ější část vrstveného zdiva jako 
přizdívku izolace. 

 

6) HELUZ NATURE ENERGY 

HELUZ nature energy- cihla plná p řírody  

Nová cihla společnosti HELUZ je plná p řírodní 
energie. Nepálené cihly HELUZ NATURE Energy 



jsou vyráběny z kvalitní druhohorní hlíny. Díky svým vlastnost em mají výborné 
akumulační vlastnosti, vysokou schopnost regulovat vzdušnou  vlhkost a vytvářejí 
ideální mikroklimatické prostředí ve stavbách.  Nepálenou cihlu HELUZ NATURE 
Energy je možné využít p ři stavbě vnitřních stěn - příčkových a akumulačních zdí. Je 
ideálním stavebním prvkem pro novostavby i pro reko nstrukce domů. 

 
4. Zvukověizolační zdivo  

1) HELUZ akustické zalévané 

• AKU 30 zalévaná 
• AKU 24 zalévaná 
• AKU 20 zalévaná 
• AKU 14 zalévaná 

 

Do vyprodání zásob. 

POUŽITÍ 

Šalovací cihly HELUZ AKU 20 zalévané jsou ur čeny pro akustické nosné zdivo. 
Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepelně akumulační vlastnosti díky své vysoké 
objemové hmotnosti. Cihly HELUZ AKU 20 zalévané jso u vhodné pro mezibytové 
příčky, kde je požadován vyšší akusticky utlum zdiva, k terý tyto cihly podle 
požadavků ČSN splňuji. Před betonáží se 
doporučuje cihly navlhčit. 

 

• AKU 2x20 + izolant 

 

 

 

POUŽITÍ 

Zvukověizolační systém HELUZ AKU 2x20 s izolantem je ur čen pro nosné zdivo 
řadové výstavby dvou samostatných vnit řních stykových stěn. Tento systém splňuje 
požadavky ČSN 73 0532/21 na hodnotu 62 dB. 

2) Cihly HELUZ akustické těžké 

• AKU 30 těžká 
• AKU 25 těžká 



• AKU 20 těžká 
• AKU 11,5 těžká 

POUŽITÍ 

Cihly HELUZ AKU 
11,5 těžké jsou určeny pro akustické 

zdivo. Hotové zdivo má zvýšené akustické a tepeln ě akumulační vlastnosti díky své 
vysoké objemové hmotnosti. Cihly HELUZ AKU t ěžké jsou vhodné pro mezibytové 
příčky, kde je požadován vyšší akusticky utlum zdiva, k terý tyto cihly podle 
požadavků ČSN splňuji. 

• AKU 30/33,3  

 

5. Ostatní cihelné výrobky 

1) Ostatní cihelné výrobky 

• Vínovka 1 l 
• Trativodka 10 
• Věncovka U-17,5       
• Věncovka U-24       
• Věncovka U-30       
• Věncovka U-36,5 

Pro vyzdívání instalačních šachet a věnců. 

2) Maloformátové cihly 

• CDm (2 DF) 
• CV 14 

 

 

 

 

 

POUŽITÍ 

Cihly jsou určeny pro zdivo (příčky, přizdívky, 
stěny, pilíře, adaptace apod.). Používají se též jako dopl ňkové cihly pro všechny 
druhy zdiva vyjma zdiva s vysokými nároky na tepeln ý odpor a akustiku. 

 



3) Cihelný pásek HELUZ 

• Cihelný pásek HELUZ 25 
 

POUŽITÍ 

Cihelný pásek HELUZ se používá jak pro obklady 
vnějšího zdiva, tak i pro obklady zdiva v interiéru. P ásek lze kombinovat i s dalšími 
materiály jako jsou dřevo, kámen, jemná keramika a jiné. Stavba obložená tímto 
ekologickým a zdravotně nezávadným obkladovým materiálem je nejen 
architektonicky působivá, ale i odolná proti povětrnostním vlivům. 

Stropy 

1. Stropy HELUZ 

1) Stropy HELUZ MIAKO 

• Stropní nosník HELUZ MIAKO 

POUŽITÍ 

Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou použitelné pro ro dinné a bytové domy, pro 
hotely, penziony, kanceláře, školy, jesle, nemocnice, čekárny apod. Statický vypočet 
byl proveden podle ČSN 73 1201:86 včetně Změny 2 s přihlédnutím k ČSN 73 1101 
s tím, že železobetonová žebra stropní konstrukce p ůsobí jako prosté nosníky. 
Nosníky jsou přímo uložené na nosné konstrukci a zatíženi je rovno měrné. 
Keramické stropy HELUZ MIAKO se vyznačuji vysokou kvalitou, která je osvědčena 
certifikáty dle zákona č. 22 / 1997 Sb. Tento systém vysoce kvalitních a 
progresivních stropů HELUZ MIAKO je technicky dokonalejší než starší sy stém 
HURDIS. 

 

2) Věncovky HELUZ 

• 8/26,5* pro stropy HELUZ MIAKO  

(do vyprodání zásob) 

• 8/15 pro stropy HELUZ MIAKO 

POUŽITÍ 

Věncovka se používá pro vnější obezdívání stropní konstrukce, kde ve 
spolupůsobení s izolantem vytváří fixační rovinu pro dobetonování stropu a také 
zajištění požadovaného součinitele prostupu tepla obvodové konstrukce. Věncovky 
jsou vyráběny z cihlářské pálené hlíny, aby vytvá řely s ostatním cihelným zdivem 
jednotný ucelený podklad pod konečnou fasádu. Tloušťka izolantu přikládaného k 
věncovce se doporučuje minimálně 100 mm. Ke zlepšení součinitele prostupu tepla 
napomáhá i podélné dvouřadé vystřídání vzduchových dutin a vzduchové otvory 
mezi izolantem a věncovkou. Věncovky se vyrábí v 6 výškách. Podle výšky stropní 
konstrukce se zvolí i výška věncovek. Věncovky se vyzdívají na vnější okraj stropu 



nejlépe po uložení stropních nosníků a vložek HELUZ MIAKO. Ve vodorovném 
směru se kladou k sobě na sucho na pero a drážku bez maltování. Maltování  se 
provádí u vodorovné spáry. Po vyzdění věncovek se k nim p řikládá z vnitřní strany 
na sucho stejně vysoký pás izolantu, který se u v ěncovek zafixuje maltou u spodní 
části ve formě fabionu. Mezi izolant a stropní konstrukci se vlož í vodorovná výztuž 
ztužujícího věnce. Betonáž ztužujícího věnce a stropní konstrukce se provádí 
současně tak, aby bylo zaručeno minimální krytí výztuže 20 mm. 

 

3) Stropní vložky HELUZ MIAKO pro OVN 62,5 cm 

• HELUZ MIAKO 15/62,5 

• HELUZ MIAKO 19/62,5 

• HELUZ MIAKO 23/62,5 

• HELUZ MIAKO 8/62,5 

4) Stropní vložky HELUZ MIAKO pro OVN 50 cm 

• HELUZ MIAKO 15/50 

• HELUZ MIAKO 19/50 

• HELUZ MIAKO 23/50 

• HELUZ MIAKO 8/50 

5) Věncovky HELUZ broušené 

• Věncovka HELUZ 8/19 

• Věncovka HELUZ 8/21 

• Věncovka HELUZ 8/23 

• Věncovka HELUZ 8/25 

• Věncovka HELUZ 8/27 

 

POUŽITÍ 

Věncovka se používá pro vnější obezdívání stropní konstrukce, kde ve 
spolupůsobení s izolantem vytváří fixační rovinu pro dobetonování stropu a také 
zajištění požadovaného součinitele prostupu tepla obvodové konstrukce. Věncovky 
jsou vyráběny z cihlářské pálené hlíny, aby vytvá řely s ostatním cihelným zdivem 
jednotný ucelený podklad pod konečnou fasádu. Tloušťka izolantu přikládaného k 
věncovce se doporučuje minimálně 100 mm. Ke zlepšení součinitele prostupu tepla 
napomáhá i podélné dvouřadé vystřídání vzduchových dutin a vzduchové otvory 
mezi izolantem a věncovkou. Věncovky se vyrábí v 6 výškách. Podle výšky stropní 



konstrukce se zvolí i výška věncovek. Věncovky se vyzdívají na vnější okraj stropu 
nejlépe po uložení stropních nosníků a vložek HELUZ MIAKO. Ve vodorovném 
směru se kladou k sobě na sucho na pero a drážku bez maltování. Maltování  se 
provádí u vodorovné spáry. Po vyzdění věncovek se k nim p řikládá z vnitřní strany 
na sucho stejně vysoký pás izolantu, který se u v ěncovek zafixuje maltou u spodní 
části ve formě fabionu. Mezi izolant a stropní konstrukci se vlož í vodorovná výztuž 
ztužujícího věnce. Betonáž ztužujícího věnce a stropní konstrukce se provádí 
současně tak, aby bylo zaručeno minimální krytí výztuže 20 mm. 

 

2. Panely HELUZ 

1) Keramický stropní panel HELUZ 

• Panely základní 

• ATYP - balkónové panely 

• ATYP - panely se zvýšenou únosností 

POUŽITÍ 

Stropy ze stropních keramických panelů HELUZ jsou vhodné pro použití v 
občanských, průmyslových a zemědělských stavbách. Panely jsou vhodné pro suché 
nebo běžné prostředí podle ČSN 73 1201, Změny 2. Panely jsou vhodné do světlosti 
stropu 6,77 při únosnosti > 3,0 kN/m2 p ři minimálním uloženi 115 mm. Panely je 
možno uložit jak na stěny, tak i na viditelné nebo skryte p řeklady a průvlaky. Základní 
stropní panely mají šířku 1200, 900 a 600 mm a délku od 1500 do 7250 mm v 
modulu po 250 mm. Doplňkové panely mají šířku 1000 a 700 mm. Na zakázku se 
také vyrábí atypické panely - nap ř. úkosy, panely s prostupy - nap ř. průlezy, 
komínové prostupy v šířce 400 a 600 mm a délky max. 1200 mm po 200 mm, pan ely 
s vyčnívající oboustrannou výztuží, balkonové panely v š ířce 1200 a 800 mm a délce 
od 4600 do 8000 mm a panely se zvýšenou únosností v  šířce 1200 mm a délce od 
1500 do 7250 mm.  

 

Překlady 

1. Překlady HELUZ 

1) Keramické překlady ploché HELUZ 

• šířka 115 mm 

• šířka 145 mm 

• šířka 175 mm 

POUŽITÍ 

Keramické ploché překlady HELUZ se používají jako nosné p řeklady nad otvory ve 
stěnových konstrukcích (okna, dveře, výklenky, …). Ploché p řeklady vzhledem ke 



své štíhlosti nejsou nosné samy o sob ě, jako nosné se chovají až ve spolup ůsobeni s 
navazující nadezděnou (popř. nadbetonovanou) tlakovou zónou (sp řažené překlady). 

 

2) Keramické překlady nosné HELUZ 23,8 

• výška 238 mm 

 

 

 

 

 

POUŽITÍ  

Nosné překlady HELUZ se používají jako p řeklady nad dveřními a okenními otvory 
ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro 
dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastnosti. Nosné překlady HELUZ 23,8 se 
vyrábí v délce od 1 do 3,5 m v modulu po 250 mm. 

 

Materiály pro zdění 

1. Malty a omítky pro broušené zdivo 

1) Lepidla a malta HELUZ pro broušené cihly 

• HELUZ lepidlo (malta pro zdění na tenkou spáru) 

• HELUZ celoplošné lepidlo (malta pro zd ění na celoplošnou tenkou spáru) 

• HELUZ zakládací malta 

• HELUZ pěna 

 

2. Malty a omítky pro obvodové zdivo 

1) Doporučené maltové a omítkové směsi pro obvodové cihly HELUZ 

• TM 39 tepelněizolační malta 

• TM 34 tepelněizolační malta 

• TM HELUZ TREND 

• TO tepelněizolační omítka ruční i strojní 



• 18 E jádrová omítka strojní 

 

MALTY, OMÍTKY, PĚNA 
Externí výrobky 

POUŽITÍ 

• Tepelněizolační malta, obsahující expandovaný perlit, je ur čena zejména na 
zděni obvodového zdiva z cihelných bloků HELUZ. 

• Obsaženy perlit dodává maltě vzdušnost a lehkost a tedy i nízký sou činitel 
tepelné vodivosti (λ < 0,21 W/m2K). 

• Tepelný odpor zdiva narůstá až o 20–24 % oproti použití oby čejné 
vapenocementové malty. 

3. Expandovaný perlit a drcený polystyrén 

Perlit 

1) Expandovaný perlit HELUZ 

• Expandovaný perlit 

• Expandovaný hydrofobizovaný perlit 

• HELUZ R drcený polystyrén (do první vrstvy cihel) 

• HELUZ polystyrén PLUS (nižší pracnost, vhodnější při vysypání více vrstev) 

 

4. Extrudovaný polystyrén 

Polystyrén 

1) Extrudovaný polystyrén HELUZ pro ostění s krajovými cihlami 

• Expandovaný polystyrén XPS 

 
MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ 

Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit 

EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS 

POUŽITÍ 

Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u 
tohoto detailu tepelný most. Pro jeho eliminaci je vhodné použit tepelněizolační 
materiál, který by přerušil kontakt mezi tvarovkou a zabudovávaným mater iálem 
(okenní rám, dveřní zárubeň…). Pro tento detail doporučujeme osadit cihly HELUZ-K 
a K-1/2 a kapsy vyplnit tepelněizolační deskou z extrudovaného polystyrenu 



JACKODUR standard CFR 35-300 GL tl. 30 mm na řezanou na pruhy šířky 200 mm. 
Jedna se o desku s hladkou hranou ur čenou výrobcem pro tepelnou izolaci 
fasádních zateplovacích systémů, chladících boxů atd. Pevnost v tlaku 300 kN/m2 
(30 t/m2). Extrudovaný polystyren doporučujeme vyztužit pasem sklotextilní síťoviny 
s přesahem 100 mm na cihelnou tvarovku. Sí ťovina se vtlačí do 2 mm vrstvy 
flexibilního lepidla a překryje se druhou vrstvou flexibilního lepidla silno u 2 mm. 
Nejčastěji se používá sklotextilní síťovina o hmotnosti okolo 140 g/m2 s oky 9 x 9 
mm. 

EXPANDOVANÝ PERLIT 

POUŽITÍ 

Pro zlepšení tepelněizolačních vlastnosti první řady obvodového zdiva se používá 
pro zasyp dutin tvarovek expandovaný perlit s vysok ou tepelněizolační schopnosti, 
vysokou tepelnou odolnosti a nízkou objemovou hmotn osti. Vysypáním dutin 
tvarovek perlitem dochází ke zlepšení hodnot tepeln é vodivosti λ ve všech jeho 
směrech, avšak největší narůst je zaznamenán v ose „z“, kde došlo tém ěř až k 
5násobnému zlepšení. Při současnem způsobu pokladky zdiva na základovou desku 
dochází k dalšímu šíření zejména chladu z této desky do zdiva. Jelikož t varovka má 
jen svisla žebra, dochází k ší ření chladu i do dalších vrstev zdiva a tím ke zhorš ování 
tepelněizolačních vlastnosti. Pro eliminaci tohoto jevu je vhodn é první vrstvu 
položeného zdiva vysypat vhodným tepelněizolačním materiálem, který by toto ší ření 
omezil. Četnými zkouškami bylo zjištěno, že pro tyto účely je vhodné použít 
expandovaný perlit, zrnitosti 0,0-1,0 mm. Tato zrni tost zaručuje dostatečné vyplnění 
veškerých dutin tvarovky. Expandovaný perlit je p řírodní, jemně zrnitý prášek 
šedobílé barvy s vysokou tepelněizolační a zvukově izolační schopnosti, vysokou 
tepelnou odolnosti a nízkou objemovou hmotnosti. Vy rábí se tepelným zpracováním 
horniny sopečného původu - perlitu, jehož chemické složeni a vlastnosti  jsou 
podobné jako u skla. V p řírodě se běžně vyskytuje, je chemický inertní, anorganicky 
původ mu zaručuje nehořlavost a odolnost proti plísním a mikroorganism ům. Je 
odolný teplotám od -200 do +900 °C. 

 

Pomůcky pro zdění 

1. Pomůcky pro broušené zdivo 

• Vyrovnávací souprava 

• Vyrovnávací souprava HELUZ LIGHT 

• HELUZ nanášecí válec lepidla a celoplošného lepidl a 

• HELUZ LIGHT nanášecí válec lepidla a celoplošného lepidla 

• Nivelační souprava (rotační laser) 

• Stativ 

• Lať 



• Míchadlo 

• Nádoby na míchání 

• Kotva z korozivzdorné oceli 

2. Pomůcky pro obvodové zdivo 

• Maltovací přípravky HELUZ 

• Nanášecí válec malty TM HELUZ TREND 

• Ruční pila HELUZ 

• Elektrická pila HELUZ 

• Kotoučová pila HELUZ 

3. Pomůcky pro akustické zdivo 

• Přípravek HELUZ pro zdění AKU cihel 

 

Cihelný komínový systém 

• HELUZ KLASIK 

Systém je určený pro všechny druhy paliv a všechny druhy spot řebičů s přirozeným 
odvodem spalin. Je tvořen broušenou keramickou komínovou tvarovkou obvodov ého 
pláště, tepelnou izolací a komínovou vložkou. Jedine čnost tohoto systému je dána 
právě keramickou komínovou tvarovkou. Díky vynikajícím v lastnostem cihelných 
materiálů lze konstrukci komínového systému HELUZ použít i v e stavbách z 
ostatních materiálů a také při rekonstrukcích staveb. Vnitřní šamotové vložky 
společně s tepelnou izolací a keramickou komínovou tvarovko u vytvoří celistvý 
komínový průduch odolávající teplotním i vlhkostním změnám. Jednotné keramické 
komínové tvarovky obvodového pláště jsou určeny pro všechny průměry a typy 
vnitřních vložek. 

• HELUZ PLYN 

Komínový systém je určen pro spotřebiče na plynná paliva, a to jak v p řetlakovém, 
tak i v podtlakovém provozu, s teplotou spalin max.  120 °C. Systém je tvo řen 
plastovou komínovou vložkou a broušenou keramickou komínovou tvarovkou 
obvodového pláště. Materiál plastových vložek se vyznačuje extrémní odolností vůči 
agresivním kondenzátům, které vznikají při provozu nízkoteplotních a kondenzačních 
kotlů, UV záření a vysokou tepelnou stálostí. P řívod vzduchu a odvod spalin jedním 
komínovým tělesem (průduchem) je možný díky speciální konstrukci ukon čovací 
hlavice odkouření. 

Hlavice odkouření 



Ukončení komínového systému HELUZ PLYN je tzv. „hlavice odkouření“. Speciální 
konstrukce „hlavice odkouření“ umožňuje přívod vzduchu ke spotřebiči i odvod spalin 
od něj. 

• HELUZ MULTI 

Nový komínový systém, který splní požadavky i t ěch nejnáročnějších zákazníků. 
Svými vnitřními keramickými tvarovkami je p ředurčen pro moderní vytápění a odvod 
spalin od spotřebiče. Zároveň svou konstrukcí umožňuje i přívod vzduchu ke 
spotřebiči. Jeho výhoda spočívá v možnosti připojení jakéhokoliv spotřebiče, ať už je 
to krb, krbová vložka nebo všechny kotle na plyn, a  to jak v atmosférickém, tak 
přetlakovém či podtlakovém provozu. Druh spot řebiče si musí zákazník zvolit 
předem. Komínový systém MULTI pro tuhá paliva je tvo řen z keramických 
izostatických trubek, tepelné izolace a obvodového pláště z broušených keramických 
tvarovek. HELUZ MULTI pro plynná paliva je ur čen pro spotřebiče, jejichž výstupní 
teplota nepřesáhne 160 °C. Tato sestava je dodávána bez tepelné  izolace. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


