
 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

ABSTRAKT 

Diplomová práce pojednává o možnostech optimalizace výrobních procesů v podmínkách 

společnosti Česká zbrojovka, a.s. V úvodu je seznámení s podnikem, dceřinými 

společnostmi, výrobním portfoliem a ekonomickými ukazateli. Následná teoretická část 

slouží jako východisko pro další, již praktickou část. V ní jsou na základě prvotní analýzy, 

mapování a rozboru současného stavu nalezena a navržena řešení, která by měla vést 

k optimalizaci a zlepšení sledovaného výrobního procesu. Závěrečná část je zaměřena  

na zhodnocení přínosů a podmínek samotné realizace.  

Klíčová slova 

Analýza, mapování hodnotových toků, optimalizace, zlepšování, výrobní proces, náklady, 

výroba 

 

ABSTRACT  

The thesis discusses the possibility of production process optimization  

within the company Česká zbrojovka, a.s. In the introduction part I have introduced  

the company, the subsidiaries, the manufacturing portfolio and economic indicators.  

The theoretical part deals with basis necessary for the practical part. In the latter,  

I have suggested solutions based on the initial analysis, mapping and current state analysis  

in order to optimize and improve the monitored production process. In the final  

part of the thesis I have focused on the evaluation of the benefits and conditions  

of the bare implementation. 

Key words 

Analysis, value stream mapping, optimization, improvement, production process,  

cost, production 
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ÚVOD 

Konkurence nikdy nespí a svět nepočká! Proto je rozhodně chybné se domnívat,  

že se dá tvořit business beze změn, jelikož každá podnikatelská oblast prochází 

neustálými přeměnami a vlastním vývojem. A pokud chce společnost uspět v dnešním 

vysoce konkurenčním světě, nemůže spoléhat pouze na své dřívější úspěchy  

a žít v domnění, že zlepšení a inovace nejsou pro ni, že se stačí jen „vést“ na své předchozí 

vlně úspěchu a těžit z ní. Čím dříve si podniky tuto skutečnost uvědomí, tím větší šance  

na trhu se jim naskytne. 

Společnosti nacházející se nejenom ve zbrojním, ale v podstatě ve všech průmyslových 

odvětvích, pokud chtějí být konkurenceschopné, musí dbát na zlepšování  

a zdokonalování nově vytvářených i současných výrobních procesů. Je nutné neustále 

držet krok s dobou. Samotný proces přeměny vstupních surovin za pomoci strojů, zařízení 

a pracovníků na finální produkt v požadované kvalitě, ceně a termínu dodání dle přání 

zákazníka je ovlivňován celou řadou dílčích faktorů. Veškerá průmyslová technika  

a technologie jde kupředu a rozvíjí se. Vyvíjí se nové technologie i materiály, sledují nové 

parametry, zkoumají nové metody a výrobky se podrobují daleko rozsáhlejším zkouškám. 

A to vše jen z jediného důvodu, co nejvíce výrobkem vyhovět požadavkům a uspokojit 

potřeby koncového zákazníka. Právě proto je nutností všechny potřebné náležitosti znát, 

orientovat se v nich a umět je aplikovat do podnikové praxe. Samozřejmostí je snižování 

nákladů u všech výrobních i nevýrobních procesů v podnicích a naopak zvyšování 

efektivity a produktivity. A právě zmiňované oblasti zlepšování se věnuje tato práce, 

jejímž cílem je na základě provedené optimalizace výrobních procesů v podmínkách 

České zbrojovky navrhnout taková řešení, která bude možné v budoucnu reálně 

implementovat do praxe a povedou ke zlepšení stávající situace. 

Pod pojmem optimalizace lze chápat zlepšení současného stavu. Klade si za cíl eliminaci 

zbytečných činností a zvýšení efektivity, ať už se jedná o optimalizaci vybraného procesu 

nebo komplexní v celé její šíři. Abychom vůbec mohli optimalizovat, je nutné nejprve 

provést prvotní analýzu a zmapování současného stavu, na jejímž základě  

je možné odhalit a identifikovat rezervy, duplicity a činnosti, které jsou pro podnik 

zbytečné. V případě této práce se vycházelo z podnikových materiálů a z pozorování  

a měření na výrobních provozech. Po této analytické částí následuje druhá, návrhová část,  

ve které se na základě znalosti podniku, teoretických vědomostí a praktických zkušeností 
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navrhují taková řešení, která povedou k prospěšnějšímu stavu v rámci podniku.  

Jak k samotné analýze i následnému tvůrčímu řešení lze použít mnoho sofistikovaných 

nástrojů a prostředků vycházejících z konceptu štíhlé výroby. Přehled některých z nich  

je možno zhlédnout v teoretické části práce.  

Závěrečným výstupem diplomové práce by mělo být srovnání stávajícího s nově 

navrženým stavem jak po stránce ekonomické, tak i vzhledem k dalším neekonomickým 

hlediskům.  
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1. POPIS PODNIKÁNÍ V PODNIKU 

Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod (CZUB) je dlouholetým výrobcem ručních palných 

zbraní. Původně byl podnik zaměřen na výrobu ručních vojenských zbraní,  

avšak s postupem času byla výroba rozšířena také o výrobky pro civilní použití  

v oblasti sportovní i lovecké. 

V současné době Česká zbrojovka představuje jednoho z největších světových 

producentů ručních palných zbraní, což je také podloženo prodejem do více než 90 zemí 

světa (obrázek č. 1). V roce 2014 společnost vyrobila kolem čtvrt milionu zbraní, prodeje 

ale přesáhly 271 tisíc kusů, přičemž export tvořil 70 % (graf č. 1), což představuje celou 

jednu čtvrtinu z celkového pohledu ČR v oblasti zbraní. Podnik trvale zvyšuje objem  

své produkce a rozšiřuje sortiment ručních zbraní, jejichž významných rysem  

je kvalita, dlouhodobá spolehlivost a přesnost, díky čemuž si tyto zbraně vytvořily  

za dobu existence této společnosti vysokou image na domácím i světovém trhu1,2. 

Pro zlepšování kvality a vlastností zbraní každoročně investuje CZUB značné finanční 

objemy na nákup moderní špičkové technologie, zejména v oblasti numericky řízených 

obráběcích strojů a výpočetní techniky. Díky konstruování výrobků s využitím výpočetní 

techniky může podnik rychle reagovat na potřeby trhu vývojem nových produktů. 

V tabulce číslo 1 jsou obsaženy základní údaje o společnosti. 

 

Graf č. 1 Procentuální vyjádření prodeje CZUB do jednotlivých světadílů: a) celkem, b) zbraní3. 
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Obrázek č. 1 Dodávky do jednotlivých světových oblastí3. 

Tabulka č. 1 Základní údaje o CZUB4. 

Název Česká zbrojovka, a.s. 

Sídlo Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1283 

IČO 463 45 965 

Právní forma Akciová společnost 

Datum vzniku společnosti 1. 5. 1992 

Datum zápisu do OR 27. 4. 1992 

Počet zaměstnanců (k roku 2014) 1 702 (včetně externích) 

Základní kapitál 481 245 800 Kč 

Předmět podnikání Strojírenská výroba 
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1.1 HISTORIE PODNIKU 

Historie České zbrojovky Uherský Brod se datuje od poloviny roku 1936, kdy byla 

založena jako pobočný závod stejnojmenné společnosti nacházející se ve Strakonicích, 

vyrábějící letecké kulomety. Po jednáních ministerstva národní obrany se zbrojařskými 

koncerny rozhodla Nejvyšší rada obrany státu o přemísťování průmyslu důležitého  

pro obranu státu daleko do vnitrozemí. První výkop byl proveden 28. července 1936 

(obrázek č. 2). Závod pro 2000 zaměstnanců byl postaven a uveden do provozu  

již za 16 týdnů, tedy 28. listopadu 1936.  Na základě politického rozhodnutí Národní rady 

obrany dne 2. ledna 1937 podnik zahájil výrobu vojenských a civilních zbraní 

v Uherském Brodě1,2.  

 

Obrázek č. 2 Započetí výstavby závodu1. 

Podnik za celou svou historii prošel řadou proměn. Za nacistické okupace byl nucen 

vyrábět a opravovat vojenské zbraně pro německou armádu. V roce 1950 se stal 

samostatným státním podnikem s názvem Strojírenství Uherský Brod. Následovalo 

několik reorganizací a v roce 1970 a 1980 se sloučil s koncernem Agrozet Brno.  

V tu dobu zde probíhala dokonce výroba redukčních převodovek a skříní hnacích hřídelů 

do leteckých motorů a hydraulických zařízení pro traktory Zetor. V druhé polovině roku 

1980 začal proces modernizace a restrukturalizace podniku s důrazem na sortiment 

zbraní. Tento proces probíhal až do roku 1990. Mezitím došlo v roce 1988 k oddělení  

od Agrozetu Brno a návratu k původnímu stavu samostatného státního podniku.  

Následně docházelo i k omezování výroby dílů pro letadla a traktory. Dne 1. května 1992 

Fond národního majetku České republiky založil akciovou společnost Česká zbrojovka, 

a.s., Uherský Brod v souladu s první vlnou kupónové privatizace1,2.  
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 Proměny podniku jsou zachyceny níže1. 

27.06.1936 – založení České zbrojovky v Uherském Brodě  

jako pobočného závodu České zbrojovky, a.s. Strakonice. 

   02.01.1937 – zahájení výroby v novém závodě. 

 

01.01.1950 – založeno Přesné strojírenství, národní podnik 

Uherský Brod, jako organizační součást generálního ředitelství 

Přesného strojírenství v Praze. 

 

01.04.1958 – podnik organizačně začleněn pod Závody říjnové 

revoluce, národní podnik Vsetín, závod 05 Uherský Brod. 

 

 

01.07.1965 – podnik začleněn pod generální ředitelství VHJ 

Zbrojovka Brno pod názvem Přesné strojírenství, národní podnik, 

Uherský Brod. 

 

 

01.01.1983 – podnik začleněn do koncernu Agrozet Brno,  

pod názvem Agrozet, koncernový podnik, Uherský Brod. 

    01.07.1988 – založen státní podnik Česká zbrojovka, Uh. Brod. 

 

01.05.1992 – založena Česká zbrojovka, a.s.  Uherský Brod.  

 

        Současné logo CZUB. 
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V současné době patří podnik mezi největší světové producenty ručních zbraní.  

Dosahuje skvělých výsledků a vykazuje vysoké zisky. V roce 1997 získala certifikát 

systému jakosti ISO 9001 a taktéž je držitelem příslušných oprávnění Úřadu pro civilní 

letectví k výrobě a úpravám leteckých motorů. Díky systému řízení jakosti dle ČSN EN 

ISO 16 949 působí také v oblasti výroby pro automobilový průmysl. Každým rokem 

překonává předchozí maxima v tržbách a vyrobených zbraních z let předcházejících.  

Tyto úspěchy souvisí s probíhajícími dodávkami zbraní do armády České republiky,  

pro ozbrojené složky Thajska, pro potřeby Ministerstva vnitra Egypta a nově také  

armády Slovenska.  

1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

K datu 27. 2. 2014 zaměstnávala společnost 1 702 pracovníků. Z tohoto počtu bylo  

926 výrobních dělníků, 265 nevýrobních dělníků, 372 THP, 9 TOP manažerů  

a 130 externistů (výrobních 97 a nevýrobních 33)5.  

Největší skupinu tvoří zaměstnanci se středoškolským vzděláním (přibližně 46 %),  

dále pak se středoškolským vzděláním s maturitou (kolem 36 %), s vysokoškolským 

vzděláním je zaměstnáno kolem 11 % pracovníků a nejméně početnou skupinou  

jsou pracovníci se základním vzděláním (přibližně 7 %)5.  

V čele společnosti stojí generální ředitel, pod něhož spadá 8 úseků, které se dále dělí  

na 45 odborů (podpůrné práce) či provozů (výrobní činnost). Odbory se dále klasifikují 

na 74 oddělení. Organizační schéma je možno vidět v příloze číslo 1. 

Přidaná hodnota na zaměstnance v roce 2013 dosáhla částky 724 000 Kč. Při uvažování 

i externích zaměstnanců se jedná o 635 000 Kč. I když tato hodnota od roku 2006 neustále 

roste, podnik stále zaostává nejen za špičkou, ale i za lepším průměrem  

v ČR (zde se hodnoty pohybují kolem 1 milionu Kč)5.   

1.3 DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI 

Pod mateřskou společnost CZUB spadají tři dceřiné podniky, jejichž úkolem  

je buď výroba zbraní (BRNO RIFLES), distribuce zbraní na zahraničním trhu  

a poskytování oprav (CZ-USA) či výroba a dodávka specifických dílů mateřské 

společnosti (CZ-SLOVENSKO). 
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ZBROJOVKA BRNO 

Původní Zbrojovka Brno, a.s. vznikla jako československá státní zbrojovka v roce 1918 

z původních rakousko-uherských dělostřeleckých dílen. V letech 1924-1925 byly 

postaveny budovy pro výrobu pušek, kulometů, automobilů, ale i strojírny a nářaďovny. 

V druhé polovině 20. let se stala jedním z největších výrobců pušek na světě a v letech 

1934-1938 se z ní stal koncern světového významu. Ve čtyřicátých letech byla zavedena 

výroba traktorů, motocyklových motorů, loveckých a sportovních zbraní. V 80. letech 

Zbrojovka Brno vyráběla zejména kancelářskou, sdělovací a výpočetní techniku, 

dieselové motory pro traktory Zetor, speciální a komunální nářadí. V 90. letech došlo  

ke zrušení neperspektivních výrobních oborů a snížení počtu zaměstnanců. I přesto,  

že Zbrojovka měla výrobní zařízení, mnoho zkušených zaměstnanců a schopné 

konstruktéry, dostala se po několika oživeních a pádech do otevřené agónie, která v roce 

2003 vyvrcholila vyhlášením konkurzu. Na jaře roku 2004 byla založena společnost 

BRNO RIFLES, s.r.o., kterou v listopadu převzala společnost EXIMAT, a.s., vlastnící 

většinový podíl akcií České zbrojovky, a.s. V polovině roku 2006 brněnská Zbrojovka 

ukončila výrobu zbraní.  Společnost BRNO RIFLES začala v roce 2009 hledat 

odpovídající prostory, které by nahradily původní výrobní a montážní haly. V současné 

době pokračuje podnik Zbrojovka Brno ve slavné tradici brněnské zbrojní výroby  

jako dceřiná společnost CZUB. Výrobky Zbrojovky Brno, s.r.o. v produktové řadě BRNO 

RIFLES jsou nabízeny prostřednictvím distribuční sítě CZUB. Jak již název napovídá, 

její produktová řada se zabývá výrobou loveckých pušek (brokovnic, kulovnic atd.)6. 

 

CZ-USA 

CZ-USA je stoprocentní dceřinou společností mateřské společnosti Česká zbrojovka, a.s. 

Uherský Brod, která dováží zbraně do USA již od roku 1991 a v roce 1997 shledala 

potřebu kontrolovat svůj osud na tomto obrovském trhu. Zpočátku bylo sídlo společnosti 

v Oakhurstu, Kalifornii, ale v roce 1998 se areál společnosti přestěhoval  

do Kansas City, kde je nyní soustředěna veškerá distribuce, záruční a opravářské práce  

a také zásobování7.   
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CZ-SLOVENSKO 

Tento dceřiný závod byl zbudován k rozšíření výrobních kapacit mateřské společnosti. 

Nový závod v Novácích na středním Slovensku zaměstnává v první fázi 80 lidí. Do konce 

roku 2015 se počet pracovníků rozšíří na dvě stovky. Výhodou slovenské továrny  

je relativně malá vzdálenost do Uherského Brodu. Navíc CZUB již spolupracuje  

se Slovenskem na výrobě pistolí přes rok, takže je předpoklad určitých zkušeností v tomto 

oboru. Většinový podíl v novém podniku má Česká zbrojovka, z části ho vlastní 

slovenský podnik MSM Martin, ve které má téměř poloviční podíl česká společnost 

Excalibur Army8.  

1.4 VÝROBNÍ PROGRAM 

Pro úplnost je třeba připomenout, že CZUB není pouze výrobcem zbraní, byť to její název 

evokuje. Kromě výroby čistě zbrojního charakteru působí i v oborech přesného 

strojírenství. Jedná se o výrobky, díly a sestavy pro letecký a automobilový průmysl, 

zabývá se také výrobou speciálního nářadí pro strojírenství. Tato nezbrojní část výrobního 

programu tvoří trvale kolem 20 % tržeb společnosti9. 

Z hlediska zbrojní produkce je možné výrobky rozdělit na1: 

Pistole:  

 Subcompact – subkompaktní záložní a obranné zbraně            

(CZ 92, CZ 2075 RAMI , CZ 2075 D RAMI, CZ 2075 RAMI P).  

 Compact – zbraně pro osobní obranu                           

(CZ 75 COMPACT, CZ 75 COMPACT SHADOW LINE, CZ 75 D COMPACT, 

CZ 75 D COMPACT, CZ P-07). 

 Standart – zbraně pro civilní trh i pro ozbrojené složky, armádu a policii            

(CZ P-09, CZ 75 B, CZ 75 BD, CZ 75 KADET, CZ 85 B, CZ 75 BD POLICE, 

CZ 75 SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ 75 SP-01 SHADOW, CZ 75  

SHADOW LINE, CZ 75  SP-01 SHADOW LINE, CZ 75 SP-01 PHANTOM,  

CZ 75 B STAINLESS, CZ 75 B Ω, CZ 75 B NEW EDITION, CZ 97 B,  

CZ 97 BD). 
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 Competition – zbraně pro sportovní střelbu           

(CZ 75 B SA, CZ 85 COMBAT, CZ 75 TACTICAL SPORTS, CZ 75 TS 

CZECHMATE, CZ 75 TS ORANGE). 

Pistole Dan Wesson ‒ od roku 2005 jsou součástí CZUB krátké palné zbraně 

renomované americké značky Dan Wesson. Továrna podniku Dan Wesson Firearms sídlí 

v Norwichi ve státě New York. Pro CZUB a její dceřinou společnost CZ-USA vyrábí 

služební, obranné a sportovní pistole řady M19112 (DW GUARDIAN, DW VALOR, DW 

V-BOB). 

Malorážky:  

 Bolt Action – Junior – zbraně pro mladé střelce  

(CZ 452 – 2E ZKM LH LUX, CZ 452 – 2E ZKM LH AMERICAN). 

 BoltAction – Senior – zbraně určené na sportovní střelbu, lov nebo obojí   

(CZ 452-2E ZKM SILHOUETTE, CZ 452-2E ZKM STYLE, CZ 513 FARMER, 

CZ 452-1E ZKM LH LUX, CZ 452-2E ZKM LH AMERICAN, CZ 453 LUX, 

CZ 455 AMERICAN, CZ 455 LUX, CZ 455 FS, CZ 455 VARMINT, CZ 455 

STANDART, CZ 455 AMERICAN, CZ 455 THUMBHOLE, CZ 455 SUPER 

MATCH, CZ 455 ULTRA MATCH, CZ 455 EVOLUTION, CZ 455 LONG,  

CZ 455 SYNTHETIC). 

 Semiautomatic – zbraně v semiautomatickém provedení (CZ 512). 

Vzduchové zbraně: 

 Vzduchovky zlamovací – pro rekreační či sportovní střelbu    

(Slavia 630 Standart, Slavia 631 LUX, Slavia 634, Slavia 634 COLOUR). 

 Větrovky – pro rekreační nebo sportovní střelbu                       

(CZ 200 S HUNTER, CZ 200 S COLOUR, CZ 200 S FS, CZ 200 T) 

Kulovnice: 

 Lite – lehké typy zbraní             

(CZ 527 AMERICAN, CZ 527 CARBINE, CZ 527 FS, CZ 527 LH AMERICAN, 

CZ 527 LH LUX, CZ 527 LUX, CZ 527 SYNTHETIC, CZ 527 VARMINT,  
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CZ 527 EXCLUSIVE – EBONY EDITION, CZ 527 VARMINT –

LAMINATED). 

 Medium -  střední typy zbraní                 

(CZ 550 AMERICAN, CZ 550 BATTUE LUX, CZ 550 FS, CZ 550 LUX,  

CZ 550 MC, CZ 550 MEDIUM LUX, CZ 550 STANDART, CZ 550 

SYNTHETIC, CZ 550 VARMINT, CZ HA 550 HUNTER, CZ 550 VARMINT 

– LAMINATED, CZ 550 EXCLUSIVE – EBONY EDITION, CZ 550 

PREDATOR, CZ 555, CZ 557 CARBINE, CZ 557 SYNTHETIC, CZ 557 LUX, 

CZ 557 SPORTER). 

 Magnum – výkonné zbraně                                       

(CZ 550 MAGNUM LUX, CZ 550 MAGNUM STANDART, CZ 550 SAFARI 

MAGNUM). 

 Safari Classics – výkonné zbraně určené pro lov v africké divočině            

(CZ 550 SAFARI CLASSICS). 

Brokovnice CZ – USA – díky spolupráci CZ-USA s tureckým podnikem Huglu  

se rozšířila nabídka CZUB o řadu atraktivních moderních brokových kozlic, klasických 

brokových dvojek a samonabíjecích brokovnic.  

 (CZ-USA SPORTING, CZ UPLAND ULTRALIGHT, CZ-USA 

CANVASBACK, CZ-USA CZ 712, CZ-USA CZ 912, CZ-USA MALLARD, 

CZ-USA REDHEAD, CZ-USA RINGNECK, CZ-USA WOODCOCK). 

Zbraně BRNO RIFLES – moderní brokové, kulobrokové a kulové kozlice pro lovecké  

a sportovní využití.  

 (BRNO EFFECT, BRNO EFFECT FS, BRNO EFFECT LUX, BRNO STOPPER, 

BRNO COMBO, BRNO COMPETITION). 

Ozbrojené složky: 

 Pistole – krátké služební zbraně                      

(CZ 75 D COMPACT, CZ 75 SP-01 PHANTOM, CZ 75 SP-01 TACTICAL,  

CZ 75 P-07, CZ P-09, CZ 97 BD, CZ 2075 D RAMI, CZ 2075 RAMI P). 
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 Automatické zbraně – pro vysoce specializované policejní a vojenské jednotky 

(Sa. vz. 58, CZ 805 BREN A1, CZ 805 BREN A2, CZ SCORPION EVO 3 A1). 

 Sniper rifles – pušky pro odstřelovačské úlohy, primárně v otevřeném terénu.  

(CZ 750 S1 M1). 

Granátomety – pro ničení obrněných cílů, živé síly a vojenské techniky  

(CZ 805 G1). 

Zbraně pro sport a hobby: 

 Airsoft pistole – plynové pistole (CZ 75 P-07 DUTY, CZ 75 D Compact,  

Dan Wesson 8, Dan Wesson 4).                  

 Sportovní pušky – (kulovnice CZ 450 S1 M1 Sport, samonabíjecí puška CZ 858 

TACTICAL, CZ 805 BREN S1). 

 Krátké samonabíjecí zbraně – (CZ SCORPION EVO 3 S1, CZ SCORPION  

61 S). 

1.5 EKONOMICKÉ UKAZATELE 

Česká zbrojovka v současné době prochází nejúspěšnějším obdobím své dosavadní 

existence. Tento fakt se promítá do všech ekonomických údajů, kdy máme možnost 

pozorovat rostoucí trendy vývoje. Hospodářské výsledky podniku jsou tak již delší dobu 

bez ohledu na recesi světové i domácí ekonomiky výrazně pozitivní. 

1.5.1 POČET VYROBENÝCH ZBRANÍ 

Obchodně je pro podnik důležitý celý svět, všechny kontinenty, neboť vyváží řádově  

do 90 zemí světa. Některé trhy jsou již zaběhlé, na některé se podnik vrací po několika 

letech. To platí zejména o některých zemích Jižní Ameriky nebo Asie. Klíčový  

je z hlediska referencí samozřejmě domácí trh9.  

Současná kapacita je 250 000 zbraní ročně. Ke zvyšování bude vést mnoho cest,  

ať už vlastní výrobou, ale i kooperacemi. K dnešnímu dni je v procesu realizace hned 

několik projektů, které jednak napomáhají společnosti doplnit nedostačující výrobní 

kapacity, zejména však reagují na legislativní požadavky některých států související 

s výrazným vstupem na trh ozbrojených složek. Nárůst počtu vyrobených zbraní je patrný 

z grafu č. 2. 
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Graf č. 2 Počet vyrobených zbraní za sledované období5. 

1.5.2 TRŽBY 

Podnik dobře zvládl ekonomickou krizi, došlo sice ke krátkodobému poklesu tržeb,  

který se ovšem podařilo velmi rychle vyrovnat a dostat se na plánovanou růstovou 

trajektorii. Nejlépe to lze vidět na každoročním nárůstu tržeb, který mezi roky 2012  

a 2013 činí 31 %. Mezi léty 2010 a 2013 se zvedly dokonce o 60 % (graf č. 3).  

V roce 2013 konsolidované tržby překročily hranici 2,8 miliardy Kč a hospodářský 

výsledek přesáhl 230 milionů Kč. Jak již bylo zmíněno dříve, z této sumy peněž  

je přibližně 20 % výsledkem nezbrojní produkce. Tržby v roce 2014 se oproti 

předcházejícímu roku zvýšily o zhruba pětinu na 3,373 miliardy korun. Vůbec poprvé  

tak překročily hranici 3 miliard. Tržby pouze v oblasti zbrojní výroby dle výrobního 

programu lze vidět na grafu číslo 43.  
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Graf č. 3 Celkové tržby dle jednotlivých oblastí podnikání3. 

 

Graf č. 4 Tržby dle jednotlivých druhů zbraní3. 

1.5.3 UKAZATELE VÝKONNOSTI PODNIKU 

V této části jsou ukázány trendy vývoje rentability podniku. Tyto ukazatele měří 

v podnicích jejich výdělečnou schopnost, míru zhodnocení vynaložených prostředků  

ve formě aktiv, kapitálu či jiných hodnot vyjádřených v peněžních jednotkách10.  

Souhrn všech ukazatelů je možno pozorovat v tabulce číslo 2 nebo jejím grafickém 

znázornění níže (graf č. 5). 
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ROE (Return On Equity – Rentabilita vlastního kapitálu) 

Tento ukazatel poměřuje výnosnost kapitálu, který do podniku vložili jeho vlastníci. 

Definuje tedy, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu.  

Bývá považován za ukazatele s vysokou vypovídající schopností. Jeho výše se odvíjí  

od odvětví, ve kterém společnost podniká. Výsledná hodnota by se měla pohybovat 

v rozmezí 10 % až 15 %10. Jako u všech ukazatelů, i zde ovlivnil výsledek okamžik v roce 

2006, kdy se podnik dostal do ztráty. V dalších letech lze považovat ROE  

za uspokojivé. 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
× 100   [%]                                                         (1.1) 

EAT – Čistý zisk (earings after taxes). 

ROA (Return On Assets) – Rentabilita celkového kapitálu) 

Jedná se o důležitý ukazatel specifikující produkční sílu podniku. Vyjadřuje,  

jak efektivně společnost využívá majetek bez ohledu na druh zdrojů jeho financování. 

Doporučované hodnoty by měly přesahovat 10 %10. Této hranice podnik dosáhl pouze 

v letech 2010 a 2011. Pokud nebudeme brát ohled na již zmiňovaný rok 2006, tak největší 

negativní okamžik lze spatřit v roce 2012, kdy měla jeho hodnota vysoký pokles  

oproti předcházejícímu roku. 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐴𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
× 100   [%]                                                                         (1.2) 

ROI (Return On Investments – Rentabilita investovaného kapitálu) 

Tento ukazatel měří výkonnost dlouhodobého kapitálu vloženého do majetku podniku.  

Je vhodný i ke srovnání různě zdaňovaných podniků, tedy mezinárodního srovnání. 

Doporučené hodnoty se pohybují mezi 12 % až 15 %10, což se podniku povedlo v letech 

2007, 2010 a 2013. Tyto výsledky jsou důležité hlavně z pohledu investora,  

neboť investovaný kapitál přináší zisk. 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
× 100   [%]                                                         (1.3) 

EBIT – Zisk před zdaněním a úroky (earings before interest and taxes). 
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ROS (Return On Sales – Rentabilita tržeb) 

Ukazatel vyjadřuje ziskovou marži, která je důležitým ukazatelem pro hodnocení 

úspěšnosti podniku. Dobrý podnik dosahuje hodnot kolem 5 % až 6 % s tím,  

že je žádoucí jejich růst10. V tomto ohledu byl velmi dobrý rok 2011, kdy díky vysokému 

výsledku hospodaření dosáhl podnik nejvyšší hodnoty u všech ukazatelů. Rok 2006  

opět ovlivnila vykázaná ztráta podniku. 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐴𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
× 100   [%]                                                                           (1.4) 

Tabulka č. 2 Ukazatele výkonnosti podniku11. 

ROK ROE ROA ROI ROS 

2006 -19,85 -12,44 -9,69 -12,35 

2007 7,71 5,59 11,38 4,16 

2008 6,66 2,82 5,04 2,59 

2009 14,17 7,06 9,31 6,69 

2010 17,08 10,00 14,24 8,20 

2011 22,32 13,96 17,30 10,88 

2012 13,55 7,41 9,07 6,91 

2013 21,02 9,44 12,17 8,98 

 

Graf č. 5 Grafické znázornění ukazatelů výkonnosti podniku11. 
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Jak je patrné z tabulky či grafu, podnik měl velmi špatné výsledky v roce 2006. Vychází 

to již ze špatných výsledků let předchozích (2004, 2005), kdy hospodářské výsledky  

byly záporné, tedy ztrátové. Do začátku roku 2004 vstoupila CZUB s nezaplacenými 

dluhy po lhůtě splatnosti ve výši 26 milionů korun. Také dlužila svým akcionářům  

na nevyplacených dividendách. To vše se v konečném součtu projevilo na výsledku 

hospodaření předešlých let a plynule přešlo na roky následující. Ovšem v dalším období 

již můžeme sledovat rostoucí trend téměř u všech ukazatelů, neboť podnik pravidelně 

dosahoval zisku. Nejlepším ze sledovaných let byl rok 2011, což deklarují všechny 

ukazatele. 

1.6 STRATEGIE SPOLEČNOSTI PRO OBDOBÍ 2012 – 2016 

Během roku 2012 vedení společnosti seznámilo všechny zaměstnance se strategií 

společnosti v nadcházejícím období. Ta je stanoveny na čtyři roky a v bodech byly 

vytyčeny cíle do dalších let i směr, kterým se společnost hodlá ubírat. Ve zprávě byl 

ukázán vývoj během uplynulých pěti let a nastíněn plánovaný trend a výhled  

na následující čtyři roky (obrázek č. 3). 

Co se podařilo: 

 Zlepšení ekonomických výsledků společnosti. 

 Jistota zaměstnání i během celosvětové krize. 

 Vylepšení pracovního prostředí pro zaměstnance. 

 Vývoj a výroba kvalitních zbraní, které podnik dokáže prodat. 

 Vylepšené vztahy s ozbrojenými složkami. 

 Použití moderních technologií, investice do nového strojního vybavení. 

 Zlepšování procesů a produktů na základě podnětů zaměstnanců. 

Co je potřeba udělat? 

 Udržet dobré jméno České zbrojovky. 

 Precizně znát přání zákazníků a následně předvídat jejich požadavky. 

 Rozvíjet všechny tři nové pilíře – zbrojní, strojní i automobilový. 
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 Obnovit stávající produktové řady. 

 Vyvíjet zcela nové moderní zbraně. 

 Plnit cíle ve smyslu vyšší efektivity výroby a kvality.  

 Udržení stávající pozici největšího regionálního zaměstnavatele. 

 

Obrázek č. 3 Plánovaný vývoj ekonomických ukazatelů.  

a) Tržby, b) Zisk, c) Počet prodaných zbraní5.  
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2 CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je zlepšit a optimalizovat vybraný výrobní proces  

ve společnosti Česká zbrojovka, a.s. K tomuto záměru je možno dojít různými cestami  

a k dosažení použít sofistikované postupy a metody, ať už z oblasti štíhlé výroby, filosofie 

Kaizen či užitím jiných metodik.  

Abychom ovšem mohli vůbec něco zlepšovat a optimalizovat, musíme nejdříve získat 

vstupní data, která mohou být následně k těmto účelům využita. Proto je nezbytné 

samotný proces mapovat a následně analyzovat tak, abychom získali kvantifikovatelná 

data, se kterými je možno dále pracovat. Na údaje jsou samozřejmě kladeny ještě další 

požadavky (například hodnověrnost atd.).  

Následným úkolem bude na základě dílčích informací z předcházející části  

a teoretických poznatků identifikovat a navrhnout taková řešení, která budou vést 

k úspoře nejen ekonomických, ale i k vyšší efektivitě dalších podnikových zdrojů 

(lidských, materiálových, informačních, strojních atd.). Návrhová část bude již plně 

zaměřena na aplikaci dříve zmiňovaných metod zlepšování a optimalizace výroby s cílem 

tvorby nového (alternativního) konceptu řešení. Ten by měl být pro podnik hodnotově 

výhodnější než původní stav. Podmínkou je samozřejmě uskutečnitelná implementace  

do výrobního procesu a pokud možno co nejjednodušší modifikace stávající výroby.  

Po návrhové části je nutno dosažené výsledky ohodnotit z pohledu ekonomické  

i neekonomické stránky. 

V závěrečné fázi diplomové práce by mělo proběhnout zhodnocení přínosů pro podnik 

při realizaci navržených změn do podnikové praxe. Nelze brát v úvahu podnik pouze jako 

celek, ale je nutno posoudit dopad těchto změn na všechny zainteresované strany.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V dnešní době nestačí už jen vyrábět a doufat, že si naše výrobky někdo koupí.  

Podnik musí neustále obměňovat své portfolio výrobků dle požadavků zákazníka, 

přičemž vychází z průzkumu trhu. Dále musí zákazníka zaujmout, ať už obalem, tvarem 

výrobku, reklamou či jinými aspekty. Z tohoto pohledu je nutné se zamyslet  

i nad konkurenceschopností podniku. Dnešní trhy jsou pojaty ve světovém měřítku,  

proto i když splníme dříve zmiňované předpoklady, nemusí to nutně vést k zaručenému 

úspěchu. 

Z výrobního pohledu je nutné zaměřit se na tři hlavní oblasti, které musí mít každý 

konkurenceschopný podnik pod kontrolou. Jsou to peníze, čas a kvalita. Je tedy nezbytné 

dodávat výrobky zákazníkovi v požadované kvalitě, ve sjednané lhůtě  

a přitom dosáhnout co možná nejvyššího zisku. Každý den je snaha dělat věci 

produktivněji, efektivněji a hlavně levněji, což znamená implementovat nové poznatky  

a technologie do podnikové praxe, průběžně inovovat a aktualizovat strojový park.  

Zlepšováním a optimalizací hlavně těchto tří činitelů se zabývá tato kapitola.  

Každý rok probíhá nejrůznější srovnávání zemí či podniků z pohledu 

konkurenceschopnosti. Jedním z takových žebříčků je i Globální index 

konkurenceschopnosti (The Global Competitiveness Index), jenž je znázorněn  

na obrázku č. 4. Každoročně jej sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF) a zahrnuje 

srovnání zemí z celého světa (letos bylo srovnáváno 144 zemí, v minulém roce 148).  

 

Obrázek č. 4 Globální index konkurenceschopnosti (GCI) 2014-201512. 
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Hodnocení se skládá z jedenácti pilířů, které jsou umístěny ve třech skupinách12:  

A. Základní požadavky  

- instituce, 

- infrastruktura,  

- makroekonomické prostředí,  

- zdraví a základní vzdělání.  

B. Efektivnost zlepšování 

- vyšší vzdělání a odborná příprava,  

- efektivita trhu zboží,  

- efektivita trhu práce,  

- vývoj na finančních trzích,  

- technologická připravenost,  

- velikost trhu. 

C. Inovace a sofistikovaní činitelé 

- obchodní sofistikovanost,  

- inovace.       

Pro léta 2014 – 2015 se Česká republika umístila na 37. místě, čímž si oproti loňsku 

polepšila o 9 míst. První tři místa obsadily země Švýcarska, Singapuru a USA. Výsledek 

je pozitivní ze dvou důvodů. Za prvé vysílá určitý „obecný“ pozitivní signál  

o České republice. Za druhé se po pěti letech poklesu indexu podařilo poskočit  

o 9 míst. ČR se bezpochyby chce srovnávat spíše s vyspělými zeměmi nežli celým 

světem, a proto je klíčová struktura faktorů. WEF zařadilo ČR do skupiny ve fázi  

tzv. inovativně řízených zemí, tedy zemí, kde je potřeba se soustředit na oblast inovace. 

Smysluplnost srovnávání se s vyspělými zeměmi odráží cíl ČR založit naši ekonomiku 

více na přidané hodnotě a inovacích a mít schopnost dlouhodobě konkurovat  

na světových trzích, kde cenová konkurence pro západní svět nebude asi tou hlavní 

cestou12, 13, 14.  
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3.1 ŠTÍHLÁ VÝROBA 

Štíhlá výroba se zaměřuje na odstraňování plýtvání v jakékoliv části výroby,  

tedy od kontaktu se zákazníkem přes dodávky vstupů, samotný proces výroby 

až po expedici zákazníkovi. Vše se děje v zájmu flexibility a hospodárnosti. Důvodem 

k využívání těchto technik je dosáhnutí vyšší konkurenceschopnosti podniku 

v celosvětovém měřítku, což si lze představit také jako nadprůměrnou schopnost reagovat 

na nekonstantní požadavky zákazníků v čase. Čas, respektive plynulost výroby, ovlivňuje 

náklady prostřednictvím nižší spotřeby (např. skladové zásoby). Dále se štíhlá výroba 

soustřeďuje na tvorbu přidané hodnoty. Vše, co není nezbytné pro tvorbu hodnoty, 

označujeme jako plýtvání (dokonce i činnosti povinné z legislativy)15.  

Štíhlá výroba je tedy determinována snahou mít jen to, co je nezbytné. Z tohoto pohledu 

se snaží dosáhnout minimální (optimální)15:  

- rozpracované výroby na všech pracovištích, 

- velikosti dávek a synchronizované logistiky, 

- zásoby na vstupu i expedici, 

- velikosti prostor (nutné pouze pro plynulý tok), 

- počtu zařízení (vysoká efektivnost, krátká návratnost investic), 

- počtu lidí nutných pro zajištění plynulé výroby, 

- průběžných časů, 

- ztráty v důsledku nejakosti.  

3.1.1 JIT (JUST-IN-TIME) 

Systém JIT vznikl ve společnosti Toyota, proto také někdy nese její název. Je založen  

na myšlence výroby skutečně potřebných produktů v požadované kvalitě,  

čase a množství, kdy je to skutečně potřeba. Cílem je výroba bez skladů či mít na skladě 

minimum zásob. JIT je zaměřena na eliminaci následujících 5 základních druhů plýtvání 

(obrázek č. 5)16: 

 nadprodukce, 

 prostoje, 
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 doprava, 

 zásoby, 

 nekvalitní (zmetková) výroba. 

 

Obrázek č. 5 Základních druhů plýtvání17. 

Cílem je co nejvyšší uspokojení zákazníka nejenom tím, že mu dodáme, co potřebuje 

v požadované kvalitě, ale současně zvýšíme rychlost reakce na jeho požadavky. 

V souvislosti s tím je třeba dosáhnout co nejrychlejší identifikace kvalitativních problémů 

ve výrobě (nesmí jít do následujícího procesu), minimalizovat veškeré zásoby a mít 

rentabilní výrobní náklady18,19. 

Jak toho lze dosáhnout? Všeobecně tento stav lze získat přechodem z push (tlakového)  

na pull (tahový) systém. To znamená, že požadavky na výrobu se „táhnou“ směrem  

od konce výrobního toku, tedy od výstupního skladu a počtu hotových výrobků na něm 

(obrázek č. 6), od tohoto místa se také plánuje výroba. Jedná se o regulovanou výrobu, 

kdy předchozí proces vyrábí pouze tolik, kolik vyžaduje následující proces18, 19. 

 

Obrázek č. 6 Porovnání push a pull systému20. 

K těmto cílům musí být splněny předpoklady nejen vnitropodnikové, ale rovněž  

mezi samotným podnikem a jeho dodavateli, kdy se podnik musí spolehnout  

na bezproblémové, včasné, spolehlivé a hlavně kvalitní dodávky. Mezi odběratelem  

a dodavatelem musí být dokonalá vzájemná informovanost a plná důvěra16. 
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3.1.2 JIDOKA (AUTONEMATIZACE) 

Účelem této metody je dosáhnout maximální kvality ve výrobním procesu.  

Princip spočívá v zastavení výroby v okamžiku, kdy se vyskytne a je zjištěna jakákoliv 

chyba nebo abnormalita. Přerušení může provést člověk (lidská jidoka) nebo stroj 

(mechanická jidoka). U mechanické jde o přenesení kontrolní činnosti z člověka na stroj. 

Ten pak získá více času, díky kterému je schopen obsluhovat více strojů  

nebo vykonávat více výrobních operací a podobně16, 19. 

3.1.3 3 MU 

Zkratka této metody v sobě skrývá název tří hlavních bariér pro efektivní fungování JIT13. 

Jedná se o: 

Muda – v japonštině znamená toto slovo plýtvání (zmar). Systém TPS rozlišuje 

následujících osm typů plýtvání16, 19: 

 Nadprodukce – výroba zbytečně velkého množství výrobků. Dopad na zvýšení 

administrativních, přepravních a skladovacích nákladů. 

 Prostoje – zbytečné čekání na díly, materiál či informace. Také čekání 

zaměstnanců na přidělenou práci přináší podniku nemalé ztráty. 

 Doprava – jakákoliv zbytečná přeprava či manipulace. Tato otázka by měla být 

řešena již v projektování infrastruktury podniku (nízké přepravní vzdálenosti, 

blízkost potřebných skladů atd.). 

 Ztráty při zpracovávání – práce nad rámec definované specifikacemi,  

které zákazník vůbec nevyžaduje. Dále nevhodná technologie  

nebo provádění úkonů. 

 Zásoby – jakékoliv zásoby, které jsou nad rámec nezbytnosti pro splnění 

výrobních požadavků. 

 Pohyb – správné uspořádání pracoviště. Bez zbytečných pohybů či dokonce 

hledání. 

 Zmetkovitost – ať už se jedná o opravitelné kusy, což zvyšuje náklady nebo 

dokonce neopravitelné, díky kterým podnik ztratil nejen na finanční stránce,  

ale taktéž část kapacity strojů a pracovní síly při jejich výrobě. 
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 Nevyužívání kreativity zaměstnanců – nedostatečná motivace pracovníků 

k novým nápadům, zlepšením a příležitosti učení se. 

Když dokážeme objevit Muda, objevili jsme možný potenciál zlepšení. I ty nejlepší 

podniky na světě mají více než 90 % času jako potenciál na jeho přeměnu na čas 

přidávající hodnotu. Cílem je Muda nahradit přidáváním hodnoty. Je zřejmé, že jej nelze 

zcela odstranit, ale alespoň minimalizovat18.  

Mura – v japonštině je tímto slovem označuje nerovnoměrnost, nepravidelnost  

nebo proměnnost. Jedná se o situaci, kdy je narušen hladký tok práce stroje  

a jeho obsluhy, postup produktů na lince nebo plynutí plánu výroby19. 

Muri – opět slovo převzaté z japonštiny, které se používá ve smyslu přetížení, popřípadě 

námaha či obtíž. V tomto případě jsou podmínky pro pracovníka i stroj namáhavé,  

stejně jako pro celý pracovní proces19.  

Všechny 3 Mu je v podniku nutné neustále vyhledávat a odstraňovat  

nebo alespoň eliminovat. 

3.1.4 5S 

I když si mnoho podniků myslí, že dobře ví, co 5S znamená, nebo že jej dokonce 

praktikují, opak bývá bohužel pravdou. Na otázku: „Co to je 5S?“ pracovníci často 

odpovídají úklid. Jde o špatné vysvětlení nebo nepochopení dané metodiky.  

Principy 5S byly převzaty do japonských podniků z americké armády. Akce 5S většinou 

bývá stavebním kamenem pro další implementaci pokročilých metod optimalizace  

a zlepšování. Cílem je změnit postoj zaměstnanců jak k samotnému pracovišti i strojům16. 

Je to soubor pěti postupných kroků (obrázek č. 7), pomocí nichž by se mělo pracoviště 

stát příjemnější, bezpečnější a více produktivnější. Těchto původně pět japonských slov 

se natolik rozšířilo, že se dále definovalo taktéž v angličtině jako 5S, v německém jazyce 

vzniklo 5A a v České republice se můžeme setkat s 5U18, 21, 22. 

 Seiri (Sort, Aussortieren, Utřídit) – nechat na pracovišti pouze to, co je skutečně 

nezbytné. Zde se používá tzv. akce červená karta. Tou označíme věci,  

které na pracovišti nepotřebujeme. Dále je možné udělit ještě zelenou kartu (věci,  

které je potřeba přemístit) a žlutou kartu (věci určené k opravě). 
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 Seiton (Straighten, Aufräumen, Uspořádat) – uspořádání věcí na pracovišti 

v závislosti na požadavcích pracovníka, zásadách ergonomie a eliminace 

zbytečných pohybů. 

 Seiso (Shine, Arbeitsplatzsauberkeit, Udržovat pořádek) – úklid celého pracoviště 

a přilehlého okolí (včetně strojů a zařízení) s cílem zvýšení bezpečnosti a hygieny. 

Nutné pojmout radikálněji, jelikož na čistém pracovišti  

je ihned vidět, kde byl problém. Platí zásada, že zaměstnanci si čistí  

svoje pracoviště sami. Možností je nafotit a následně porovnat stav pracoviště  

před a po tomto kroku, čímž vznikne motivace pro další provozy. 

 Seiketsu (Standardize, Anordnung zur Regel machen, Určit pravidla) – 

zdokumentování a standardizování veškerých postupů, přičemž je využíván 

princip vizuálního řízení, aby dosažený stav vydržel dlouhodobě.  

 Shitsuke (Sustain, Alle Punkte einhalten und verbessern, Upevňovat a zlepšovat) 

– samotný úspěch či neúspěch 5S ukáže až čas. Ke zdárnému výsledku je nutná 

nejen implementace této metody, ale také její následné životaschopné udržení, 

nutné vybudování kultury 5S, sebedisciplína, kontrola, provádění pravidelných 

auditů. 

 

Obrázek č. 7 Jednotlivé kroky 5S23. 

3.1.5 VIZUÁLNÍ ŘÍZENÍ (MANAGEMENT) 

Jedná se o nástroj zabezpečující efektivní výměnu a sdílení důležitých informací,  

neboť právě informace patří ke klíčovým vstupům společnosti. Je proto nezbytné 

rozhodnout, jakým způsobem budou dále předávány zaměstnancům. Nevyužívají se zde 

drahé komunikační prostředky, ale pouze jednoduché formy jako jsou tabule, nástěnky 

apod., na nichž jsou umístěny grafy, obrázky, nebo fotky, které slouží k lepšímu 

porozumění dané problematiky všem zainteresovaným stranám. Řídí se tedy heslem: 
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„Lepší je jednou vidět, nežli dvakrát slyšet.“ Zrak má totiž ze všech smyslových orgánů 

největší kapacitu a spolu se sluchem zajišťuje příjem největšího množství informací 

z okolního světa (graf č. 6)16, 18, 19.  

 

Graf č. 6 Příjem informací člověkem dle jednotlivých smyslů18. 

S vizualizací se setkáváme i v osobním životě. Při cestách jsou silnice lemovány 

značkami, které nás informují nebo upozorňují o potřebě změnu stylu jízdy. Samotné 

vodící čáry či značky určují přípustné ohraničení pro jednotlivá vozidla atd. Stejný 

princip se používá taktéž ve výrobních podnicích, kde je využíváno barevných odlišení 

pro různé specifika a v případě potřeby jsou použity rozdílné geometrické obrazce,  

to vše ve snaze co nejvíce zpřehlednit a pokud možno usnadnit orientaci ve výrobních 

procesech, přičemž si musíme uvědomit, že důležitý je obsah, a ne název. 

3.1.6 SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE) 

Cílem, jak už název napovídá, je minimalizace časových prostojů, které vznikají z důvodu 

změny výrobního procesu16. Časový prostoj (seřizovací čas) je čas, kdy stroj, zařízení 

nebo linka stojí a nevyrábí a čeká se na seřízení pro jiný typ výrobku. Tato neproduktivní 

doba podstatně snižuje efektivitu strojů (lze měřit ukazatelem OEE). Jelikož se dnešní 

doba vyznačuje potřebou vyrábět v co nejmenších dávkách dle přání zákazníka, je třeba 

docílit co nejkratších přestavovacích časů. Pokud tato činnost trvá řádově hodiny a stroje 

se přeseřizují několikrát týdně (denně), snaží se management spojovat výrobní dávky  

do velkých objemů s cílem právě minimalizovat prostoje strojů, což se pozitivně projeví 

nejen na ukazateli využití strojů (OEE), ale taktéž na průběžné době samotné výroby. 

83 %

11 %
3,5 %

1,5 %
1 %

Zrak Sluch Čich Hmat Chuť
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Následně je umožněno snižovat velikost výrobních dávek a tím dosáhnout vyrovnané 

produkce. Tento fakt má vliv na redukci objemu zásob, ve kterých není vázáno takové 

množství kapitálu. V konečné fázi dochází ke zvyšování produktivity a zjednodušení 

činností obsluhy stroje18. 

Základní postup při redukci přestavovacích časů (obrázek č. 8)18: 

1) Analýza stávajících kroků. 

2) Rozdělení časů na:  –    externí (při běhu stroje – prováděny v překrytém čase), 

– interní (stroj se musí zastavit – nevyrábí). 

3) Radikální snížení interních časů – technická a organizační opatření, převedení 

       části interních časů do externích. 

4) Redukce – zkrácení externích časů. 

5) Standardizace a trénink nových postupů. 

 

 

Obrázek č. 8 Postupné kroky při realizaci SMED18. 

Tyto aktivity by měly vést k přeseřízení stroje do 10 minut. Realizace probíhá formou 

workshopů, přímo na stroji či lince. Stanovený cíl bývá zpravidla snížení současného 

stavu přestavby o 50 % času. Účastníky jsou operátoři, seřizovači, mistr, údržba, technici 

a další zainteresovaní pracovníci18. 

Podle délky času nutného pro přestavbu hovoříme o: 

 SMED – pod 10 minut. 

 Zero Change Over Program – pod 3 minuty. 

 One Touch Exchange of Dies – během taktu. 
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3.1.7 KANBAN 

Slovo kanban znamená v japonštině lístek nebo kartička (obrázek č. 9),  

která je ve výrobně – logistickém procesu nosičem informací a funguje jako objednávka. 

Odesláním kanbanu můžeme požadovat například zaslání určitého typu materiálu na dané 

místo, start výroby požadovaného produktu apod. Podle toho, k jakému účelu slouží,  

se kanbany dělí na transportní, výrobní, odběrové, dodavatelské a objednávkové.  

Slouží jako skvělý nástroj pro řízení výrobního procesu18. 

 

Obrázek č. 9 Ukázky karban karet24, 25
. 

3.1.8 KAIZEN 

V japonštině toto slovo znamená neustálé zdokonalování (Kai – změna, Zen – lepší),  

jak je znázorněno na obrázku číslo 10. Kromě tohoto pojmenování se pro tento pojem 

vžil volný překlad slova Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (proces neustálého 

zlepšování). V USA se pro koncepty kaizenu používá označení CIP (Continuous 

Improvement Process) nebo OIP (Ongoing Improvement Process). Můžeme se setkat  

i s dalšími názvy jako Blitz Kaizen, Breakthrough Kaizen, kaskádový Kaizen, point 

Kaizen, Quick Win Ween atd. Ať už tuto metodu nazýváme jakkoliv, podstata je vždy 

stejná. Filozofie předpokládá, že náš způsob života, ať už se jedná o osobní  

či pracovní, by se měl zaměřovat o úsilí neustálého zlepšování. Oproti inovacím,  

které jsou dramatické a působí na sebe mnoho pozornosti, se ubírá směrem založeným  

na zdravém rozumu a nízkých nákladech. Kaizen je tedy neustálé zlepšování procesů, 

činností, lidí a jejich spolupráce v podniku. Základem je nespokojenost  

se současným stavem, neustálé hledání a odstraňování plýtvání. Klíčem ke zlepšování 

procesů je naučit se vidět plýtvání. Kaizen se týká výroby, administrativy, logistiky, 

vývoje, obchodu a dalších podnikových procesů. Má mnoho forem od individuálního 

pojetí přes různé workshopy až po zlepšovatelské projekty. A proč zlepšovat? Neboť  

v podnikových procesech se vyskytuje velké procento plýtvání a jeho odstranění znamená 
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zároveň zkracování jejich doby trvání, kratší průběžnou dobu, rychlejší obsluhu 

zákazníka, rychlejší vyinkasování peněz a lepší cash flow18, 19, 26.  

 

Obrázek č. 10 Význam symbolu kaizen27. 

Nedochází zde k rapidní skokové změně, ale vytyčeného cíle je dosaženo postupnými 

malými krůčky. Jsou to drobná zlepšení jako výsledek neustále probíhajícího procesu  

bez nutných vysokých investic do nových technologií a zařízení.  

Kaizen je zastřešujícím pojmem pro všechny praktiky prováděné tímto způsobem  

(TQC, JIT atd.)19, 26. 

Koncepce zdůrazňuje ze strany vedení podporu a stimulaci úsilí zaměstnanců  

o zdokonalení výrobního procesu. Je to management zaměřený spíše na proces  

než na výsledky. Cílem je motivovat zaměstnance nejen k podávání zlepšovacích návrhů, 

které mají enormní vliv na společnost, ale i těch, které jsou svou závažností méně 

„přínosné“ pro podnik, ovšem mohou například zlepšit pracovní prostředí  

pro zaměstnance, což se v konečném důsledku promítne v úspěších podniku28. 

K pojmu kaizen se nutně pojí další výrazy: 

Gemba – slovo, jenž označuje skutečné místo (pracoviště či provoz),  

kde se tvoří přidaná hodnota. Ve výrobních závodech se jím míní výrobní provoz.  

Právě zde by měl začít proces zdokonalování19. 

Gembutsu – hmotné objekty na pracovišti (gemba). Mohou to být např. obrobky, nářadí, 

zmetky či stroje a zařízení19. 

Existují dva přístupy k pokroku: postupný (kaizen) a skokový (inovace – kaikaku). 

Japonské podniky dávají obecně přednost první zmiňované variantě, zatímco západní 

podniky volí spíše cestu skokového přírůstku. Dalo by se to přirovnat k rozdílu  

mezi schodištěm a nakloněnou rovinou28. Zásadní rozdíly obou přístupů je možno vidět 

v tabulce číslo 3. 
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Tabulka č. 3 Srovnání hlavních rysů kaizen a inovace28. 

 Kaizen Inovace 

Účinek Dlouhodobý a dlouhotrvající, ale 

ne dramatický 
Krátkodobý, ale dramatický 

Tempo Malé kroky Velké skoky 

Časový rámec Kontinuální a přírůstový Přerušovaný, bez přírůstků 

Změny Postupné a neustálé Náhlé a přechodné 

Účast Všichni Několik vybraných 

Přístup Kolektivismus, skupinové úsilí, 

systémový přístup 

Drsný individualismus, individuální 

nápady a úsilí 

Typ změny Udržování a zdokonalování Přestavba od základů 

Impuls Konvenční know-how 
Technologické průlomy, nové 

vynálezy, nové teorie 

Praktické požadavky 
Minimální investice,  

ale velké úsilí na udržení 

Velké investice, ale málo úsilí na 

udržení 

Zaměření úsilí Lidé Technologie 

Kritéria hodnocení Procesy a úsilí o dosažení lepších 

výsledků 
Výsledky a zisk 

Výhody Funguje dobře v pomalu rostoucí 

ekonomice 

Vhodnější pro rychle rostoucí 

ekonomiku 

 

3.1.9 CYKLY PDCA A SDCA 

První krok v procesu kaizen zavádí Demingův cyklus PDCA (plan – plánuj, do – dělej, 

check – zkontroluj, act – jednej). Je to nástroj, jenž zajišťuje kontinuitu procesu 

udržováním a zdokonalováním standardů (obrázek č. 11 a). Cyklus probíhá neustále, 

jakmile dojde ke zdokonalení, výsledný setrvalý stav se stane cílem dalšího. Nemůžeme 

tedy nikdy být spokojeni se setrvalým stavem19. 

Druhým cyklem je SDCA (obrázek č. 11 b), jenž standardizuje a stabilizuje stávající 

procesy, zatímco PDCA je zdokonaluje. SDCA se týká údržby, PDCA zdokonalování19. 
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Obrázek č. 11 Cyklus a) PDCA, b) SDCA19. 

3.1.10 FMEA (FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS) 

Analýza chyb a jejich účinků je analytický nástroj používaný k předvídání a prevenci 

potenciálních chyb v provedení nových produktů. Funguje pomocí analýzy účinků 

jednotlivých typů chybných komponentů na konečný výkon produktu19. 

Tato metoda je týmovou analýzou možnosti vzniku poruch a chyb u posuzovaného 

návrhu (obrázek č. 12). Hodnotí se jeho rizika a realizace opatření vedoucí  

ke zlepšení kvality. Zkušenosti ukazují, že použitím této metody je možné odhalit 70  

až 90 % možných neshod. V praxi se uplatňuje zejména podle metodiky amerických 

výrobců automobilů QS 9000 nebo podle metodiky německého sdružení průmyslu VDA. 

Smysl FMEA spočívá ve specifikaci všech možných chyb vzhledem k významu, 

pravděpodobnosti a odhalení chyby29. 

 

Obrázek č. 12 Četnost chyb v procesu životního cyklu výrobku29. 
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3.1.11 POKA-YOKE 

Tato metoda, přezdívaná taktéž „chybuvzdornost“, je zaměřena na včasné odhalení změn, 

které vedou k nežádoucím následkům (POKA znamená zabránění, YOKE znamená 

náhodné). Základní myšlenka spočívá v nutnosti identifikovat chybu dříve, než vyvolá 

vadu. Není to metoda pro analýzu rizik. Zaměřuje se na příčiny, které nelze identifikovat, 

a proto ani řešit. Cílem je nalézt a aplikovat jednoduchá a levná technická řešení,  

jejichž zakomponováním bude dosaženo bezvadnosti v situacích, kdy je ve hře jakákoliv 

náhodná příčina, která vyvolá změnu a následně i vadu. Tato příčina může spočívat 

v používaných materiálech, strojích a zařízeních, prostředí, metodách nebo i lidech  

(obrázek č. 13). Specifické pro Poka-Yoke je to, že neřeší příčiny chybného jednání,  

nýbrž se snaží zabránit případným nežádoucím následkům. I když je ve hře lidská 

nedokonalost, otec této metody Shigeo Shingo přesto tvrdí, že lze dosáhnout 100% 

bezvadnosti. Je prokazatelné, že Poka-Yoke je lepší než kontrola, která je schopna 

identifikovat až následný stav, čímž nezamezí produkci neshodných výrobků30.  

 

Obrázek č. 13 Ukázka použití principu Poka-Yoke v praxi29, 31. 

3.1.12 6 SIGMA 

Tento pojem se zaměřuje na redukci variability v procesech. Proces s parametrem 6 sigma 

produkuje jen 3,4 chyby z milionu, proces 3 sigma 66 807 chyb z milionu (tabulka č. 4).  

Proto výrobci, kteří začali zlepšovat procesy směrem k 6 sigma, museli v dobách,  

kdy se neúspěchy měřily v procentech, zavést novou metriku (DPM – defect per million, 

nebo PPM – part per million). Pokud tedy má někdo zájem o kvalitu na úrovni 6 sigma, 

jeho procesy musí být dokonalé (bezchybnost 99,997 %). To však není všechno,  

při tomto procesu budou náklady na nekvalitu minimální, na rozdíl od 3 sigma,  

kdy se pohybují v desítkách procent z tržeb. Vede nás k tomu, že stabilizací procesů 

vyprodukujeme při nižších nákladech vyšší hodnotu26, 32. 
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Tabulka č. 4 Parametry procesu při různých hodnotách σ26. 

Úroveň σ DPMO  

(počet chyb na milion 

příležitostí) 

RTY  

(výtěžnost procesu-

správně na první pokus) 

COPQ  

(náklady na nekvalitu 

jako % z tržeb) 

2 308 537 73,45 % – 

3 66 807 93,54 % 25 – 40 % 

4 6 210 99,38 % 15 – 25 % 

5 233 99,97 % 5 – 15 % 

6 3,4 99,99966 % < 1 % 

3.1.13 HOSHIN KANRI 

Jeden z dalších japonských pojmů, který si můžeme vyložit jako řízení podniku  

podle vizí a cílů (Hoshin znamená řízení, Kanri pak kontrolu). Tento systém se orientuje 

na naplňování jednotlivých vizí společnosti. Dává nám odpovědi na klíčové otázky,  

které vyplývají z vizí29: 

 Kde chceme být v budoucnu? 

 Jak toho chceme dosáhnout? 

 Kdy chceme dosáhnout cílů? 

 Kdo se bude podílet na dosažení cílů?  

Hoshin Kanri tedy systematicky rozvíjí otázky co, kdo, kdy a jak. Umožňuje nám tedy 

rozložit strategické cíle v efektivní program podniku29. 

3.1.14 SHOJINKA 

Flexibilní pracovní síla neboli shojinka znamená změnu (zvýšení či snížení) počtu 

operátorů na provoze či výrobní dílně tak, aby bylo dosaženo flexibility výroby  

podle variability poptávky po vyráběné produkci33. 

3.1.15 JUNJO 

Junjo systém se dělí do dvou kategorií, na sekvence (posloupnosti) a kity (sady).  

První případ nastává, pokud je dodávaná komponenta do linky velká nebo je hlavním 

dílem výrobku (obrázek č. 14 a). Tehdy musí být dodávána v sekvencích (např. sedadla 

v autě). Pokud naopak dodávaná komponenta je malé nebo střední velikosti, musí být 

dodávána v kitech v produkčních sekvencích (viz obrázek č. 14 b). 
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Obrázek č. 14 Systém Junjo, a) dodávky v sekvencích, b) dodávky v kitech20. 

3.1.16 TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 

TQM představuje přístup zaměřený na absolutní řízení kvality v duchu hesla: „Kvalitu  

je třeba vyrobit, nikoli vykontrolovat!“ V případě, že se podnik rozhodne  

pro implementaci nástrojů v oblasti řízení jakosti, je prvním krokem zařazení podniku  

do některého ze stupňů 0 až 4 dle výsledků vstupního auditu. Na tomto základu  

se pak přistupuje ke stanovení cílů a směru dalšího rozvoje v oblasti kvality.  

Pro její zajištění se následně použije celé spektrum nástrojů, jejichž nasazení se provádí 

přesně v duchu Kaizen (postupně a malými kroky).  

Tyto nástroje se dělí do 3 kategorií18,19: 

1) Nástroje základní – 5S, vizuální management, standardy kvality, Poka-Yoke. 

Pomocí nich se zajišťuje základní stabilita procesu. 

2) Pokročilé nástroje – sem patří především nástroje analytické, tzn. takové,  

které nám umožní daný problém zkoumat, zjišťovat kořenové příčiny a následně 

navrhnout fungující a stabilní řešení. Jako příklad může být uveden vícestupňový 

systém nazývaný SEDAC (Structure for Enhancing Daily Activities through 

Creativity), v překladu struktura pro zesílení denních aktivit pomocí kreativity 

(viz obrázek č. 15). 
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Obrázek č. 15 Postupné kroky SEDAC18. 

3) Vysoce sofistikované nástroje – používají se u značně složitých problémů,  

kde nestačí dříve zmiňované nástroje založené na jednoduché analýze  

a následném brainstormingu. Velmi často se využívá přístup zvaný Six sigma, 

který je založen na statistickém zkoumání procesu a testování hypotéz.  

Dalším nástrojem je analýza fyzikálních fenoménů (PM-analýza).  

Zde se zkoumaný problém posuzuje z hlediska základních fyzikálních principů. 

Jak vyplynulo z předešlého textu, budování kvality je dlouhodobý proces.  

Nezáleží pouze na tom, aby zákazník získal produkt v požadované kvalitě,  

ale aby proces vzniku produktu také probíhal podle jasně daných standardů a pravidel 

s minimálními náklady. Praxe ukazuje, že pomocí základních a pokročilých nástrojů 

lze řešit až 80 % všech problémů bez použití vysoce sofistikovaných nástrojů.  

Teprve tehdy, pokud jsou vyčerpány možnosti jednodušší, přistupujeme 

ke  složitějším (viz obrázek č. 16). 

Warusa – kagen je termín používaný pro označení věcí, které ještě nepředstavují 

problém, ale nejsou úplně v pořádku. Pokud jim tedy nebude věnována pozornost, mohou 

vést k vážným problémům18. 
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Obrázek č. 16 Použití nástrojů a s tím související zapojení zaměstnanců18. 

3.1.17 TQC (TOTAL QUALITY CONTROL) 

TQC, v českém překladu absolutní kontrola kvality, si klade za základní úkol vštěpit 

kvalitu lidem. Jsou to organizované aktivity kaizen, týkající se všech zaměstnanců 

společnosti včetně managementu, jako součást integrovaného úsilí o zdokonalování 

výkonů na všech úrovních. Toto zdokonalování je zaměřeno na plnění vícefunkčních cílů, 

jako je kvalita, plánování, rozvoj pracovních sil a vývoj nových produktů.  

Má se za to, že tyto aktivity vedou ke větší spokojenosti zákazníků. Zámořští pozorovatelé 

pro TQC zavedli výraz celopodniková kontrola kvality (CWQC – Company Wide Quality 

Control)28.  

Metodickým základem je statistická aplikace koncepce kontroly kvality včetně využití  

a analýzy statistických dat. Na základě toho by se měl vytvořit zvyk pracovat s tvrdými 

daty, nikoli s pocity a domněnkami. TQC používá k řešení problémů statisticky sesbíraná 

a analyzovaná data28.  

3.1.18 TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE) 

TPM, v překladu absolutně produktivní údržba, je název pro aktivity související s péčí  

o stroje a zařízení. Vznik metody souvisí s požadavkem urychlit zajištění dodávek 
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zákazníkům včas, kdy se jako problém jevily stroje. Jednoduše řečeno, stroje se zastavují, 

kdy se jim zachce a ne kdy je jim dovoleno. Z tohoto faktu se začaly provádět mnohé 

kroky vedoucí ke zvýšení hospodárnosti a produktivity. A právě souhrn nejlepších 

zkušeností a aktivit je v současné době znám pod tímto pojmem. Jako mnoho jiných 

metod, má i tato základ ve společnosti Toyota. Cílem je tedy maximalizovat efektivitu 

všech strojů a technických zařízení za aktivní účasti všech zaměstnanců (obsluha, 

seřizovači, oddělení údržby, mistři atd.)18, 28.  

 

Obrázek č. 17 Druhy ztrát na strojích18. 

Při zavádění tohoto systému je nutné nejdříve se přenést přes typické paradigma,  

že péče o stroj náleží pouze oddělení údržby. Zbytek podniku pouze přihlíží, popřípadě 

přivolá pomoc, ale to až v případě, kdy je většinou „pozdě“. Právě slovíčko total v názvu 

znamená, že do údržby je zapojen každý zaměstnanec podniku. Zvláště u výrobních 

podniků, kde je ve strojích vázáno mnoho kapitálových investic, je nutné o ně věnovat 

velkou péči, neboť vznikají ztráty nejen z pohledu stroje, ale taktéž z pohledu zastavené 

výroby. Je to opět o hledání ztrát (muda – plýtvání). Ty se v případě péče o stroje  

a zařízení dělí do 16 skupin (obrázek č. 17)18, 28. 

16 druhů 
ztrát

8 hlavních ztrát

•Výpadky zařízení

• Přestavění a seřízení

• Výměna nářadí

•Ztráty při spouštění

•Krátké odstávky 
(běh naprázdno)

•Ztráty rychlosti

•Zmetky/práce přesčas

•Vypnutí

5 ztrát lidské práce

•Chyby managementu

•Pohyb

•Linková organizace

•Logistika

•Meření/nastavení

3 ztráty výroby

•Ztráta energie

•Úbytek množství

•Formy, zařízení, nářadí
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Jednotlivé nástroje (pilíře) TPM18: 

a) Ukazatel OEE (Overall Equipment Effiency – Celková efektivita zařízení) 

Procentuální vyjádření času efektivního využití stroje v porovnání k času, kdy je stroj  

v podniku k dispozici pro produkci výrobků. Můžeme se na výsledná čísla dívat ze dvou 

pohledů. OEE z pohledu zaměstnance sleduje ve vztahu k času, který je určen stanovenou 

pracovní dobou. Nesleduje se jen výsledná hodnota, která by se měla blížit 100 %,  

ale také se rozebírají příčiny prostojů. OEE z pohledu managera sleduje vztah k času, 

který je stroj v podniku k dispozici (24 hodin denně a 365 dní v roce). Slouží k porovnání 

mezi jednotlivými podniky nebo závody. Výsledná hodnota by se měla blížit 85 %. 

b) Autonomní údržba strojů 

Zapojení obsluhy do péče o stroj je jednou z priorit této aktivity. Z prvopočátku  

se začíná jednoduchými aktivitami jako např. čištění a mazání strojů, zakončení 

standardizací a vizualizací. V následné fázi již probíhá údržba formou jednodušších 

oprav, které vyžadují hlubší znalosti o daném zařízení. Všechny aktivity provádí obsluha 

sama. 

c) Plánovaná údržba strojů 

Cílem je redukovat havárie a zvýšit produktivitu strojů. Tohoto docílíme tak, že budeme 

mít přesný přehled o potřebné údržbě a opravách strojů, čímž zamezíme jejich 

neplánovaným zastavením. Typickým startovním bodem bývá „havarijní údržba“ (hašení 

největších požárů) a přes preventivní a nápravnou údržbu vede cesta k prediktivní.  

Cílem je samotné zefektivnění údržby. 

d) Školení a trénink 

Je nedílnou součástí všech zlepšovacích aktivit, TPM nevyjímaje. Pokud chceme,  

aby osoba provádějící danou činnost byla dostatečně kompetentní k daným úkonům,  

musí být jasné, že ví, co má dělat, a má všechny potřebné informace a pomůcky 

k provádění. 

 

 

 



 

49 

 

e) Plánování nových strojů 

Zaměřuje se na efektivní způsob plánování, nákupu a implementace nových strojů  

do výroby. Nejprve je nutnost zhodnotit skutečnou potřebu nového stroje, poté následuje 

jeho vhodný výběr a pokud možno co nejrychlejší zprovoznění na maximální výkon. 

Důvodů pro TPM je několik, prvním je tzv. Henrichův zákon, který nás upozorňuje  

na statistické výsledky příčin velkých nehod, způsobených celou řadou drobných 

nedostatků. 300 drobných závad nebo opomenutých činností (např. mazání, čištění, 

nedotažený šroubku atd.), které nezpůsobí žádný prostoj ani havárii, patrně způsobí  

29 menších prostojů a výpadků a ty s největší pravděpodobností způsobí 1 velký 

nekontrolovaný výpadek nebo havárii. Každodenním preventivním odstraňováním těchto 

drobných závad lze předcházet vzniku velkých výpadků. Dalším důvodem je statistika 

prostojů strojů z pohledu důvodu, který je způsobil. Bylo zjištěno, že největší vliv  

má jejich znečistění (42 %), dále pak člověk (33 %) a v neposlední řadě taktéž opotřebení 

(25 %). Těmto vlivům se snažíme zabránit nebo je alespoň eliminovat rozšiřováním 

znalostí obsluhy a údržbářů a jejich aktivním zapojením do praktické aplikace ve vlastním 

podniku. 

Kromě ukazatele OEE, lze dále sledovat: 

 MTTM = Mean Time To Repair (střední doba času opravy). 

 MTTF = Mean Time To Failure (střední doba času poruchy). 

 MTBF= Mean Time Between Failure (střední doba mezi poruchami). 

 MDT = Mean DownTime (střední doba prostojů). 

3.1.19 TCM (TOTAL CHANGE MANAGEMENT) 

Cílem implementace Total Change Managementu (Komplexní řízení změn) je změnit 

myšlení na pracovišti a následně kulturu podniku. Tento přístup obsahuje tři části a každá 

z nich pak čtyři prvky. Těchto dvanáct aspektů je bráno jako nutnost pro dosažení 

úspěchu18. 
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3.1.20 VSM (VALUE STREAM MAPPING) 

Mapování hodnotových toků umožňuje jejich zobrazení pomocí diagramu toku hodnot 

(obrázek č. 18). Mapa se vytváří přímo ve výrobním procesu a zachycuje tok materiálu  

a informací, způsob řízení výroby, parametry procesů a časy, kdy se přidává a nepřidává 

hodnota. S pomocí toku hodnot umíme říci, kolik procent času z celkové průběžné doby 

výroby je materiál uskladněný v zásobě, jak dlouhá je skutečná průběžná doba výroby, 

kde se hromadí materiál a proč, stav zásob a jejich obrátku, rozpracovanost výroby, 

využití zdrojů a jiné informace. Dále můžeme realizovat kroky, které posunou procesy  

ze současného do nového stavu. Tímto vznikne za pomoci původního zmapovaného toku 

hodnot nový a efektivní tok k zákazníkovi, který jsme schopni neustále zlepšovat18.  

 

Obrázek č. 18 Ukázka diagramu toku hodnot34. 

3.1.21 KMS (KAIZEN MANAGEMENT SYSTEM) 

Tento systém je souhrn již dříve zmiňovaných nástrojů kontinuálního zlepšování, pomocí 

kterých by měl podnik dosahovat dlouhodobého zisku a růstu.  

Již při cestě od dodavatelů materiálů a subdodávek až ke splnění přání zákazníka by mělo 

být dosaženo18, 19: 

 zapojení všech zaměstnanců a využití jejich kreativity, 

 nastavení všech procesů dle principu toku – flow, 
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 nulová tolerance zmetků a chyb, 

 efektivní využití strojů a technologií, 

 využití systému štíhlé výroby, 

 zaměření na QCD (quality – kvalita, cost – náklady, delivery – dodávky). 

Jako u dříve zmiňovaných metod, i zde je nutné vytvoření povědomí o plýtvání (muda)  

a základních nástrojích Kaizen18. 

3.1.22 TFM (TOTAL FLOW MANAGEMENT) 

Absolutní řízení toku je jedním z pilířů KMS a součástí filozofie Kaizen. 

Nejdokonalejším výsledkem TFS s maximální efektivitou je systém výroby nazývaný 

One Piece Flow (tok jednoho kusu). Představuje výrobní tok, kdy je na jednotlivých 

operacích výrobního procesu pouze jeden kus výrobku, na kterém se pracuje.  

Ten se posouvá z operace na operaci bez mezioperačních zásob. Vyrábí se na základě 

reálné objednávky zákazníka, nikoliv na základě předpovědí. Základním pravidlo zní: 

„Následující proces je vždy zákazníkem předcházejícího procesu a je třeba k němu také 

tak přistupovat,“ což znamená minimalizovat všechny druhy plýtvání. Tato metodika 

pomáhá naplnit filozofii JIT18.  

Základní myšlenka je vytvoření a udržení toku materiálu, informací a energie. Jakýkoliv 

klidový stav je v tomto smyslu chápán jako plýtvání18.  

Implementace jednotlivých prvků je rozdělena do 4 základních oblastí18: 

1) Základní stabilita – tím se rozumí zajištění a udržení základních podmínek,  

které jsou nutné pro další rozvoj, tedy spolehlivost strojů a zařízení, proškolení 

pracovníci, správné postupy, standardy atd. Důležitá je angažovanost a aktivita všech 

zaměstnanců. Stabilita by měla být zajištěna v rozsahu určeném principem 4M 

(Manpower – člověk, Material – suroviny, Machine – stroj, Methods – Metody). 

2) Výrobní tok – zabývá se optimalizací výrobní linky (resp. procesu) a jejího 

nejbližšího okolí. Jedná se o zlepšení technická i organizační. Jsou zde zahrnuty 

oblasti jako layout a design linky, hranice linky (rozhraní mezi výrobní a interní 

logistikou), standardizovaná práce, SMED, nízkonákladová automatizace. 



 

52 

 

3) Interní logistika – vytvoření materiálového a informačního toku mezi jednotlivými 

odděleními a oblastmi výrobního procesu tak, aby jakákoliv informace byla  

co nejrychleji a v nezkreslené podobě předána na místo určení. I zde se používá 

různých nástrojů: 

a) Supermarkety – jsou fyzická úložiště materiálu nebo hotových výrobků.  

Tyto řízené mezisklady vnášejí do výrobního procesu přehlednost, protože každý 

díl má své určené místo (adresu), dále určené maximálním a minimálním 

množstvím. 

b) Mizumashi – v japonštině přeloženo jako vodoměrka. Je to podoba vlaku 

s vagóny, který v přesně stanovených časových intervalech zásobuje výrobní 

pracoviště potřebným materiálem. Vlak jezdí dle přesně daného jízdného řádu.  

c) Synchronizace – je s pomocí kanbanu nedílnou součástí tohoto tahového systému.  

d) Vyrovnání výroby – postup, jimž můžeme zamezit velkému kolísání denních 

výrobních požadavků a tím zajistit stabilní výrobní rytmus. Základním nástrojem 

je tzv. vyrovnávací box, pomocí kterého lze výrobní požadavky rozdělit na malé 

výrobní dávky, pokrývající jeden pracovní den. 

e) Plánování tahem – plánuje se dle posledního pracoviště a každé z nich  

si „tahá“ potřebné množství od předcházejícího. 

4) Externí logistika – úkolem je zjednodušení komunikace směrem ven z podniku, 

zeštíhlení skladu i redukce logistických nákladů. Opět je možno využít několika 

nástrojů: 

a) Design skladu – je nutné přehledné uspořádání materiálu, jeho minimalizace 

transportu materiálu a nadbytečného pohybu pracovníků. Při návrhu je nutné dále 

zvážit, o jaké díly se jedná (velikost, hmotnost, spotřeba). Sklad se následně 

rozdělí na menší buňky, které by pokud možno měly být přístupné ze všech stran. 

Obsazování buněk díly probíhá dle jejich spotřeby (buňky blíže jsou obsazeny 

díly s vysokou spotřebou a buňky dále s nízkou spotřebou), skladování dílu  

je doporučeno dle váhy (těžké díly se umísťují do nižších pater než lehké).  

b) Milkrun – v překladu mléčná dráha. Vychází z populárního systému rozvozu 

mléka ve Spojených státech, kdy rozvozce popojížděl každé ráno od jednoho 
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domu k druhému a nechával přede dveřmi prahu plné lahve a přitom prázdné 

posbíral. Při tomto procesu bylo účelné si stanovit optimální trasu, aby rozvoz 

trval co nejkratší dobu. Rozvozce tedy jezdil stále stejnou trasu (smyčku). Stejný 

princip je využíván i v případě transportu materiálu, resp. produktu dovnitř a ven 

z podniku, přičemž je každá smyčka charakterizována trasou, četností jízd, 

jízdním řádem a úkoly na jednotlivých zastávkách. Milkrun je hodně podobný 

dříve zmiňovanému principu mizusumashi, který proto bývá nazýván interním 

milkrunem. 

c) Vstupní (příchozí) logistika a zdroje – zabývá se především organizačně 

technickou stránkou zásobování. Cílem je vytvoření toku mezi interními procesy 

a vnějším světem. 

d) Výstupní (odchozí) logistika a dodávky – řeší organizačně technickou stránku 

přípravy dodávek zákazníkovi. Klade se důraz především na standardizaci 

výrobních postupů. 

e) Totální plánování tahem – zahrnuje dodavatelský řetězec od vstupních surovin  

až po finální výrobek. Plánování by mělo být vlastní všem subjektům 

nacházejícím se v řetězci. 

3.2 OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ 

Hodně frekventovaným slovem této doby je optimalizace. Nejenom ve výrobní,  

ale i v dalších sférách touží lidé po optimálním řešení, které jim přinese největší užitek  

a jehož využitím dosáhnou nejlepších možných výsledků. Na začátku je ovšem nutné  

si uvědomit, že optimalizací nemyslíme výběr varianty, která nám vyhovuje, právě 

naopak. Jedná se o matematickou disciplínu, poměrně rozsáhlý vědní obor,  

který své základy staví na exaktních výpočtech, jež v konečném důsledku vedou k volbě 

nejlepšího možného řešení dle předem zadaných kritérií. Dle toho, co chceme 

optimalizovat, hledáme extrém dané funkce, což může být minimum (např. v případě 

nákladů) nebo naopak maximum (např. produktivita) 35, 36. 

Samotná výroba slouží jako prostředek uspokojování potřeb trhu a zákazníků,  

přičemž přináší změnu naturální formy věcí, ke které by mělo docházet podle konkrétních 

potřeb37.  
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Z filozofie neustálého zlepšování je patrné, že žádná změna není konečná. Je to nikdy 

nekončící koloběh změn, jejichž cílem je snižování (nebo zvyšování) potřebných 

výrobních i nevýrobních faktorů. Tento kontinuální proces, díky němuž se podnik stává 

konkurenceschopnější na trhu, ovšem není zadarmo. Je nutné vzbudit povědomí  

u pracovníků, aby i oni sami přicházeli s nápady. Otevřít jim oči zaslepené profesní 

slepotou a také je patřičně motivovat, aby věděli, že dané změny nebudou mít pozitivní 

vliv jen ve vztahu ke společnosti, ale také na ně samotné. Výsledky se tedy dostaví  

až poté, když mají v rukou praví lidé pravé nástroje.  

4.1 ZLEPŠOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ V CZUB 

V rámci České zbrojovky funguje od roku 2005 program tvůrčího myšlení s názvem ZIP 

(Zlepšení – Inovace – Pokrok) (obrázek č. 19). Jeho cílem je probouzet u všech 

pracovníků „hlad“ po tvořivosti a iniciativním zlepšování, překonávání dřívějších 

stereotypů, představ a zastaralých názorů s mottem: „Nenechávejte si svůj nápad pro sebe, 

předejte ho svému příjemci – Váš úspěch je úspěchem podniku.“ Motivací jsou odměny 

v peněžní i nepeněžní podobě 5.  

 

Obrázek č. 19 Logo ZIP5. 

V rámci každoročního vyhodnocení ZIPu byl vyhodnocen pracovník s největší úsporou 

(mozek podniku), největším počtem podaných zlepšovatelských návrhů 

(nejproduktivnější navrhovatel) a také dílna na podobném principu (nejtvořivější dílna). 

První rok byly celkové úspory z tohoto programu vyčísleny na cca 4,5 mil. Kč. 

Samozřejmostí byla patřičná motivace pracovníků ke zvýšení jejich iniciativy.  

Mozek podniku získal za odměnu osmidenního zájezdu do Egypta, nejtvořivější dílna  

si vysloužila věcnou odměnu v podobě selete a sudu piva a nejproduktivnější navrhovatel 

byl odměněn domácím kinem. Následné roky byl program odměňování rozšířen. 

Novinkou byl výběr tří nejlepších zlepšovatelů, jak v oblasti úspor (odměněni zájezdem), 
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tak produktivity (odměněni elektronikou). Titul nejtvořivější dílny i s původní odměnou 

zůstal zachován. Další novinkou byl dárek za každý podaný návrh ve formě hrníčku, 

přívěšku na klíče, kapesního nože nebo tužky s logem CZUB. Od roku 2010 se začaly 

odměňovat ty zlepšovací návrhy, které mají sice nevyčíslitelný přínos,  

ale jejich plusem je zlepšení pracovního prostředí, pracovních podmínek nebo řešení 

nedostatků současného stavu. Zlepšovatelé po přijetí návrhu obdrželi jednorázovou 

finanční částku ve výši 500 – 1000 Kč. Od roku 2011 proběhla další modifikace 

v hodnocení ZIPu. Dvakrát ročně (v červnu a prosinci) probíhalo losování „Šťastných 6“, 

kdy byli vylosování 3 zlepšovatelé, jejichž návrh byl přijat. Každý z nich získal šek 

k výběru finanční částky v podnikové pokladně (na částku 2 500 Kč).  

Tabulka č. 5 Statistická data vzhledem ke zlepšovatelskému programu v CZUB5. 

Sledovaný  
rok 

Počet 
podaných 

návrhů 

Návrhy 
zamítnuté 

 

Návrhy 
přijaté 

Návrhy 
v řízení 

Úspěšnost  
přijetí 

návrhu 

Počet 
podílejících 

se 
zlepšovatelů 

Z toho: 
ženy (%) 

Vyplacené 
 odměny 
v daném 

roce  
[Kč] 

Přínosy  
v daném 
roce [Kč] 

% odměn 
z přínosu 

1995 29          

1996 83          

1997 52          

1998 37          

1999 9          

2000 9          

2001 7          

2002 9          

2003 6          

2004 80 39 41  51% 95 4 (4 %)    

2005 92 31 61  66% 110 11 (10 %)    

2006 57 8 49  86% 75 3 (4 %)    

2007 71 17 54  76% 101 3 (3 %)    

2008 102 37 65  64% 125 16 (13 %) 730 000 9 200 000 8% 

2009 40 7 33  83% 53 8 (15 %) 974 000 5 500 000 18% 

2010 80 8 72  90% 98 27 (27 %) 565 000 2 900 000 19% 

2011 74 24 50  68% 86 17 (20 %) 439 000 2 607 000 17% 

2012 24 9 13 2 54% 31 3 (9 %) 556 000 5 660 000 10% 

2013 19 4 12 3 63% 28 4 (14 %) 85 000 696 000 12% 

2014 16 6 8 2 50% 20 2 (10 %) 99 500 972 700 10% 
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Graf č. 7 Počet podaných zlepšovatelských návrhů za sledované období5. 

 

Graf č. 8 Přínosy pro podnik v jednotlivých letech5. 

V tabulce číslo 5 je možno vidět počet podaných návrhů na změnu dle úseků a středisek  

za poslední léta5. Jednotlivé hodnoty v daném časovém horizontu jsou uvedeny v grafech 

číslo 7 a 8. 

Od poloviny února 2014 se v podniku spustil program s názvem Zlepšování (obrázek  

č. 20). Doplňuje tak již existující ZIP a navazuje na koncepci výrobního úseku,  

jehož cílem je neustálé zlepšování výrobních procesů. Oproti ZIPu se pracovník vůbec 
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nezabývá vlastním řešením problému. Pouze vyplněním formuláře umístěného  

na jednotlivých dílnách podá námět, co by šlo zlepšit. Primárně se Zlepšování zabývá 

problémy, které mají vysokou frekvenci výskytu a týkají se přímo výrobního procesu5. 

 

Obrázek č. 20 Schéma postupu procesu zlepšování5. 

Od poloviny roku 2005 se v České zbrojovce rozjel projekt, jehož hlavním cílem byla  

a je aplikace metod průmyslového inženýrství (PI), což je moderní uznávaný vědecký 

obor, který se zabývá návrhem, zaváděním a zlepšováním integrovaných systémů. 

Zavádění a aplikace metod průmyslového inženýrství podporuje dosažení vysokého 

výkonu a produktivity práce, plnění plánů a řízení nákladů. Tyto metody zahrnují celou 

škálu činností postavených na týmové práci, která pomocí analýzy a měření vyhodnotí 

konkrétní proces nebo problematiku a navrhne změnu zahrnující nové efektivnější řešení. 

Je nezbytné pochopit, že PI není kouzelný proutek, jehož mávnutím se vše napraví samo, 

ale že základem jeho úspěšného zavádění je týmová práce5, 38. 

Hlavní změny se týkají vizualizace, zamezení plýtvání energiemi, materiálem 

i lidským potenciálem. Další oblast se dotýká údržby strojů a zařízení, kde se počítá  

se zavedením TPM (Total Productive Maintenance – Totálně produktivní údržba).  

K měření pracnosti bude používána metoda MOST, která využívá předem určených časů, 

v rámci kterých jsou normy spotřeby času odvíjeny od detailní pohybové analýzy dané 

činnosti. Při prováděných analýzách metoda využívá i videotechniku5. 
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Mezi metody o jejichž zavedení do CZUB se rozhodovalo již kolem zmiňovaného roku 

2005 patřily JIT (Just In Time – Právě v čas), 5S, KANBAN apod. Jejich primárním 

úkolem je zajistit efektivitu vynaložených nákladů5. 

4.2 MAPOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ POMOCÍ VSM 

Před samotnou realizací zlepšení či optimalizace je nutné analyzovat a nalézt samotnou 

příležitost. Jako metodu vhodnou pro prvotní analýzu současného stavu, díky níž mohou 

být následně navrženy kroky ke zlepšení, bylo vybráno mapování toku hodnot  

(Value Stream Mapping – VSM), jehož princip byl v textu krátce popsán  

již v kapitole 3.1.20. Jedná se o analytickou metodu, pomocí které je možno zmapovat 

výrobní i nevýrobní procesy v hodnotovém toku. Využívá se zde grafického vyobrazení 

toku hodnot, které slouží pro lepší názornost a může nabývat charakteru materiálového, 

ekonomického, informačního či jiného, a tudíž pomáhá k hlubšímu pochopení celého 

průběhu vybraných produkčních procesů podnikem. Zobrazuje tedy podnik jako objekt, 

ve kterém dochází ke konfrontaci jednotlivých podnikových útvarů s cílem dosažení 

požadovaného výsledku.  

VSM je vhodné použít v těchto případech39: 

 Pokud potřebujeme analyzovat výrobní i nevýrobní procesy, u nichž chceme 

zjistit průběžnou dobu výroby. 

 Při realizaci daného výrobku či zakázky. 

 Při zavádění a navrhování nového výrobku či nového procesu. 

 Při rozhodování o novém způsobu výroby. 

Tento nástroj lze ovšem použít i pro analýzu současného stavu, kde se právě společnost 

nachází, i když neplánuje žádnou změnu. Díku tomu může odhalit skryté rezervy  

ve formě úzkých míst nebo plýtvání, které doposud nebyly odhaleny39. 

Tvorba samotné mapy vychází z reálného obrazu dané situace v podniku k aktuálnímu 

datu. To znamená, že nesmí být vytvořena v časovém horizontu několika dnů,  

jelikož by došlo ke zkreslení dat a výstup by následně neodpovídal skutečnosti.  

Pro vytvoření dat je možné si vytvořit vlastní formulář, který může sloužit jako podklad 

pro zobrazení mapy39. 
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Při nákresu samotné mapy se používá různých značek a popisků. Ty jsou zobrazeny  

na obrázku níže dle jednotlivých seskupení. 

 

Obrázek č. 21 Značky a popisky využívané pro tvorbu VSM40. 

Samotný postup tvorby mapy je následující41, 42:  

1) Určit cílový produkt (řadu) – výrobkový reprezentant. 

2) Nakreslit mapu současného stavu. 

3) Analýza současného stavu, nalezení možných zlepšení, odstranění nebo eliminace 

činností, které nepřidávají hodnotu. 

4) Nakreslení mapy budoucího stavu. 

5) Implementace budoucího stavu. 
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Při mapování a popisu současného stavu výrobního procesu bylo využito konstrukční  

a výrobní dokumentace společnosti CZUB, taktéž relevantní data byla převzata 

z vnitropodnikových zdrojů. Kvůli co nejpřesnějším informacím byla zkoumaná součást 

vymodelována v konstrukčním programu ProEngineer, z něhož se následně získaly 

potřebné údaje k dalšímu výpočtu. Samozřejmostí byla pravidelná návštěva výrobních 

provozů, kde došlo k mapování celého výrobního procesu. 

4.2.1 VÝBĚR VÝROBKOVÉHO REPREZENTANTA 

První krok spočívá ve volbě vhodného výrobku či výrobkové řady, jelikož není možné 

popsat v jedné mapě toky hodnot všech výrobků. Tato volba je většinou na nejvyšším 

managementu, neboť ten sám by měl vědět nejlépe, který výrobek by měl být předmětem 

mapování. Mohou to být například produkty určené pro významného zákazníka,  

právě zaváděné do výroby a podobně39, 42.  

Jako díl vhodný k mapování a analýze výrobního procesu s následným potenciálem  

ke zlepšení či optimalizaci byl po předchozích úvahách vybrán plynový násadec útočné 

pušky CZ 805 Bren (obrázek č. 22). Tato součást je značně komplikovaná jak po stránce 

konstrukční, tak technologické. Její výroba vyžaduje mnohá specifika, a proto je vysoce 

pravděpodobné, že ve stávajícím výrobním procesu jsou skryty mnohé rezervy  

ke zlepšení. Ty je následně potřeba nalézt. Navíc se jedná o jeden ze stěžejních dílů celé 

zbraně z pohledu plynulého chodu útočné pušky. 

 

Obrázek č. 22 Model plynového násadce 

Součást se lisuje na hlaveň a tvoří tak jednu z částí podsestavy (tzv. svazku hlavně). 

Primárním funkcí dílu je odběr prachových plynů z hlavně, které vznikají při střelbě.  

Část těchto plynů procházejících hlavní je odebrána plynovým kanálkem (otvorem) 

vyvrtaným v hlavni. Dále plyny prochází přes plynový násadec do plynové trubice. 

Následně přes čelo pístu pohání píst, který řídí funkci vratného ústrojí. 
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4.2.2 MAPOVÁNÍ SOUČASNÉHO STAVU 

Před zahájením samotné tvorby mapy je nutné si uvědomit, co vlastně tvoří hodnotu  

pro zákazníka. Tedy které činnosti, popřípadě jejich dílčí části vytváří zmiňovanou 

přidanou hodnotu a co naopak zákazník neupotřebí. Právě z tohoto důvodu je nutné začít 

vytvářet mapu od konce, tedy od zákazníka přes jednotlivé činnosti až k dodavateli  

a plánování. 

Čas produktu přidávající hodnotu chápeme z procesního pohledu jako dobu, kdy probíhají 

aktivity, při nichž se výrobek mění ve své fyzikální či chemické podstatě nebo které 

přibližují produkt zákazníkovi. Takto chápaná efektivnost procesu je tedy procentní 

hodnota doby, ve které je produktu přidávána hodnota vůči celkové průběžné době,  

po kterou je výrobek zpracováván a dodáván zákazníkovi. Tento poměr popisují anglické 

termíny jako Value Percentage of Time, Value Added Ratio, nebo Value Added Index 

(VA-index). Cílem je samozřejmě tento poměr (index) pokud možno zvyšovat42. 

𝑉𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑒 =  
č𝑎𝑠,𝑘𝑑𝑦 𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑢 𝑝ř𝑖𝑑á𝑣á𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑝𝑟ů𝑏ěž𝑛á 𝑑𝑜𝑏𝑎,   𝑝𝑜 𝑘𝑡𝑒𝑟𝑜𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 𝑣𝑧𝑛𝑖𝑘á
                                    (1.5) 

Zákazník v tomto případě bude vnitropodnikový, přesněji řečeno útvar montáže,  

neboť výrobek je součástí sestavy zbraně, jejíž celková montáž se provádí právě zde  

a až následně směřuje smontovaná zbraň na sklad hotových výrobků, kde je připravena 

k expedici. 

Pokud již známe zákazníka a jeho potřeby, můžeme začít zpětně mapovat jednotlivé 

činnosti, které musí součást podstoupit tak, aby vyhovovala všem na ni kladeným 

požadavkům. U každé zkoumané činnosti je nutné zjistit a popřípadě stanovit nezbytné 

informace, se kterými se bude dále pracovat. Při průzkumu přímo na pracovišti je nutné  

si všímat i dalších skutečností týkajících se samotného procesu (hromadění zásob 

rozpracované výroby, prvky plýtvání, technologická nekázeň a další)42. 

U každé výrobní operace je nutné jednotlivé časy rozčlenit na42: 

1) Efektivní – přidávající výrobku hodnotu (např. obrábění, montáž). 

2) Neefektivní – sice nepřidávají výrobku hodnotu, ale jsou bezpodmínečně nutné 

(založení dílů na paletu, upnutí do přípravku). 
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3) Plýtvání – nevytváří hodnotu, ani nejsou bezpodmínečně nutné (zbytečná chůze 

k paletě, pro nástroje). 

Následným cílem zlepšení (optimalizace) práce, pracoviště i hodnotového toku  

je eliminace druhé a třetí kategorie nebo jejich přesun do kategorie první.  

Abychom mohli tento poměr měnit, musíme jej nejprve znát42. 

Níže jsou uvedeny informace k jednotlivým zkoumaným oblastem výrobního procesu. 

Z těch bud následně sestavena procesní mapa: 

Zákazník: 

 Průměrný požadavek na měsíc je 862 kusů výrobků plynového násadce dodaných 

na sklad montáže. 

 Pro tento výrobek (útočná puška CZ 805) existuje pouze jedno provedení 

plynového násadce. 

 Průměrný počet pracovních dní v měsíci je 30 (nepřetržitý provoz). 

 Sledovaná výrobní dávka je 100 ks na základě jednoho výrobního příkazu. 

 Mezioperační balení zahrnuje speciální přepravku s organizérem pro 50 ks 

výrobků. 

Konzervace  

 Jedná se o poslední operaci před předáním součástí na sklad montáže. Díly jsou 

pomocí konzervačního přípravku ochráněny před působením vnějšího okolí,  

tedy vzniku koroze, než se dostanou k samotné montáži, přičemž se konzervují 

všechny výrobky najednou.  

 Provádí se na brousicím středisku. 

 Jeden pracovník obsluhuje jednu konzervační vanu. 

 Pracuje se ve dvou osmihodinových směnách. 

 Z hlediska zákazníka tato operace nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Slouží 

pouze jako ochrana proti vnějším vlivům při vnitropodnikovém skladování. 

 Konzervace trvá 15 minut – neefektivní čas.  
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 Dále je nutno připočíst ztrátové časy (vyskladnění z přepravky, rozmístění  

na konzervační přípravek, zpětné uložení do přepravky) ve výši 4,8 minuty 

v rámci výrobní dávky – neefektivní čas. 

𝑉𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝐾𝑂𝑁 =
0

15 + 4,8
= 0 % 

Broušení  

 Předposlední operací je broušení otvorů na přesný rozměr. Je to velmi specifická 

operace vyžadující vysokou rozměrovou a tvarovou přesnost.  

 Je vykonáváno na brousicím středisku pomocí brusky na otvory. 

 Brousí jeden pracovník, který obsluhuje jeden stroj. 

 Pracuje se ve dvou osmihodinových směnách. 

 Broušení jednoho kusu trvá 7,1 minuty – efektivní čas.  

 K tomu je třeba připočíst ztrátové časy v podobě upínání, přeupínání a odepínání 

z přípravku, které jsou pro jeden kus 1,4 minuty – neefektivní čas. 

𝑉𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝐵𝑅 =
7,1 ∙ 100

(7,1 + 1,4) ∙ 100
= 0,835 ≅ 84 % 

Pročištění otvorů a vizuální kontrola  

 Pracovník pročišťuje otvory a provádí vizuální kontrolu dílů.  

 Provádí se na středisku tepelného zpracování a povrchových úprav (TZ a PÚ). 

 Díl ručně upravuje zvolený pracovník. 

 Pracuje se ve dvou osmihodinových směnách. 

 Opět z pohledu zákazníka zde není žádná přidaná hodnota. Dochází pouze  

ke kontrole dílů a v případě potřeby pročištění otvorů. 

 Operace v průměru trvá 17 sekund – neefektivní čas. 

  K tomuto času opět musíme připočíst neproduktivní časy v podobě odebrání 

z přepravky a zpětného uložení v délce 7 sekund – neefektivní čas. 
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𝑉𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑃𝑂 =
0

(
17
60) ∙ 100 + (

7
60) ∙ 100

= 0 % 

Povrchová úprava  

 Dochází k nanesení povlaku na výchozí materiál, který tím získává lepší vlastnosti 

povrchové vrstvy vedoucí k dosažení požadavku na funkci součásti (zvýšení 

korozivzdornosti, otěruvzdornosti, teplotní odolnosti apod.).  

Jelikož je linka plně automatizovaná, stačí zadat pouze číslo programu.  

 Operace se provádí na stejném středisku jako pročištění otvorů.  

 Provádí ji jeden pracovník, který současně obsluhuje dvě linky. 

 Pracuje se ve třech osmihodinových směnách. 

 Čas programu linky pro povrchovou úpravu je 15 minut – efektivní čas.  

 K tomuto času je nutné připočíst potřebný čas k přípravě dílů před povrchovou 

úpravou (odebrání dílu z přepravky a navěšení na háček závěsu) a také  

po povrchové úpravě (svěšování dílů z háčku a ukládání do přepravky). Tento čas  

je 10, 5 minuty – neefektivní čas. 

𝑉𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑃𝑈 =
15

15 + 10,5
= 0,588 ≅ 59 % 

Předpovrchová úprava  

 Účelem je odstranění zbytkových nečistot a aktivace povrchu před povrchovou 

úpravou.  

 Tato operace stále probíhá na středisku TZ a PÚ. 

 Provádí ji jeden pracovník, který obsluhuje jeden ruční tryskač. 

 Pracuje se ve dvou osmihodinových směnách. 

 Čas samotné operace pro jeden kus je 53 sekund – efektivní čas.  

 K tomu je nutné opět započíst časové ztráty v podobě odebrání z přepravky  

a zpětného uložení v délce 7 sekund – neefektivní čas. 
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𝑉𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑃𝑃𝑈 =
(

53
60

) ∙ 100

(
53
60) ∙ 100 + (

7
60) ∙ 100

= 0,883 ≅ 88 % 

Moření  

 Je determinováno ponorem dílů v anorganických kyselinách a jejich směsích.  

Tím se dosahuje odstranění okují a korozních produktů nebo taktéž slouží 

k aktivaci povrchu před dalšími technologickými operacemi.  

 Je na stejném pracovišti (lince) jako povrchová úprava, jen je zadán jiný program 

linky. 

 Moří jeden pracovník, který současně obsluhuje dvě linky. 

 Pracuje se ve třech osmihodinových směnách. 

 Čas programu linky pro celou výrobní dávku je 15 minut – efektivní čas.  

 K tomuto času je nutné připočíst potřebný čas k přípravě dílů před mořením 

(přemístění dílů z přepravky do koše) a také po moření (přemístění dílů z koše  

do přepravky). Tento čas je 7,3 minuty – neefektivní čas. 

𝑉𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑀𝑂 =
15

15 + 7,3
= 0,673 = 67 % 

Kontrola tvrdosti  

 Kontroluje se, zda bylo dosaženo mechanických vlastností předepsaných 

konstrukčním výkresem. Jelikož se jedná o vnitropodnikovou kontrolu, operace 

pro koncového zákazníka nepřináší žádnou přidanou hodnotu.  

 Provádí se na pracovišti metalurgie. 

 Kontrola tvrdosti je na jednom vybraném kuse z dávky, jelikož byly všechny kusy 

tepelně zpracovány společně.  

 Doba kontroly je 35 sekund – neefektivní čas. 

 Přípravný čas jsou 2 minuty – neefektivní čas. 

𝑉𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝐾𝑂𝑁 =
0

35
60 + 2

= 0 % 
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Tepelné zpracování:  

 Pomocí řízeného průběhu (teplota, čas) se dosahuje požadovaných mechanických 

vlastností (jako je např. tvrdost) za pomocí strukturálních změn materiálu.  

 Provádí se na stejném středisku jako předchozí operace, ale na pracovišti kalírny 

v kalící peci. 

 Činnost má na starost jeden pracovník, který současně obsluhuje dvě kalicí 

zařízení. 

 Pracuje se ve třech osmihodinových směnách. 

 Opět je současně zpracovávána celá výrobní dávka, přičemž dosahované časy jsou 

podstatně delší než u předchozí operace. Pec je automatizovaná a kalící cyklus 

pro tuto součást je stanoven na 120 minut – efektivní čas. 

 Přípravný čas na celou výrobní dávku je 19 minut – neefektivní čas. 

𝑉𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇𝑍 =
120

120 + 19
= 0,863 ≅ 86 % 

Příprava před tepelným zpracováním  

 Před samotným tepelným zpracováním je nutné díly předupravit. Může se jednat 

o navazování dílů do svazků (u rozměrově menších dílů) nebo odmaštění 

z důvodu udržení čistoty pece (po obrábění na dílech zůstávají zbytky emulzí 

z CNC strojů).  

 Operace je prováděna v odmašťovacím zařízení na středisku tepelného zpracování  

a povrchových úprav. 

 Přípravu vykonává jeden pracovník, který současně obsluhuje tryskací  

a odmašťovací zařízení. 

 Pracuje se ve dvou osmihodinových směnách. 

 Čas daného programu odmašťovacího zařízení pro celou výrobní dávku  

je 15 minut – efektivní čas. 

 Přípravný čas na celou výrobní dávku jsou 4 minuty – neefektivní čas. 



 

67 

 

𝑉𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑃ŘÍ𝑃 =
15

15 + 4
= 0,789 ≅ 79 % 

Ruční úprava  

 Po obrobení dílu je nutné zkontrolovat a popřípadě upravit otvory, srazit hrany  

a podobná tvarová místa. Neměly by se objevovat otřepy materiálu vzniklé  

po třískovém opracování, na některých místech je nutné odjehlení, potažmo 

sražení hran, které nebylo provedeno v předchozí operaci. Jedná se o místa,  

kde dochází k neplánovanému a nežádoucímu nahromadění materiálu,  

který vzniká v důsledku samotného procesu tvorby třísky. Nežádoucí je tento jev 

hned z několika důvodů. Díky otřepům se nedosahuje rozměrů udávaných 

konstrukčním výkresem a také mohou znesnadňovat samotnou montáž.  

Jelikož jsou ostré, mohou při manipulaci způsobit poranění. V některých 

případech může uvolnění otřepu během provozu dílce ohrozit funkci celé sestavy 

a učinit tedy zbraň nebojeschopnou.  

 Provádí se na stejné hale jako CNC operace.  

 Ruční úpravu provádí zvolený pracovník. 

 Pracuje se ve dvou osmihodinových směnách. 

 Jelikož se jedná o úpravy nedokonalostí po CNC operaci, samotná operace 

nepřidává konečnému zákazníkovi žádnou přidanou hodnotu. 

 Úprava jednoho dílu trvá pracovníkovi průměrně 2,18 minuty – neefektivní čas.  

 Úkony odebrání z přepravky a zpětné uložení pracovníkovi zaberou 7 sekund  

– neefektivní čas.   

𝑉𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑅Ú =
0

(2,18 +
7

60) ∙ 100
= 0 % 

Obrábění na CNC (OC)   

 Zde se již vytváří díl, který je rozměrově a tvarově blízký hotové součásti  

dle zadávací konstrukční dokumentace. Jedná se o nejnáročnější technologickou 

operaci jak z pohledu času, změny tvaru a rozměru.  
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 Výroba na stroji je uzpůsobena pro tyčový polotovar, kde se z jedné tyče zhotoví 

20 součástí. Předností výroby z tyčového polotovaru oproti běžnému způsobu 

upínání přířezů je snížení doby potřebné pro upínání (přeupínání) dílů a taktéž 

vyšší využití vstupního materiálu. Jsou ovšem kladeny vyšší nároky  

jak na samotný stroj, tak na způsob upínání, což se projeví v potřebných 

investicích.  

 Obrábí se na hale třískového obrábění na CNC, potažmo OC stroji.  

 Jeden pracovník obsluhuje 3 stroje. 

 Pracuje se ve dvou dvanáctihodinových směnách. 

 Doba cyklu stroje pro jeden kus je 28,81 minuty – efektivní čas.  

 Doba upínání polotovaru a úprava korekcí, výměna opotřebených  

nebo zlomených nástrojů apod. je pro jeden kus stanovena na 2,7 minuty – 

neefektivní čas.  

 Prvotní seřízení stroje před započetím samotné CNC operace trvá seřizovači 1 200 

minut – neefektivní čas. 

 Kusy jsou po obrobení v překrytém času běhu stroje pracovníkem vyfoukány 

stlačeným vzduchem, zkontrolovány na stanovené konstrukční rozměry  

a zakládány do přepravky. 

𝑉𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝐶𝑁𝐶 =
28,81 ∙ 100

(28,81 + 2,7) ∙ 100 + 1200
= 0,662 ≅ 66 % 

Řezání   

 Cílem řezání je prvotní dělení tyče na potřebnou délku vhodnou pro upnutí  

do CNC stroje. Při stanovení délky polotovaru se posuzuje nejen hledisko 

samotného upnutí, ale taktéž váha tyče a s ní související manipulace s materiálem.  

 Dodávaný hutní materiál tyčového charakteru kruhového průřezu  

je dodáván v délce 3 metry. Ten se následně řeže na rozměr definovaný 

technologickým postupem, tedy 1 metr, tudíž z jedné tyče vzniknou při dvou 

zdvizích pily 3 přířezy.  

 Řeže se v prostorách řezárny na pásové pile.  
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 Jeden pracovník obsluhuje 2 stroje.  

 Pracuje se ve dvou osmihodinových směnách. 

 Samotná doba chodu stroje potřebná pro zajištění všech přířezů výrobní dávky  

je 8,33 minuty – efektivní čas. 

 Čas pro nastavení pily, založení tyče a odebrání hotových přířezů je 17,6 minuty 

pro celou výrobní dávku – neefektivní čas. 

𝑉𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥Ř𝐸𝑍 =
8,33

8,33 + 17,6
= 0,321 ≅ 32 % 

Po zakreslení a zaznamenání procesních údajů následně dochází k mapování toku 

materiálu od dodavatele. Zde je nutné především získání informací ohledně pravidelnosti 

a objemu dodávaného materiálu. 

Dodavatel: 

 Frekvence dodávek polotovarů z hutě pro výrobu dílů je jednou měsíčně. 

 Materiál se uskladňuje ve skladu hutního materiálu v blízkosti řezárny. 

V rámci výroby je možné se setkat nejen s materiálovými, ale i informačními toky,  

které je nezbytné rozlišit. Cílem mapování materiálových toků je zjistit,  

kde a jak se materiál pohybuje v rámci společnosti. Informační toky nám objasňují 

komunikaci vnitropodnikovou nebo externí42. Externí komunikace v našem případě 

probíhá mezi podnikem a dodavatelskými společnostmi, potažmo zákazníky. 

Vnitropodniková komunikace vychází z aktuálního, plánovaného stavu. 

Plánování: 

 Veškerá komunikace se zákazníkem a dodavatelem je elektronická, případně 

telefonní pro urgentní vyjasnění nesrovnalostí. 

 Plánování výroby přijímá měsíční výhledy a týdenní, respektive denní upřesnění. 

 Informace o denním výrobním plánu středisek na základě systému Syteline – 

dostává dílenský plánovač a mistr. 

 Komunikace mezi plánovaným měsíčním stavem hotových výrobků, 

jednotlivými dílnami a nákupem vstupního polotovaru. 



 

70 

 

V dalších výpočtech je nutné vzít v potaz, že se v podniku vyrábí a montuje více sestav 

skládajících se z mnoha dílů. V plánování jsou tedy upřednostňovány operace s vyšší 

prioritou. Proto se může stát, že výrobek čeká na operaci i několik dní, zvláště pokud  

se jedná o kapacitně velmi vytížený stroj.  

Z mapování byly zjištěny následující časové údaje: 

 3 852,73 minut se tvoří hodnota pro zákazníka. 

 1 972,3 minut se netvoří hodnota pro zákazníka. 

 21,35 dne je výrobek na skladě nebo probíhá jeho přeprava k pracovišti. 

Průběžná doba je tedy součtem všech výše zmíněných časových hodnot, kdy je nutné 

převést všechny časy na stejnou jednotku (dny). 

𝑃𝐷 =
3 852,73

60 ∙ 24
+

1 972,3 

60 ∙ 24
+ 21,35 = 25,395 𝑑𝑛𝑒 

Nyní již můžeme vypočítat efektivnost všech činností výrobního procesu u daného 

výrobku determinovanou VA-indexem. 

𝑉𝐴 − 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑉𝑃 =

3 852,73
60 ∙ 24
25,395

= 0,105 = 10,5 % 

Výsledná efektivnost není příliš vysoká. Jak je zřejmé z předešlého výčtu, v jednotlivých 

činnostech se skrývá plýtvání a je dosahováno značných ztrátových časů, které snižují 

efektivnost výrobního procesu. Nalezením rezerv a zlepšením daných činností se budou 

věnovat následující kapitoly práce. 

Mapa hodnotového toku je z důvodu větší přehlednosti umístěna jako příloha číslo 2. 

4.2.3 ROZBOR SOUČASNÉHO STAVU  

Jak vyplynulo z předchozí kapitoly, současná celková efektivnost výroby plynového 

násadce není příliš vysoká. Hlavním důvodem jsou dlouhé prostoje mezi obráběcími 

operacemi, které jsou ovlivněny čekáním na potřebné strojní zařízení (CNC stroje  

a brusky). Jak již bylo dříve řečeno, tento stav je vynucen z hlediska plánovacího systému, 

který u jednotlivých operací zohledňuje přiřazenou prioritu, neboť podnik vyrábí více 

druhů výrobků a při plánování daného pracoviště je třeba zohlednit aktuální potřeby 

podniku. Jedná se tedy o plně systémovou záležitost. 
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Dále není možné modifikovat operace, které běží dle zvoleného programu vycházejícího 

z technologických instrukcí, jelikož tyto činnosti prošly buď náročným odlaďovacím 

vývojem nebo je samotná pracovní instrukce dodávána výrobcem jakožto technologie 

přímo k zařízení. Zde se jedná primárně o tepelné zpracování a povrchovou úpravu,  

dále pak odmaštění a moření. U konzervace je obdobná situace, neboť jak bylo dříve 

zmiňováno, není předem jasné, jak dlouho budou hotové výrobky uskladněny  

na skladě před finální montáží, a v případě časové prodlevy by zde hrozilo riziko koroze, 

což by si vyžádalo další náklady ve formě oprav, popřípadě odepsání nevyhovujících 

kusů. Tento faktor by měl samozřejmě dopad i na výslednou montáž. 

Pokud se ovšem zaměříme na činnosti, které finálnímu zákazníkovi nepřidávají žádnou 

hodnotu, dostaneme operace provádění bez potřeby strojního zařízení. Kontrolu tvrdosti 

není v současné době možné odstranit z technologického postupu, neboť výsledek 

tepelného zpracování ovlivní mechanické vlastnosti dílu. Navíc je časová náročnost 

v porovnání se zbylými operacemi zanedbatelná. Mnohem zajímavější se zdá být na první 

pohled eliminace ručních úprav. Ty koncovému zákazníkovi nepřináší žádný prospěch  

a navíc je výsledný efekt do jisté míry ovlivněn lidským faktorem. Největší pozornost  

by se ovšem měla ubírat na CNC operaci z několika důvodů. Zaprvé samotná doba 

operace je ze všech mapovaných oblastí jednoznačně nejdelší. Dále je potřeba zohlednit 

fakt, že jsou s ní úzce spjaty další dvě operace (řezání a ruční úprava),  

kdy by se optimalizací této části výrobního procesu mohlo dosáhnout značné nejen časové 

úspory. Navíc dle délky čekání na tuto operaci je zřejmé, že stroj je značně kapacitně 

vytížen, a tedy každá úspora se cení o to více. Další část tedy bude primárně zaměřena  

na optimalizaci dříve zmiňovaných činností výrobního procesu. 
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5 NÁVRH OPTIMALIZACE VÝROBY A NALEZENÍ 

MOŽNÝCH ZLEPŠENÍ 

Na základě předchozí analýzy a rozboru se jeví jako nejpříznivější varianta  

pro optimalizaci plynového násadce, potažmo zlepšení výroby, změny související  

s obráběním na CNC. Jak bylo řečeno dříve, důvodů je hned několik. Zaprvé se jedná  

o časově nejnáročnější operaci technologického postupu. Navíc úpravou jí samotné může 

dojít k ovlivnění dalších operací, tedy řezání a ruční úpravy, které s ní jsou úzce spjaty. 

Je to dáno tím, že řezáním se připravuje vstupní polotovar pro CNC operaci a v ruční 

úpravě se odstraňují nedokonalosti po předchozím obrábění. Dalším kladem optimalizace 

by mohlo být snížení časové náročnosti operace na daném stroji. Ušetřený čas by následně 

vytvářel kapacitu pro další zakázky, popřípadě umožnil navýšení stávající výroby. 

Na časovou náročnost operace má zásadní vliv volba vstupního polotovaru. V případě 

výběru ne zcela optimální varianty se výsledek v konečném důsledku může projevit 

nejenom ze stránky časové, ale i ekonomické. Prověřením vlivu vstupního polotovaru  

na CNC operaci i na kompletní výrobu plynového násadce se zabývá další kapitola. 

5.1 VSTUPNÍ POLOTOVAR 

Polotovar je výchozí surovina, která je vhodně připravena pro výrobu dané součásti.  

Při jeho výběru hledíme především na ekonomické hledisko. Polotovar  

se má tvarem a rozměry co nejvíce přiblížit hotové součásti. Při hodnocení má jeho 

provedení splňovat následující podmínky43: 

 Přídavky na obrábění musí být optimální. 

 Spotřeba materiálu má být minimální. 

 Vynaložená práce na výrobu má být minimální. 

Převážná část výroby plynového násadce je dána obráběním, přesněji řečeno obráběním 

na CNC (OC) z tyčového polotovaru, kde jako vstupní polotovar je použita ocelová tyč 

kruhového průřezu o průměru 60 mm (obrázek č. 23). Jsou vytvořeny 2 varianty této 

operace dle použitého CNC stroje z důvodu možného bilancování strojních kapacit. 

V prvním případě (primární technologie) se jedná o stroj značky Chiron, kde je použit 

polotovar o délce 1 000 mm. U variantní technologie je použit stroj značky Stama,  
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délka tyče v tomto případě je 800 mm. Jedná o záložní technologii, a proto tato varianta 

nebyla do úvodní analýzy zahrnuta. Je uvedena pouze pro zhodnocení vlivu délky tyče  

na procentuální využitelnost materiálu. 

 

Obrázek č. 23 Polotovar pro výrobu plynového násadce. 

Jelikož se jedná o výrobu z tyče podávané do stroje zásobníkem, je nutné počítat 

s koncovým odpadovým materiálem, který již nemůže být použit z důvodu upnutí.  

Délka této části tyče je stanovena na 100 mm, z čehož vyplývá, že s větší délkou tyče 

musí růst i procentuální využití materiálu, neboť se tento zbytkový odpad přerozdělí mezi 

větší počet vyráběných dílů. Dalším kladem tyče větších délek je snížení neefektivních 

časů (čas upínaní atd.), neboť stroj pracuje delší čas bez nutného přerušení obráběcího 

cyklu. Z hlediska volby délky vstupního polotovaru jsme ovšem omezeni maximální 

přípustnou hmotností dané tyče, neboť musí být taková, aby s ní obsluha stroje mohla 

manipulovat (vkládání do zásobníku tyčí apod.). Výpočet k jednotlivým druhům 

vstupního polotovaru je uveden níže. 

Základní údaje: 

Materiál součásti   Ocel 

Hustota materiálu   𝜌 = 7 850 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3 

Plošný obsah hotové součásti  𝑆𝑆 = 8 773,2 𝑚𝑚2  

Objem hotové součásti  𝑉𝑆 = 11 800,7 𝑚𝑚3 = 1,18007 ∙ 10−5 𝑚3  

Hmotnost hotové součásti  𝑚𝑆 = 𝜌 ∙ 𝑉𝑆 = 7 850 ∙ 1,18007 ∙ 10−5 =

                                                                  0,0926 𝑘𝑔 



 

74 

 

 

Současný polotovar 1 (stroj Chiron, délka tyče 1 000 mm)  

Průměr, poloměr tyče   𝑑 = 60 𝑚𝑚, 𝑟 =
𝑑

2
=

60

2
= 30 𝑚𝑚 = 0,03 𝑚 

Délka tyče    𝑙𝑃1 = 1 000 𝑚𝑚 = 1 𝑚 

Objem polotovaru             𝑉𝑃1 = 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑙𝑃1 = 𝜋 ∙ 0,032 ∙ 1 = 2,827 ∙ 10−3𝑚3 

Hmotnost polotovaru   𝑚𝑃1 = 𝜌 ∙ 𝑉𝑃1 = 7 850 ∙ 2,827 ∙ 10−3 = 22,20 𝑘𝑔 

Počet kusů z 1 polotovaru   𝑄𝑃1 = 20 𝑘𝑠 

Norma spotřeby materiálu   𝑁𝑚𝑃1 =
𝑚𝑃1

𝑄𝑃1
=

22,20

20
= 1,11 𝑘𝑔 

Koeficient využití materiálu   𝑘𝑚𝑃1 =
𝑚𝑆

𝑁𝑚𝑃1
=

0,0926

1,11
= 0,083 = 8,3 %  

Současný polotovar 2 (stroj Stama, délka tyče 800 mm)      

Průměr, poloměr tyče (stejný) 𝑑 = 60 𝑚𝑚, 𝑟 =
𝑑

2
=

60

2
= 30 𝑚𝑚 = 0.03 𝑚 

Délka tyče    𝑙𝑃2 = 800 𝑚𝑚 = 0,8 𝑚 

Objem polotovaru    𝑉𝑃2 = 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ 𝑙𝑃2 = 𝜋 ∙ 0,032 ∙ 0,8 = 

2,262 ∙ 10−3𝑚3 

Hmotnost polotovaru              𝑚𝑃2 = 𝜌 ∙ 𝑉𝑃2 = 7 850 ∙ 2,262 ∙ 10−3 = 17,76 𝑘𝑔  

Počet kusů z 1 polotovaru   𝑄𝑃2 = 14 𝑘𝑠 

Norma spotřeby materiálu   𝑁𝑚𝑃2 =
𝑚𝑃2

𝑄𝑃2
=

17,76

14
= 1,269 𝑘𝑔 

Koeficient využití materiálu  𝑘𝑚𝑃2 =
𝑚𝑆

𝑁𝑚𝑃2
=

0,0926

1,269
= 0,073 = 7,3 %  

Jak je zřejmé z předchozích výsledků, využití materiálu u obou variant výroby plynového 

násadce je pod 10 %, přičemž se potvrdilo, že s narůstající délkou tyče se procentuální 

využití materiálu zvyšuje. V tomto ohledu jsme ovšem omezeni hmotností polotovaru, 

neboť při změně vstupního polotovaru z délky 800 mm na 1 000 mm se nám sice zvýší 

využitelnost materiálu o 1 %, ale současně naroste hmotnost tyče o 4,44 kg (z 17,76 kg 

na 22,20 kg). Z tohoto důvodu cesta zvyšování procentuálního využití materiálu nárůstem 

délky vstupního polotovaru není příliš vhodná a je nutno se ubírat jinými směry. 
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V tomto případě mnohem vhodnější měnit jinou z rozměrových charakteristik daného 

polotovaru, a to jeho průřez. Jedná se o díl, jehož poměr stran výšky a šířky není 

identický, a právě z tohoto důvodu nejsou vhodné polotovary tvaru kruhu nebo dokonce 

čtverce. Jako více než adekvátní náhrada současného kruhového průřezu se jeví tvar 

obdélníkový, jež by měl zaručit zvýšení procentuálního využití materiálů a s tím 

související snížení nákladů u charakteristik, které se od tohoto faktoru odvíjejí  

(délka obráběcího cyklu, spotřeba nástrojů apod.). Jako vhodný ekvivalent současného 

vstupního polotovaru byla vybrána tyč obdélníkového průřezu s poměrem stran 55x25 

mm. Při výběru byly brány v potaz přídavky na obrábění a následně byl zvolen rozměr 

tyče, který bude pokud možno co nejbližší normalizovaným řadám v tabulkách,  

aby se snížily komplikace při objednávce z hutí.  

Za ještě ekonomicky výhodnější variantu se nabízí výroba z profilových tyčí, které mají 

po obvodu tvar blížící se tvaru finálního dílu. Tímto se oproti tyčím obdélníkového 

průřezu zvyšuje využitelnost materiálu a s tím související efektivita výrobního procesu. 

Jistým protikladem je zvýšená cena tyče, jelikož je nutné objednání profilové tyče  

u specializované společnosti pro tuto technologii. Tento zápor se ale snižuje s rostoucím 

objemem výroby. Dodatečné náklady by taktéž vznikly nutností pořídit nové upínače 

k CNC (OC) strojům, které jsou ovšem zapotřebí u všech typů tyčí. 

5.1.1 PROCENTUÁLNÍ VYUŽITELNOST MATERIÁLU 

Výpočet procentuální využitelnost materiálu pro nově zvolené variantní řešení: 

Polotovar obdélníkového průřezu 55x25 (délka tyče 1 000 mm)  

Rozměry tyče    ℎ = 55 𝑚𝑚 = 0,055 𝑚, 𝑏 = 25 𝑚𝑚 = 0,025 𝑚 

Délka tyče    𝑙𝑃3 = 𝑙𝑃1 = 1 000 𝑚𝑚 = 1 𝑚 

Objem polotovaru    𝑉𝑃3 = 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑙𝑃3 = 0,055 ∙ 0,025 ∙ 1 = 

1,375 ∙ 10−3𝑚3 

Hmotnost polotovaru   𝑚𝑃3 = 𝜌 ∙ 𝑉𝑃3 = 7 850 ∙ 1,375 ∙ 10−3 = 10,79 𝑘𝑔 

Počet kusů z 1 polotovaru   𝑄𝑃3 = 𝑄𝑃1 = 20 𝑘𝑠 

Norma spotřeby materiálu   𝑁𝑚𝑃3 =
𝑚𝑃3

𝑄𝑃3
=

10,79

20
= 0,54 𝑘𝑔 
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Koeficient využití materiálu   𝑘𝑚𝑃3 =
𝑚𝑆

𝑁𝑚𝑃3
=

0,0926

0,54
= 0,171 = 17,1 % 

Polotovar obdélníkový průřez (délka tyče 800 mm)  55x25  

Rozměry tyče    ℎ = 55 𝑚𝑚 = 0,055 𝑚, 𝑏 = 25 𝑚𝑚 = 0,025 𝑚 

Délka tyče    𝑙𝑃4 = 𝑙𝑃2 = 800 𝑚𝑚 = 0,8 𝑚 

Objem polotovaru    𝑉𝑃4 = 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑙𝑃4 = 0,055 ∙ 0,025 ∙ 0,8 = 

1,1 ∙ 10−3𝑚3 

Hmotnost polotovaru   𝑚𝑃4 = 𝜌 ∙ 𝑉𝑃4 = 7 850 ∙ 1,1 ∙ 10−3 = 8,64 𝑘𝑔 

Počet kusů z 1 polotovaru   𝑄𝑃4 = 𝑄𝑃2 = 14 𝑘𝑠 

Norma spotřeby materiálu   𝑁𝑚𝑃4 =
𝑚𝑃4

𝑄𝑃4
=

8,64

14
= 0,617 𝑘𝑔 

Koeficient využití materiálu   𝑘𝑚𝑃4 =
𝑚𝑆

𝑁𝑚𝑃4
=

0,0926

0,617
= 0,15 = 15 % 

Polotovar profilová tyč (délka tyče 1 000 mm) 

Objem polotovaru    𝑉𝑃5 = 0,959 ∙ 10−3 𝑚3 (𝑑𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑢) 

Hmotnost polotovaru   𝑚𝑃5 = 𝜌 ∙ 𝑉𝑃5 = 7 850 ∙ 0,959 ∙ 10−3 = 7,53 𝑘𝑔 

Počet kusů z 1 polotovaru   𝑄𝑃5 = 𝑄𝑃1 = 𝑄𝑃3 = 20 𝑘𝑠 

Norma spotřeby materiálu   𝑁𝑚𝑃5 =
𝑚𝑃5

𝑄𝑃5
=

7,53

20
= 0,377 𝑘𝑔 

Koeficient využití materiálu   𝑘𝑚𝑃5 =
𝑚𝑆

𝑁𝑚𝑃5
=

0,0926

0,377
= 0,246 = 24,6 % 

Polotovar profilová tyč (délka tyče 800 mm) 

Objem polotovaru    𝑉𝑃6 = 0,768 ∙ 10−3 𝑚3 (𝑑𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑢) 

Hmotnost polotovaru   𝑚𝑃6 = 𝜌 ∙ 𝑉𝑃2 = 7 850 ∙ 0,768 ∙ 10−3 = 6,03 𝑘𝑔 

Počet kusů z 1 polotovaru   𝑄𝑃6 = 𝑄𝑃2 = 𝑄𝑃4 = 14 𝑘𝑠 

Norma spotřeby materiálu   𝑁𝑚𝑃6 =
𝑚𝑃6

𝑄𝑃6
=

6,03

14
= 0,43 𝑘𝑔 

Koeficient využití materiálu   𝑘𝑚𝑃6 =
𝑚𝑆

𝑁𝑚𝑃6
=

0,0926

0,43
= 0,215 = 21,5 % 
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Jak je z výpočtů zřejmé, samotnou změnou průřezu polotovaru se podstatně zvýšilo 

procentuální využití materiálu. Navíc je patrné, že dochází k významnému snížení 

hmotnosti tyče. Z tohoto důvodu by bylo možné dělit vstupní polotovar na delší přířezy  

při zachování původní hmotnosti.  

Pro výpočet volíme jako výchozí hmotnost 22,20 kg, která odpovídá původnímu 

polotovaru délky 1 000 mm, neboť manipulace s polotovarem této hmotnosti nečiní 

operátorovi žádné komplikace ani nepotřebuje žádné dodatečné zařízení (např. vozík, 

jeřáb apod.). Dále vycházíme ze základního fyzikálního vzorce, kde se hmotnost rovná 

násobku hustoty a objemu. Hustota je konstantní pro všechny zkoumané druhy 

polotovarů. Objem je možno specifikovat jako plochu průřezu násobenou danou délkou. 

Z těchto vzorců je následně možné vyjádřit hledanou délku. 

Objem     𝑉 = 𝑆 ∙ 𝑙 [𝑚3]                                                      (1.6) 

Hmotnost    𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 =  𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝑙 [𝑘𝑔]                                 (1.7) 

Maximální možná délka  𝑙 =
𝑚

𝜌∙𝑆
 [𝑚]                                                         (1.8) 

Pro případ tyče obdélníkového průřezu 55x25 

Plocha průřezu   𝑆𝑂 = 𝑏 ∙ ℎ = 0,055 ∙ 0,025 = 1,375 ∙ 10−3 𝑚2 

Max. délka polotovaru  𝑙𝑂 =
𝑚𝐾1

𝜌∙𝑆𝑂
=

22,20

7850∙1,375∙10−3 = 2,06 𝑚 

Pro případ profilové tyče 

Plocha průřezu   𝑆𝑇 = 0,96 ∙ 10−3 𝑚2 (𝑑𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑢) 

Max. délka polotovaru  𝑙𝑇 =
𝑚𝐾1

𝜌∙𝑆𝑇
=

22,20

7850∙0,96∙10−3
= 2,95 𝑚  

Z výrobního hlediska by ovšem takovéto délky tyčí nebyly vhodné, neboť dodavatel 

dodává tyče ve standardizovaných délkách. Polotovary pro případ obdélníkového průřezu 

by se dodávaly v délce 4 m a dále se řezaly na polovinu, tedy 2 m. U profilových tyčí  

by šlo o dodávku tyčí délky 3 m, které by se následně vkládaly do podavače stroje v celé 

své délce, díky čemuž by mohlo dojít ke zrušení úvodní dělící operace. Tento postup  

bez řezání by mohl být v případě dohody s dodavatelem hutního polotovaru aplikován  

i u tyčí obdélníkového průřezu délky 2 m. Změna délky polotovaru bude mít vliv  

i na procentuální využitelnost materiálu: 
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Tyč obdélníkového průřezu délky 2 000 mm 55x25 

Rozměry tyče    ℎ = 55 𝑚𝑚 = 0,055 𝑚, 𝑏 = 25 𝑚𝑚 = 0,025 𝑚 

Délka tyče    𝑙𝑃7 = 2 000 𝑚𝑚 = 2 𝑚 

Objem polotovaru    𝑉𝑃7 = 𝑏 ∙ ℎ ∙ 𝑙𝑃7 = 0,055 ∙ 0,025 ∙ 2 = 

2,75 ∙ 10−3𝑚3 

Hmotnost polotovaru   𝑚𝑃7 = 𝜌 ∙ 𝑉𝑃7 = 7 850 ∙ 2,75 ∙ 10−3 = 21,59 𝑘𝑔 

Při určování počtu kusů z jedné tyče budeme vycházet ze současné koncepce dané 

technologie. Zbytkový (odpadový) materiál bude roven 100 mm a délka potřebná  

na zhotovení 1 kusu je 45 mm.  

Počet kusů z 1 tyče:   𝑄𝑃7 =
𝑙𝑃7−100

45
=

2000−100

45
= 42,22 ≅ 42 𝑘𝑠 

Norma spotřeby materiálu   𝑁𝑚𝑃7 =
𝑚𝑃7

𝑄𝑃7
=

21,59

42
= 0,514 𝑘𝑔 

Koeficient využití materiálu   𝑘𝑚𝑃7 =
𝑚𝑆

𝑁𝑃7
=

0,0926

0,514
= 0,18 = 18 % 

Profilová tyč délky 3 000 mm 

Délka tyče    𝑙𝑃8 = 3 000 𝑚𝑚 = 3 𝑚 

Objem polotovaru    𝑉𝑃8 = 2,88 ∙ 10−3 𝑚3 (𝑑𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑢) 

Hmotnost polotovaru   𝑚𝑃8 = 𝜌 ∙ 𝑉𝑃8 = 7 850 ∙ 2,88 ∙ 10−3 = 22,61 𝑘𝑔 

Při určování počtu kusů z jedné tyče budeme opět vycházet ze současné koncepce dané 

technologie. Zbytkový (odpadový) materiál bude rovněž roven 100 mm a délka potřebná 

na zhotovení 1 kusu je 45 mm.  

Počet kusů z 1 tyče:   𝑄𝑃8 =
𝑙𝑃8−100

45
=

3000−100

45
= 64,44 ≅ 64 𝑘𝑠 

Norma spotřeby materiálu   𝑁𝑚𝑃8 =
𝑚𝑃8

𝑄𝑃3
=

22,61

64
= 0,353 𝑘𝑔 

Koeficient využití materiálu   𝑘𝑚𝑃8 =
𝑚𝑆

𝑁𝑚𝑃8
=

0,0926

0,353
= 0,262 = 26,2 % 

Jak je patrné z tabulky číslo 6, pomocí změny průřezových charakteristik se docílilo 

výrazně vyššího využití vstupního materiálu oproti původní variantě. Navíc došlo  
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při stejné délce ke snížení hmotnosti. S tímto vědomím bylo možné docílit zvětšení délky 

vstupního polotovaru při zachování jeho hmotnosti. Tím se sice nedosáhlo enormního 

nárůstu využití materiálu, ale byla výrazně ovlivněna jiná charakteristika, a to počet kusů 

z jedné tyče, což by mělo mít vliv na snížení časové náročnosti operace. 

V případě srovnání původního polotovaru kruhového průřezu délky 1 000 mm  

a hmotnosti 22,20 kg s navrhovanými alternativami, tak zjistíme, že: 

 U obdélníkového průřezu by mohlo dojít k nárůstu délky tyče na dvojnásobek  

při zachování původní hmotnosti, čímž by se zvýšil koeficient využití materiálu  

o 9,7 % a z jednoho polotovaru by bylo možné vyrobit 2,1krát více výrobků. 

 U profilové tyče by mohlo dojít k nárůstu délky tyče dokonce na trojnásobek  

při zachování původní hmotnosti. Tím by se zvýšilo využití materiálu  

více než třikrát a z jednoho polotovaru by bylo možné vyrobit 3,2krát více výrobků. 

Tabulka č. 6 Souhrn údajů k jednotlivým druhům vstupních polotovarů. 

 

Délka pol. 

[mm] 

Hmotnost pol. 

[mm] 
Počet ks z 1 pol. 

Norma spotřeby 

mat. [kg] 

Koeficient 

využití mat. [%] 

Současný – Stama 800 17,76 14 1,269 7,3 

Současný – Chiron 1 000 22,20 20 1,11 8,3 

Obdélníkový průřez  

(55x25 mm) 

800 8,64 14 0,617 15 

1 000 10,79 20 0,54 17,1 

2 000 21,59 42 0,514 18 

Profilová tyč 

800 6,03 14 0,43 21,5 

1 000 7,53 20 0,377 24,6 

3 000 22,61 64 0,353 26,2 

5.1.2 NÁKLADY NA MATERIÁL 

Jak již bylo zmíněno dříve, se změnou polotovaru dochází i ke změně nákladů na materiál. 

Je potřeba zohlednit komplikovanější výrobní proces výroby nově navržených 

polotovarů, který se promítne do finální ceny nakupovaných položek od dodavatele. 

K tomuto účelu bylo osloveno několik společností s prosbou o nacenění jednotlivých typů 

polotovarů (obdélník průřezu 55x25 mm a profilová tyč). Vypočtené hodnoty  

jsou uvedeny níže.  

 

 



 

80 

 

Současný polotovar délky 1 000 mm 

Hmotnost tyče    𝑚𝑃1 = 22,20 𝑘𝑔 

Cena za 1 kg materiálu  𝐶𝑀𝑃1 = 26,50 𝐾č/kg 

Cena tyče    𝐶𝑇𝑃1 = 𝑚𝑃1 ∙ 𝐶𝑀𝑃1 = 22,20 ∙ 26,50 = 588,30 𝐾č 

Počet kusů z 1 tyče   𝑄𝑃1 = 20 𝑘𝑠 

Náklady na materiál na 1 kus  𝑁𝑀𝑃1 =
𝐶𝑇𝑃1

𝑄𝑃1
=

588,30

20
= 29,415 𝐾č/𝑘𝑠 

Tyč obdélníkového průřezu délky 1 000 mm 

Hmotnost tyče    𝑚𝑃3 = 10,79 𝑘𝑔 

Cena za 1 kg materiálu  𝐶𝑀𝑃3 = 108,12 𝐾č 

Cena tyče    𝐶𝑇𝑃3 = 𝑚𝑃3 ∙ 𝐶𝑀𝑃3 = 10,79 ∙ 108,12 =

                                                                    1 166,61  𝐾č  

Počet kusů z 1 tyče   𝑄𝑃3 = 20 𝑘𝑠 

Náklady na materiál na 1 kus  𝑁𝑀𝑃3 =
𝐶𝑇𝑃3

𝑄𝑃3
=

 1166,61

20
= 58,331 𝐾č/𝑘𝑠 

Tyč obdélníkového průřezu délky 2 000 mm 

Hmotnost tyče    𝑚𝑃7 = 21,59 𝑘𝑔 

Cena za 1 kg materiálu  𝐶𝑀𝑃7 = 108,12 𝐾č 

Cena tyče    𝐶𝑇𝑃7 = 𝑚𝑃7 ∙ 𝐶𝑀𝑃7 = 21,59 ∙ 108,12 𝐾č =

                                                                   2 334,31 𝐾č  

Počet kusů z 1 tyče   𝑄𝑃7 = 42 𝑘𝑠 

Náklady na materiál na 1 kus  𝑁𝑀𝑃7 =
𝐶𝑇𝑃7

𝑄𝑃7
=

2334,31 

42
= 55,579 𝐾č/𝑘𝑠 

Profilová tyč délky 1 000 mm 

Hmotnost tyče    𝑚𝑃5 = 7,53 𝑘𝑔 

Cena za 1 kg materiálu  𝐶𝑀𝑃5 = 158,94 𝐾č 

Cena tyče    𝐶𝑇𝑃5 = 𝑚𝑃5 ∙ 𝐶𝑀𝑃5 = 7,53 ∙ 158,94 =

                                                                   1 196,82 𝐾č 
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Počet kusů z 1 tyče   𝑄𝑃5 = 20 𝑘𝑠 

Náklady na materiál na 1 kus  𝑁𝑀𝑃5 =
𝐶𝑇𝑃5

𝑄𝑃5
=

1196,82

20
= 59,841 𝐾č/𝑘𝑠 

Profilová tyč délky 3 000 mm 

Hmotnost tyče    𝑚𝑃8 = 22,61 𝑘𝑔 

Cena za 1 kg materiálu  𝐶𝑀𝑃8 = 158,94 𝐾č 

Cena tyče    𝐶𝑇𝑃8 = 𝑚𝑃8 ∙ 𝐶𝑀𝑃8 = 22,61 ∙ 158,94 

 = 3 593,63 𝐾č 

Počet kusů z 1 tyče   𝑄𝑃8 = 64 𝑘𝑠 

Náklady na materiál na 1 kus  𝑁𝑀𝑃8 =
𝐶𝑇𝑃8

𝑄𝑃8
=

3593,63 

64
= 56,15 𝐾č/𝑘𝑠 

Výpočtem se potvrdila prognóza o nárůstu nákladů na vstupní polotovar.  

Jak lze ze srovnání zpozorovat (tabulka č. 7), materiálové náklady na jeden kus výrobku  

u obou navrhovaných variant vzrostly přibližně dvojnásobně oproti původnímu 

provedení. 

Tabulka č. 7 Srovnání nákladů na materiál u jednotlivých druhů vstupních polotovarů. 

 Délka pol. [mm] 
Hmotnost pol. 

[mm] 
Počet ks z 1 pol. 

Náklady na mat.  

pro 1 ks [Kč/ks] 

Současný – Chiron 1 000 22,20 20 29,415 

Obdélníkový průřez  

(55x25 mm) 

1 000 10,79 20 58,331 

2 000 21,59 42 55,579 

Profilová tyč 

1 000 7,53 20 59,841 

3 000 22,61 64 56,15 

 

5.1.3 NÁKLADY NA CNC OPERACI 

Pro výpočet potřebné kapacity stroje budeme opět uvažovat pouze primární technologii, 

jež se provádí na stroji značky Chiron. Dle aktuálního technologického postupu je délka 

cyklu obrobení jednoho kusu výrobku v dané operaci 28,81 minut.  

V dalším výpočtu již budeme vycházet z typového kalkulačního vzorce platného  

v podmínkách CZUB (tabulka č. 8). 
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Tabulka č. 8 Typový kalkulační vzorec CZUB44. 

Číslo položky Položka Výpočet 

1 Normohodiny (Nhod)   

2 Strojní hodiny (Shod)   

3 Jednicový materiál (PM)   

4 Kooperace (KOO)   

5 Jednicové mzdy (PMZ)   

6 Soc. zabezpečení (SZ) PM · 34% 

7 Přímé náklady (PN) 3+4+5+6 

8 Náklady stroje variabilní (NSV) Shod · Sazba NSV 

9 Výrobní režie variabilní (VRV) Nhod · Sazba VRV 

10 Přímé a variabilní náklady (PVN) 7+8+9 

11 Náklady stroje fixní (NSF) Shod · Sazba NSF 

12 Výrobní režie fixní (VRF) Nhod · Sazba VRF 

13 Vlastní náklady výroby (VNV) 10+11+12 

14 Výzkum a vývoj (VaV) Nhod · Sazba VaV 

15 Obchodní režie (OR) VNV · Sazba OR 

16 Administrativní režie (AR) VNV · Sazba AR 

17 Úplné vlastní náklady (UVN) 13+14+15+16 

Čas cyklu pro současný stav obrábění na CNC stroji je tedy 28,81 minut. Pro stanovení 

časů u navrhovaných řešení bylo využito jak počítačové simulace CNC programu,  

následně byla výsledná hodnota konzultována s programátorem CNC a dílnou. U výroby 

z tyče obdélníkového průřezu byl čas cyklu stroje stanoven na 23 minut a pro profilovou 

tyč 22 minut.  

Následně se vypočtou náklady jak pro současnou, tak i pro dvě navržené varianty výroby. 

Nutné je převedení časů cyklu stroje do normohodin a strojních normohodin. S těmito 

údaji již můžeme získat výsledné hodnoty, které budou sloužit k finálnímu porovnání. 

V tabulce níže jsou zobrazeny výsledné hodnoty pro všechny tři varianty výroby.  
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Tabulka č. 9 Srovnání daných variant dle typového kalkulačního vzorce.  

Číslo 

položky 

Položka Současný 

stav 

Tyč obdél. 

průřezu 

Profilová 

tyč 

1 Normohodiny (Nhod)  0,213 0,170 0,162 

2 Strojní hodiny (Shod)  0,533 0,425 0,407 

3 Jednicový materiál (PM)  0 0 0 

4 Kooperace (KOO)  0 0 0 

5 Jednicové mzdy (PMZ) 19,84 15,83 15,14 

6 Soc. zabezpečení (SZ) 6,75 5,38 5,15 

7 Přímé náklady (PN) 26,59 21,21 20,29 

8 Náklady stroje variabilní (NSV) 10,91 8,70 8,32 

9 Výrobní režie variabilní (VRV) 63,75 50,71 48,52 

10 Přímé a variabilní náklady (PVN) 101,25 80,62 77,13 

11 Náklady stroje fixní (NSF) 206,41 164,64 157,55 

12 Výrobní režie fixní (VRF) 38,76 30,92 29,59 

13 Vlastní náklady výroby (VNV) 346,42 276,18 264,27 

14 Výzkum a vývoj (VaV) 22,85 18,22 17,44 

15 Obchodní režie (OR) 31,50 25,13 24,04 

16 Administrativní režie (AR) 47,59 38,11 36,47 

17 Úplné vlastní náklady (UVN) 448,36 357,64 342,23 

Jak je možné vidět z tabulky číslo 9, náklady na 1 kus při snížení obráběcího času rapidně 

poklesnou.  

5.1.4 NÁKLADY NA NÁSTROJE 

Oblastí, která by rovněž měla být posouzena vzhledem k potencionální změně,  

jsou náklady na nástroje pro CNC operaci. Dle seřizovacího listu je zapotřebí 30 nástrojů, 

přičemž nás bude zajímat primárně ten, který vykonává prvotní hrubovací operaci,  

neboť zde bude největší rozdíl oproti původní variantě. Následný sled obrábění již bude 

shodný s původním stavem. 

Jedná se o frézovací hlavu průměru 50 mm osazenou 5 vyměnitelnými břitovými 

destičkami (VBD), znázorněnou na obrázku číslo 24. Náklady na frézovací hlavu 

můžeme zanedbat, neboť její životnost se pohybuje v řádu měsíců a při zohlednění počtu 

kusů jsou náklady na ni v porovnání s náklady na VBD zanedbatelné. Ovšem je nutné 

stanovit náklady na samotné VBD.   
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Obrázek č. 24 Frézovací hlava s VBD45. 

Jedna destička má 4 vyměnitelné řezné hrany, přičemž trvanlivost jedné hrany je přibližně 

10 ks výrobků.  

Trvanlivost jedné hrany VBD:   𝑇𝑉𝐵𝐷 = 10 𝑘𝑠 

Počet hran VBD:     𝑛𝑉𝐵𝐷𝐻 = 4    

Tudíž životnost jedné vyměnitelné destičky je:  

𝑍𝑉𝐵𝐷 = 𝑛𝑉𝐵𝐷𝐻 ∙ 𝑇𝑉𝐵𝐷 = 4 ∙ 10= 40 𝑘𝑠 

Ovšem na frézovací hlavě je umístěno 5 VBD, tudíž k výrobě 40 ks výrobků je zapotřebí  

5 VBD.  

Počet VBD na jedné frézovací hlavě   𝑛𝑉𝐵𝐷 = 5 𝑘𝑠 

Cena jedné VBD se pohybuje kolem 400 Kč.  𝐶𝑉𝐵𝐷 = 400 𝐾č  

Náklady na VBD na kus:     

𝑁𝑉𝐵𝐷1 =
𝑛𝑉𝐵𝐷 ∙ 𝐶𝑉𝐵𝐷

𝑍𝑉𝐵𝐷
=

5 ∙ 400

40
= 50 𝐾č/𝑘𝑠 

Při uvažování neměnných ostatních parametrů frézování (řezná rychlost, posuv apod.) 

závisí trvanlivost řezné hrany VBD primárně na času obrábění. U současného stavu  

je čas frézovacího úkonu 5 minut. 

Čas současného frézovacího úkonu   𝑡𝐴1 = 5 𝑚𝑖𝑛 

Změnou vstupního polotovaru s obdélníkovým průřezem bychom dle počítačové 

simulace dosáhly úspory času ve výši 2,5 minuty. Úkon by tedy trval polovinu času,  

tj. 2,5 minuty.  

Čas hrubovacího úkonu z obdélníkové tyče  𝑡𝐴3 = 2,5 𝑚𝑖𝑛 
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Tím by se snížila spotřeba VBD o polovinu. A náklady na VBD pro jeden kus výrobku 

by byly:  

𝑁𝑉𝐵𝐷3 = 𝑁𝑉𝐵𝐷1 ∙
𝑡𝐴3

𝑡𝐴1
= 50 ∙

2,5

5
= 25 𝐾č/𝑘𝑠 

V případě profilové tyče by byla úspora ještě o půl minuty vyšší.  

Čas frézovacího úkonu z profilové tyče:  𝑡𝐴5 = 2 𝑚𝑖𝑛 

V konečném důsledku by znamenalo výši nákladů na VBD pro jeden kus: 

𝑁𝑉𝐵𝐷5 = 𝑁𝑉𝐵𝐷1 ∙
𝑡𝐴5

𝑡𝐴1
= 50 ∙

2

5
= 20 𝐾č/ks 

Náklady na nástroj použitý při hrubovacím úkonu jsou v případě tyče obdélníkového 

průřezu poloviční. U profilové tyče je úspora ve výši 60 %. Náklady na zbylé nástroje 

zůstávají neměnné, jelikož by se po hrubování pokračovalo standardně dle původní 

varianty. 

Kromě finanční stránky je nutné ve finálním resumé zohlednit i stránku časovou,  

neboť při stejném objemu vyrobených kusů dochází k podstatnému snížení počtu výměn 

nástroje, kdy se musí stroj zastavit, vyměnit nástroj a následně opět spustit.  

5.1.5 CELKOVÉ NÁKLADY NA CNC OPERACI 

Při rozhodování o možném přínosu změny vstupního polotovaru je nutné zohlednit 

všechny předchozí faktory, které se v konečném důsledku projeví.  

Tabulka č. 10 Celkové náklady na CNC operaci. 

 

Délka tyče 

[mm] 

 Náklady na 

materiál 

[Kč/ks] 

Náklady na 

CNC operaci 

[Kč/ks] 

Náklady 

na nástroje 

[Kč/ks] 

Celkové 

náklady 

[Kč/ks] 

Současný – Chiron 1 000 Hodnota 29,415 448,36 50 527,775 

Obdélníkový průřez  

(55x25 mm) 

1 000 

Hodnota 58,331 357,64 25 440,971 

Rozdíl vůči původní +28,916 -90,72 -25 -86,804 

2 000 

Hodnota 55,579 357,64 25 438,219 

Rozdíl vůči původní +26,164 -90,72 -25 -89,556 

Profilová tyč 

1 000 

Hodnota 59,841 342,23 20 422,071 

Rozdíl vůči původní +30,426 +106,13 -30 -105,704 

3 000 

Hodnota 56,15 342,23 20 418,38 

Rozdíl vůči původní +26,735 +106,13 -30 -109,395 
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Proto byly veškeré získané údaje ohledně CNC operace vsazeny do tabulky číslo 10,  

kde je možno vidět, že obě navržené varianty jsou ekonomicky výhodnější  

než původní stav. V řádku „Rozdíl vůči původní“ dochází ke srovnání nově zkoumané 

varianty s tou současnou. I když u všech nově navržených možností jsou náklady  

na materiál vyšší než u současného stavu, v konečném důsledku se ukazuje jako 

rozhodující sloupec nákladů na CNC operaci, kdy se celkové náklady podstatně snižují.  

Celkový pokles ještě umocňuje snížení nákladů na nástroje. Z hlediska časových úspor  

se jedná o snížení neefektivních, ovšem nezbytných časů, neboť nebude potřeba tak často 

vkládat vstupní polotovar a také měnit VBD u hrubovacího úkonu.  

5.2 REDUKCE POČTU OPERACÍ 

Případná aplikace zlepšení, vycházejícího z optimalizace vstupního polotovaru, se projeví 

i v dalších operacích. Primárně se změna bude týkat operací v přímém vztahu s CNC 

obráběním, tedy předcházejícího řezání a dále pak ruční úpravy, jež následuje. 

5.2.1 ŘEZÁNÍ 

U současného stavu je zapotřebí dodávaný vstupní polotovar o délce 3 metry ještě dělit 

na třetinu. V případě výroby z profilové tyče by se do zásobníku podavače tyčí vkládaly 

tyče celé délky 3 metry a u tyčí obdélníkového průřezu délky 2 metry. Za tohoto stavu  

by mohla být počáteční operace řezání materiálu zcela vyloučena z technologického 

postupu. 

5.2.2 RUČNÍ ÚPRAVA 

Další možnou úpravou je přesun úkonů ruční úpravy na CNC stroj, neboť sražení hran  

a odjehlení je v technických možnostech stroje. Pročištění otvorů by mohl provádět 

operátor CNC ihned po vyjmutí dílu ze stroje v překrytém čase chodu stroje. Tyto úpravy 

jsou ovšem možné pouze za cenu nárůstu nákladů CNC operace, neboť se zvýší délka 

cyklu přibližně o minutu. Ovšem na opačné straně dojde k poklesu nákladů za ruční 

úpravu a převoz dílů, čímž se finanční navýšení kompenzuje. Navíc dojde ke zvýšení 

kvality samotného dílu, neboť bude eliminován vliv lidského faktoru na výsledný 

výrobek. Výsledné mapy hodnotových toků navrhovaných řešení jsou obsaženy  

v příloze 3 (pro variantu výroby z obdélníkového průřezu) a v příloze 4 (pro variantu  

z profilové tyče). 
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6 ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU A PODMÍNEK NÁVRHU 

ŘEŠENÍ 

V posledním kroku je zapotřebí sumarizovat všechny předchozí úvahy, zhodnotit 

potencionální přínosy a stanovit podmínky navrhovaného řešení. Účelem práce bylo 

poukázat na to, že i tak na první pohled banální záležitost, jakou se zdá být správný výběr 

vstupního polotovaru, může v konečném důsledku ovlivnit mnoho dalších závislých 

hodnot. 

Na první pohled zdaleka nejvíce viditelným posunem je samotná změna průřezových 

charakteristik vstupního polotovaru, kdy se přešlo od původního kruhového průřezu  

na tvar obdélníkový a následně profilový (obrázek č. 25). To se projevilo na přibližně 

dvojnásobném (u obdélníkového průřezu) a trojnásobném (u profilové tyče) zvýšení 

procentuálního využití materiálu: 

 Původní tyč kruhového průřezu 8,3 %. 

 Tyč obdélníkového průřezu 17,1 %. 

 Profilová tyč 24,6 %. 

 

 

Obrázek č. 25 Srovnání využitelnosti materiálu u zvolených typů tyčí.  

a) Původní polotovar, b) Tyč kruhového průřezu, c) Profilová tyč. 

Tímto výsledkem se docílí nejenom ekonomičtějšího využití vstupního materiálu,  

ale samotná změna bude mít pozitivní vliv i na odpadové hospodářství,  

neboť při obrábění bude produkováno podstatně nižší množství odpadu (třísek).  

Také v případě skladů se bude jednat o snížení potřebných ploch pro uskladnění. 
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V návaznosti na tuto zásadní změnu je možné zvětšení délek vstupního polotovaru  

při zachování původní hmotnosti tyče (obrázek č. 26). U obdélníkového průřezu z 1 metru 

na 2 metry a u profilové tyče dokonce na 3 metry. Tím se docílí dalšího navýšení 

procentuálního využití materiálu: 

 Tyč obdélníkového průřezu na 18 %. 

 Profilová tyč na 26,2 %. 

To ovšem není ta nejzásadnější změna, které se dosáhne zvětšením délky. Mnohem 

podstatnější význam má počet kusů z ní vyrobených. U obdélníkového průřezu bude 

počet kusů 2,1násobný, u profilu 3,2násobný. 

 Původní tyč kruhového průřezu – 20 ks. 

 Tyč obdélníkového průřezu – 42 ks. 

 Profilová tyč – 64 ks. 

 

 

Obrázek č. 26 Srovnání délek tyčí při zachování původní hmotnosti.  

a) Původní polotovar, b) Tyč kruhového průřezu, c) Profilová tyč. 

Tímto se dostáváme od výčtu materiálových charakteristik k časovým a ekonomickým. 

Pokud stále bereme v úvahu pouze CNC operaci, tak samotná změna  

průřezu vstupního polotovaru má zásadní vliv na délku chodu obráběcího cyklu,  

kdy se docílí podstatného snížení času potřebného pro obrobení součásti: 
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 Původní tyč kruhového průřezu – 28,81 min. 

 Tyč obdélníkového průřezu – 23 min. 

 Profilová tyč – 22 min. 

Uspořený čas by následně vytvářel kapacitu pro další zakázky, popřípadě umožnil 

navýšení stávající výroby. K uvažovaným dobám je nutné připočíst neefektivní časy  

dle výpočtů výše (výměny nástrojů, seřízení stroje apod.). V případě časového 

efektivního fondu daného stroje rovnajícímu se 6 300 hodin za rok by byl maximální 

možný počet vyrobených kusů na stroji následující: 

 Původní tyč kruhového průřezu – 11 959 ks/rok. 

 Tyč obdélníkového průřezu – 15 012 ks/rok. 

 Profilová tyč – 15 636 ks/rok. 

Jak je z výčtu patrné, došlo by k přibližně 25% nárůstu ročního objemu produkce  

při výrobě z tyče obdélníkového průřezu a k přibližně 30% nárůstu z profilové tyče. 

V případě, že by byl požadován roční objem produkce dle současného stavu, což znamená 

přibližně 10 000 ks/rok, vznikla by u stroje volná kapacita ve výši: 

 Původní tyč kruhového průřezu – 1 028,33 hod. 

 Tyč obdélníkového průřezu – 2 096,67 hod. 

 Profilová tyč – 2 263,33 hod. 

Opět lze vidět nárůst, tentokrát časový, v porovnání původní varianty s nově 

navrhovanými. Všechny tyto údaje jsou obsaženy v grafu číslo 9. 

Tento faktor se projeví i v celkových nákladech na CNC operaci, i když dojde téměř  

ke dvojnásobnému zvýšení nákladů na vstupní materiál u obou navrhovaných variant,  

v konečném důsledku se celkové náklady na CNC operaci výrazně sníží,  

protože součet nákladových úspor vztahujících se k času cyklu a k nástrojům výrazně 

převyšuje zvýšené náklady na materiál. V celkovém souhrnu by bylo možné těmito 

zlepšeními dosáhnout úspor na 1 ks v CNC operaci oproti původnímu řešení ve výši: 

 Pro tyč obdélníkového průřezu 89,556 Kč/ks. 

 Pro profilovou tyč 109,395 Kč/ks. 
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Pokud tyto hodnoty zaneseme do grafu (graf č. 10), dostaneme závislost výše úspor v Kč  

na vyráběném objemu produkce. Jako hraniční hodnoty pro posouzení míry úspor byly 

brány hodnoty průměrné měsíčné produkce (862 ks) a předpokládaného půlročního 

(5 000 ks) a ročního (10 000 ks) objemu produkce. 

 

Graf č. 9 Objem produkce v závislosti na čase u jednotlivých variant.  

 

Graf č. 10 Výše úspor v závislosti na objemu produkce u navrhovaných variant. 
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Po souhrnu v CNC operaci lze plynule přejít ke změnám nastalým ve všech činnostech 

výrobního procesu, které ze zlepšení vychází. Díky použití tyčí větší délky by bylo možné 

z technologického postupu odebrat prvotní operaci dělení. Zde nejde ani tak o stránku 

ekonomickou, jako spíše časovou a logistickou. Snížení nákladů by se pohybovalo v řádu 

korun, ovšem hlavní úspora by spočívala ve snížení průběžné doby výroby  

a zjednodušení manipulace s materiálem. Obdobný výsledek by se dal očekávat  

i u druhého možného zlepšení, kdy by se ruční úpravy prováděné pracovníky přesunuly 

na CNC stroj. Z ekonomického hlediska by se jednalo o mírné zvýšení nákladů u CNC 

operace, ale opět by došlo ke zkrácení průběžné doby výroby a zjednodušení manipulace 

s materiálem. Navíc by tato změna měla vliv i na kvalitu výrobků,  

neboť doposud prováděné sražení a odjehlení hran závisí čistě na pracovníkovi.  

Hrany u finálního výrobku mohou vypadat u každé výrobní dávky jinak. Faktorů, které 

to mohou ovlivnit, je dostatek, od pracovníka vykonávajícího tuto činnost, který se může 

špatně vyspat, přes opotřebené nářadí až po samotnou změnu pracovníka (např. ranní  

a odpolední směna). Převodem na stroj by byl lidský faktor eliminován a výsledné kusy 

by spolu ve finále více korespondovaly. Pokud následně po těchto změnách porovnáme 

nejen průběžnou dobu, ale i čas přidávající hodnotu zákazníkovy determinovaný  

VA-indexem, dostaneme tyto hodnoty: 

 Původní tyč kruhového průřezu:  – průběžná doba 25,395 dne, 

– VA–index 10,5 %. 

 Tyč obdélníkového průřezu:   – průběžná doba 18,342 dne, 

– VA–index 12,7 %. 

 Profilová tyč:    – průběžná doba 18,273 dne, 

– VA–index 12,4 %. 

Jak lze vidět z výše uvedených hodnot, došlo k přibližně 28% snížení průběžné doby  

u obou zkoumaných variant oproti současnému stavu. Dále se o čtvrtinu zvýšil čas,  

jež tvoří hodnotu o zákazníka.   
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ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce byla řešena problematika optimalizace výrobních procesů 

v podmínkách České zbrojovky, a.s. Cílem bylo navrhnout u zvoleného výrobního 

procesu úpravy, které povedou ke zlepšení, a posoudit jejich dopady. 

Po výběru vhodné součásti k optimalizaci se provedla analýza současného stavu pomocí 

metody VSM. Jednotlivé činnosti výrobního procesu byly detailně zkoumány  

a zakresleny do mapy hodnotového toku, přičemž se vycházelo nejenom z podnikových 

zdrojů, ale bylo provedeno i monitorování na provozech. Časy u jednotlivých činností 

byly rozčleněny na efektivní, neefektivní a plýtvání v závislosti na jejich vztahu k přidané 

hodnotě. Ze všech získaných dat se vypočetly VA-indexy, které udávají efektivnost 

nejenom jednotlivých činností, ale také celkového výrobního procesu. Nutnou 

podmínkou samotného mapování bylo provádět monitoring ve zpětném sledu operací, 

tedy od konečného zákazníka k dodavateli. Analýza ve svém důsledku poukázala  

na potřebu změn v činnostech výrobního procesu. 

Jejich následný rozbor naznačil, kterým směrem je třeba se ubírat v případě návrhu 

zlepšení. Bylo nezbytné odstranit nebo alespoň eliminovat časy nepřidávající hodnotu  

pro konečného zákazníka, přičemž se postupně rozebíraly možnosti zlepšení u každé dílčí 

činnosti. U některých nebyla změna možná, primárně z důvodu chodu v automatickém 

cyklu, proto byla potencionální zlepšení směřována k CNC operaci a s ní souvisejících 

operací. 

Jako u všech obráběcích technologií, i zde se vycházelo z interakce stroj-nástroj-obrobek, 

přičemž byl zkoumán posledně zmiňovaný element a dopady na zbylé dva  

při změně jeho charakteristik. Jako první byla sledována změna procentuální 

využitelnosti materiálu v závislosti na délce vstupního polotovaru, kdy opravdu došlo  

ke zvýšení tohoto ukazatele při nárůstu délky tyče. Ovšem tato cesta se ukázala jako 

kontraproduktivní, neboť dopad na využitelnost materiálu byl doprovázen mnohem 

výraznějším zvýšením hmotnosti polotovaru. Bylo tedy nutné podrobit změně jinou 

z rozměrových charakteristik, došlo tedy ke změně průřezu. Na základě analýzy tvaru 

byla navržena dvě řešení. První spočívalo v náhradě kruhového průřezu obdélníkovým 

o rozměrech 55x25 mm, v druhém případě byla navržena profilová tyč, která má  

po obvodu tvar blízký finálnímu tvaru součásti. 
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V další části práce se zkoumaly dopady doprovázející změnu průřezových charakteristik. 

U obou navržených řešení se výrazně zvýšilo procento využitelnosti materiálu.  

Navíc došlo k podstatnému snížení hmotnosti tyče při zachování původní délky. 

V návaznosti na tento fakt bylo možné zvětšit délku tyčí při zachování hmotnosti.  

Jak bylo dříve zmíněno, zvětšením délky tyče se nedosáhlo tak enormního nárůstu využití 

materiálu jako u změny průřezu, ale byl ovlivněn jiný ukazatel, počet kusů vyrobených 

z jedné tyče. To má za následek snížení délky časů výměny a upínání materiálu,  

které patří do neefektivní složky. Tyto změny měly v konečném důsledku dopad nejen  

na samotnou CNC operaci, ale i operace s ní související. Jelikož by byl materiál dodáván 

v potřebné délce, mohla by být vyřazena z technologického postupu předcházející,  

již nepotřebná operace řezání. V případě ruční úpravy by se jednalo  

o převod jejich úkonů na CNC stroj, čímž by mohla být dodatečně odebrána ze sledu 

operací technologického postupu. 

Po provedeném návrhu mohlo dojít k ekonomickému vyčíslení nastalých změn.  

Jako první se zkoumal dopad na materiál. Zde došlo k přibližně dvojnásobnému nárůstu 

nákladů u obou navržených variant. To bylo ovšem jediné zvýšení, které bylo způsobeno 

specifickými požadavky na tvar dodávaného polotovaru. U CNC operace změna 

zapříčinila podstatné snížení délky cyklu operace, což se v konečném důsledku ukázalo  

jako rozhodující faktor na výslednou výši nákladů. V poslední řadě byl zkoumán dopad 

na nástroje, u nichž došlo opět ke snížení nákladů u obou navržených variant.  

V závěrečném srovnání při uvažování všech změn nastalo snížení celkových nákladů  

o 86,804 Kč (16,45 %) u navrženého obdélníkového průřezu délky 1 000 mm  

a 89,556 Kč (16,97 %) u délky 2 000 mm. V případě profilové tyče se jedná o snížení 

oproti původní variantě ve výši 105,704 Kč (20,02 %) při délce 1 000 mm a 109,395 Kč 

(20,72 %) při délce 3 000 mm.  

Z dosažených výsledků je možno vyvodit tyto závěry: 

 U obou navržených variant se zvýšila využitelnost materiálu. 

 U obou navržených variant se snížily celkové náklady. 

 U obou navržených variant se snížila průběžná doba výroby. 
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 U obou navržených variant došlo ke vzrůstu VA-indexu, tedy zvýšení efektivity 

procesu. 

Z výše uvedených důvodů by implementace kteréhokoliv z navržených řešení byla  

pro podnik prospěšná, přičemž zavedení výroby z profilové tyče se jeví jako výhodnější 

oproti výrobě z obdélníkového průřezu.  
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RTY [-] Rolled Throughput Yield (Výtěžnost procesu) 

SDCA [-] Standard – standardizuj, do – dělej, check – 

zkontroluj, act – jednej 

SEDAC [-] Structure for Enhancing Daily Activities 

through Creativity 

Shod [-]    Strojní hodiny  

SMED [-] Single Minute Exchange of Die 

SO [m2] Plošný obsah tyče obdélníkového průřezu  

SP [m2] Plošný obsah profilové tyče 

SS [mm2] Plošný obsah hotové součásti  

SZ [-]    Soc. zabezpečení  

TCM [-] Total Change Management 

TFM [-] Total Flow Management 

TPM [-] Total Productive Maintenance 

TQC [-] Total Quality Control 

TQM [-] Total Quality Management 

TVBD [ks]    Trvanlivost jedné hrany VBD 

TZ [-] Tepelné zpracování 

V [m3] Objem 

VA-index [-] Value Added Index 

VaV     Výzkum a vývoj  

VBD     Vyměnitelná břitová destička 

VHJ [-] Výrobně hospodářská jednotka 

VNV     Vlastní náklady výroby  

VP [m3] Objem polotovaru 

VRF     Výrobní režie fixní  

VRV     Výrobní režie variabilní  

VS [m3] Objem hotové součásti 

VSM [-] Value Stream Mapping (mapování 

hodnotových toků) 

WEF [-] World Economic Forum (Světové ekonomické 

fórum) 

ZIP [-] Zlepšení – Inovace – Pokrok 

ZVBD [ks]    Životnost jedné vyměnitelné destičky 
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a.s. [-] Akciová společnost 

b [m] Šířka tyče (průřezová charakteristika) 

d [m] Průměr tyče 

h [m] Výška tyče (průřezová charakteristika) 

ks [-] Kusy 

l [m] Délka 

lO [m] Max. délka tyče obdélníkového průřezu  

lP [m] Délka tyče polotovaru 

lP [m] Max. délka profilové tyče 

m [kg] Hmotnost 

mP [kg] Hmotnost polotovaru 

mS [kg] Hmotnost hotové součásti 

nVBD [ks]    Počet VBD na jedné frézovací hlavě  

nVBDH [-]    Počet hran VBD 

r [m] Poloměr tyče  

tA [min]    Čas současného frézovacího úkonu 

ρ [kg·m-3] Hustota materiálu 
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Příloha č. 1  

Organizační struktura České zbrojovky, a.s. k roku 2015. 



DODAVATEL ZÁKAZNÍK

ŘEZÁNÍ
PÁSOVÁ 
PILA

C/T (min)  8,33
C/O (min)  17,6
SMĚNY  2
PRACOVNÍK  1
DÁVKA  100 ks
OBSL.  2

VA INDEX 32 %

100 ks
2 dny

OBRÁBĚNÍ
OBRÁBĚCÍ 
CENTRUM

C/T (min)  2881
C/O (min) 1470

100 ks
5,8 dne

ÚPRAVA
RUČNÍ
PRÁCE

C/T (min)  218
C/O (min)  11,7

100 ks
1,3 dne

ODMAŠTĚNÍ
ODMAŠ. 
ZAŘ.

C/T (min)  15
C/O (min)   4

100 ks
0,7 dne

TEP. ZPR.

PEC 

C/T (min)  120
C/O (min)   19

100 ks
0,1 dne

KONTROLA

TVRDOMĚR 

C/T (min)  0,06
C/O (min)     2

100 ks
0,1 dne

MOŘENÍ

LINKA

C/T (min)  15
C/O (min)   7,3

100 ks
0,6 dne

TRYSKÁNÍ
TRYSKACÍ 
BOX

C/T (min)   88,4
C/O (min)  11,7 

100 ks
0,05 dne

PÚ

LINKA 

C/T (min)  15
C/O (min)  10,5

100 ks
0,1 dne

PROČIŠTĚNÍ

C/T (min)  28,4
C/O (min)  11,7

100 ks
0,1 dne

BROUŠENÍ

C/T (min)  710
C/O (min)  140 

100 ks
10,3 dne

KONZERVACE

C/T (min)  15
C/O (min)  4,8

100 ks
0,1 dne

KONZ. 
ZAŘ.

RUČNÍ
PRÁCE

BRUSKA 

ŘÍZENÍ
VÝROBY

PŘÍJEM
SKLAD

MĚSÍČNĚ

MĚSÍČNÍ 
OBJEDNÁVKY

6-MĚSÍČNÍ 
VÝHLED

MĚSÍČNÍ 
OBJEDNÁVKY

ROČNÍ 
VÝHLED

    SYTELINE

SMĚNY  2 SMĚNY  3 SMĚNY  2 SMĚNY  3 SMĚNY  1 SMĚNY  3 SMĚNY  2 SMĚNY  3 SMĚNY  2 SMĚNY  3 SMĚNY  2

100 ks
0,1 dne

PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1
DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ksDÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

OBSL.  3 OBSL.  1 OBSL.  2 OBSL.  2 OBSL.  1 OBSL.  2 OBSL.  1 OBSL.  2 OBSL.  1 OBSL.  1 OBSL.  1

VA INDEX 66 % VA INDEX 95 % VA INDEX 79 % VA INDEX 86 % VA INDEX  - % VA INDEX 67 % VA INDEX 88 % VA INDEX 59 % VA INDEX 71 % VA INDEX 84 % VA INDEX 0 %

VA (min)  8,33 VA (min)  2881  VA (min)  0 VA (min)  15 VA (min)  120 VA (min)   0 VA (min)  15 VA (min)  88,4 VA (min)  15 VA (min)  0 VA (min)  710 VA (min)  0

2 dny 5,8 dne 1,3 dne 0,7 dne 0,1 dne 0,1 dne 0,6 dne 0,05 dne 0,1 dne 0,1 dne 10,3 dne 0,1 dne 0,1 dne

PROCESNÍ ČAS          5 825,03 min = 4,045 dne
SKLADOVACÍ ČAS      21,35 dne
PRŮBĚŽNÁ DOBA       25,395 dne
ČAS VA                         3 852,73 min=2,676 dne
VA INDEX                     10,5 %

POŽADAVEK   ≈862 ks/měsíc

VARIANTY  1
POČET PRAC. DNÍ 30/měsíc
DÁVKA  100 ks

19,8 min850 min        40,125,5 min   100,1 min     22,3 min    2,6 min     139 min     19 min    229,7 min   4351 min   25,93 min

Příloha č. 2
VSM - současný stav



DODAVATEL ZÁKAZNÍK

100 ks
2 dny

OBRÁBĚNÍ
OBRÁBĚCÍ 
CENTRUM

C/T (min)  2400
C/O (min) 1410

100 ks
1,3 dne

ODMAŠTĚNÍ
ODMAŠ. 
ZAŘ.

C/T (min)  15
C/O (min)   4

TEP. ZPR.

PEC 

C/T (min)  120
C/O (min)   19

100 ks
0,1 dne

KONTROLA

TVRDOMĚR 

C/T (min)  0,6
C/O (min)     2

100 ks
0,1 dne

MOŘENÍ

LINKA

C/T (min)  15
C/O (min)   7,3

100 ks
0,6 dne

TRYSKÁNÍ
TRYSKACÍ 
BOX

C/T (min)   88,4
C/O (min)  11,7 

100 ks
0,05 dne

PÚ

LINKA 

C/T (min)  15
C/O (min)  10,5

100 ks
0,1 dne

PROČIŠTĚNÍ

C/T (min)  28,4
C/O (min)  11,7

100 ks
0,1 dne

BROUŠENÍ

C/T (min)  710
C/O (min)  140 

100 ks
10,3 dne

KONZERVACE

C/T (min)  15
C/O (min)  4,8

100 ks
0,1 dne

KONZ. 
ZAŘ.

RUČNÍ
PRÁCE

BRUSKA 

ŘÍZENÍ
VÝROBY

PŘÍJEM
SKLAD

MĚSÍČNĚ

MĚSÍČNÍ 
OBJEDNÁVKY

6-MĚSÍČNÍ 
VÝHLED

MĚSÍČNÍ 
OBJEDNÁVKY

ROČNÍ 
VÝHLED

    SYTELINE

SMĚNY  2 SMĚNY  2 SMĚNY  3 SMĚNY  1 SMĚNY  3 SMĚNY  2 SMĚNY  3 SMĚNY  2 SMĚNY  3 SMĚNY  2

100 ks
0,1 dne

PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1
DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ksDÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

OBSL.  3 OBSL.  2 OBSL.  2 OBSL.  1 OBSL.  2 OBSL.  1 OBSL.  2 OBSL.  1 OBSL.  1 OBSL.  1

VA INDEX 66 % VA INDEX 79 % VA INDEX 86 % VA INDEX  - % VA INDEX 67 % VA INDEX 88 % VA INDEX 59 % VA INDEX 71 % VA INDEX 84 % VA INDEX 0 %

VA (min)  2400 VA (min)  15 VA (min)  120 VA (min)   0 VA (min)  15 VA (min)  88,4 VA (min)  15 VA (min)  0 VA (min)  710 VA (min)  0

2 dny 1,3 dne 0,1 dne 0,1 dne 0,6 dne 0,05 dne 0,1 dne 0,1 dne 10,3 dne 0,1 dne 0,1 dne

PROCESNÍ ČAS          5 028,4 min = 3,492 dne
SKLADOVACÍ ČAS      14,85 dne
PRŮBĚŽNÁ DOBA       18,342 dne
ČAS VA                         3 363,4 min = 2,336 dne
VA INDEX                     12,7 %

POŽADAVEK   ≈862 ks/měsíc

VARIANTY  1
POČET PRAC. DNÍ 30/měsíc
DÁVKA  100 ks

19,8 min850 min        40,125,5 min   100,1 min     22,3 min    2,6 min     139 min     19 min   3810 min

Příloha č. 3
VSM - obdélníkový průřez



DODAVATEL ZÁKAZNÍK

100 ks
2 dny

OBRÁBĚNÍ
OBRÁBĚCÍ 
CENTRUM

C/T (min)  2300
C/O (min) 1410

100 ks
1,3 dne

ODMAŠTĚNÍ
ODMAŠ. 
ZAŘ.

C/T (min)  15
C/O (min)   4

TEP. ZPR.

PEC 

C/T (min)  120
C/O (min)   19

100 ks
0,1 dne

KONTROLA

TVRDOMĚR 

C/T (min)  0,6
C/O (min)     2

100 ks
0,1 dne

MOŘENÍ

LINKA

C/T (min)  15
C/O (min)   7,3

100 ks
0,6 dne

TRYSKÁNÍ
TRYSKACÍ 
BOX

C/T (min)   88,4
C/O (min)  11,7 

100 ks
0,05 dne

PÚ

LINKA 

C/T (min)  15
C/O (min)  10,5

100 ks
0,1 dne

PROČIŠTĚNÍ

C/T (min)  28,4
C/O (min)  11,7

100 ks
0,1 dne

BROUŠENÍ

C/T (min)  710
C/O (min)  140 

100 ks
10,3 dne

KONZERVACE

C/T (min)  15
C/O (min)  4,8

100 ks
0,1 dne

KONZ. 
ZAŘ.

RUČNÍ
PRÁCE

BRUSKA 

ŘÍZENÍ
VÝROBY

PŘÍJEM
SKLAD

MĚSÍČNĚ

MĚSÍČNÍ 
OBJEDNÁVKY

6-MĚSÍČNÍ 
VÝHLED

MĚSÍČNÍ 
OBJEDNÁVKY

ROČNÍ 
VÝHLED

     SYTELINE

SMĚNY  2 SMĚNY  2 SMĚNY  3 SMĚNY  1 SMĚNY  3 SMĚNY  2 SMĚNY  3 SMĚNY  2 SMĚNY  3 SMĚNY  2

100 ks
0,1 dne

PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1 PRACOVNÍK  1
DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ksDÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks DÁVKA  100 ks

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

DENNÍ
PLÁN

OBSL.  3 OBSL.  2 OBSL.  2 OBSL.  1 OBSL.  2 OBSL.  1 OBSL.  2 OBSL.  1 OBSL.  1 OBSL.  1

VA INDEX 66 % VA INDEX 79 % VA INDEX 86 % VA INDEX  - % VA INDEX 67 % VA INDEX 88 % VA INDEX 59 % VA INDEX 71 % VA INDEX 84 % VA INDEX 0 %

VA (min)  2300 VA (min)  15 VA (min)  120 VA (min)   0 VA (min)  15 VA (min)  88,4 VA (min)  15 VA (min)  0 VA (min)  710 VA (min)  0

2 dny 1,3 dne 0,1 dne 0,1 dne 0,6 dne 0,05 dne 0,1 dne 0,1 dne 10,3 dne 0,1 dne 0,1 dne

PROCESNÍ ČAS          4 928,4 min = 3,423 dne
SKLADOVACÍ ČAS      14,85 dne
PRŮBĚŽNÁ DOBA       18,273 dne
ČAS VA                         3 263,4 min = 2,266 dne
VA INDEX                     12,4 %

POŽADAVEK   ≈862 ks/měsíc

VARIANTY  1
POČET PRAC. DNÍ 30/měsíc
DÁVKA  100 ks

19,8 min850 min        40,125,5 min   100,1 min     22,3 min    2,6 min     139 min     19 min   3710 min

Příloha č. 4
VSM - profilová tyč


