
 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou výrobního procesu, určení úzkého místa procesu 

a jeho optimalizace. V práci je popsán a zanalyzován výrobní proces firmy. Na základě 

této analýzy bude vytvořen návrh na zlepšení. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the analysis of the manufacturing process, determines the 

bottleneck and its optimization. In the bachelor manufacturing process of the company is 

described and analyzed. Based on this analysis, will be designed improvement. 
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ÚVOD 

V současné době se velké množství činností provádí neefektivně. Neefektivně se rozdělují 

dotace a peníze z Evropské unie. Zdlouhavě a komplikovaně probíhá vypisování 

veřejných výběrových řízení. Stavba komunikací je zbytečně drahá a k tomu nekvalitní. 

Takových činností můžeme vyjmenovat mnoho. K těmto činnostem můžeme zařadit i 

výrobní procesy. Ve výrobních procesech existuje velké množství plýtvání, které nikdo 

neřeší nebo nechce řešit. Výrobky putují z místa A do místa B oklikou nebo zbytečně 

putují do skladu a zase zpět. Vyrábí se příliš mnoho výrobků na sklad, o které není zájem, 

a ony zbytečně na skladě zabírají místo a vážou finanční prostředky. Vytváří se velké 

množství dokumentací, které jsou k ničemu. Kromě plýtvání existuje rovněž prostor 

k investicím na zlepšení výrobního procesu. V řadě společností probíhá výroba na 

zastaralých strojích. Přitom peníze na nákup nových strojů jsou a investice do nového by 

se společnosti vyplatila. Neochota vedení společností realizovat tyto investice a 

odstraňovat plýtvání brzdí rozvoj a optimalizaci procesů. Optimalizace procesů je přitom 

velmi důležitá. Prospěch z optimalizace má nejen společnost, ve které je zlepšení 

realizováno, ale i zákazník. Zkrácení doby výroby nebo zlepšení kvality produkovaného 

výrobku zákazník jistě ocení. Míst pro optimalizaci procesu je mnoho, a proto musí každá 

společnost přistupovat k této problematice individuálně.  

Ve své práci se budu zabývat zlepšením výrobního procesu progresivního blokového 

rozdělovače BVA ve společnosti  TRIBOTEC, spol. s r.o. Nejprve ve své práci stanovím 

cíle, kterých se pokusím dosáhnout. Následně zpracuji teoretická východiska této 

problematiky. Poté se již zaměřím na výrobní proces a analyzuji ho. Z analýzy vzejde 

závěr. Z tohoto závěru pak budu vycházet při svém návrhu řešení. V poslední části návrh 

řešení vyhodnotím.   
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1 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je optimalizace úzkého místa ve výrobním procesu 

progresivního blokového rozdělovače BVA.  Optimalizace bude zaměřena na zkrácení 

času výrobního procesu. Práce bude zpracována ve spolupráci se společností  

TRIBOTEC, spol. s r.o. 

Dílčí cíli práce jsou:  

 Popis podniku 

 Analýza současného stavu 

 Závěry analýzy 

 Vyhodnocení teoretických východisek 

 Identifikace úzkého místa 

 Návrh řešení k optimalizaci úzkého místa 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části práce se budu zabývat teoretickými východisky. Vymezím zde několik 

základních pojmů týkajících se výroby a jejího zlepšování. 

 

2.1 Výroba 

Výrobu můžeme definovat jako proměnu výrobních faktorů do ekonomických statků 

a služeb, které později procházejí spotřebou. Jako statky označujeme fyzické komodity, 

které slouží pro spotřebu nebo směnu a přispívají k uspokojování potřeb. Služby, které 

nazýváme jako nehmotné statky, jsou činnosti, po kterých existuje poptávka (1). 

 

2.2 Výrobní faktory  

Výrobní faktory jsou zdroje používané ve výrobním procesu. Rozlišujeme čtyři hlavní 

skupiny: 

 přírodní zdroje, 

 půda, 

 kapitál, 

 informace (1). 

Půda označuje veškeré přírodní zdroje (ornou půdu, lesy, zdroje nerostných surovin, 

vodu, vzduch). Pojem práce obsahuje veškeré lidské zdroje, které je možné použít ve 

výrobním procesu. Nejvýznamnější složkou je kvalita managementu. Pod pojmem kapitál 

rozumíme finanční kapitál a reálný kapitál. Reálný kapitál zahrnuje výrobní faktory, které 

vznikají ve výrobě a jsou používány jako vstupy dále ve výrobě (1). 
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Na obrázku 1 je zobrazen koloběh výrobních faktorů, zboží a služeb.  

 

Obr.  1: Koloběh výrobních faktorů, zboží služeb a kapitálu ve firmě. (1) 

Výrobní zdroje lze rozdělit podle jejich role ve výrobním procesu na transformované a 

transformující. 

 

Obr.  2: Transformované a transformující výrobní zdroje. (1) 

 

2.3 Výrobní program 

Výrobní program zahrnuje soubor výrobků nebo služeb výrobní povahy, které jsou 

vyráběné a poskytované většinou hlavním výrobním procesem. Ve výrobním podniku 

vymezuje výrobní program konkrétní výrobky, které se budou vyrábět a slouží 

k vytvoření výrobního plánu (3).  
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2.4 Typy výrob 

Můžeme vymezit tyto čtyři typy výrob (dle množství výstupu): 

 projekt – označuje množinu činností, které směřují k dosažení jedinečného 

výrobního cíle, 

 kusová výroba – produkce různých výrobků v malých množstvích. Výrobky se 

liší podle požadavků zákazníka. Kusová výroba většinou souvisí s technologický 

uspořádáním výroby, 

 sériová výroba – zahrnuje produkci jednoho nebo několika obdobných výrobků, 

 hromadná výroba – se týká výroby identických výrobků. Její hlavní 

charakteristikou je předmětné uspořádání výroby. Typické je využívání výrobních 

linek s vysokou automatizací (2). 

Podle míry plynulosti rozlišujeme: 

 plynulá výroba – technologický proces běží nepřetržitě. Výrobky se převážně 

vyrábějí hromadně. K plynulé výrobě řadíme např. chemickou nebo hutní výrobu, 

 přerušovaná výroba – technologicky proces se přerušuje v důsledku potřeby 

provést netechnologickou operaci (např. dopravení materiálu) (3).  

Podle charakteru technologie: 

 mechanická výroba – mění se pouze tvar a jakost, 

 chemická výroba – změna látkové podstaty surovin a materiálů 

 biologická a biochemická výroba – změna látkové podstaty surovin a materiálů 

s využitím přírodních procesů (zrání, kvašení)(3). 

 

2.5 Členění výrobního procesu 

Z věcného hlediska výrobní proces členíme na:  

 pracovní a nepracovní procesy (přírodní a automatické procesy), 

 technologické a netechnologické procesy (manipulace s materiálem, technická 

kontrola jakosti), 

 výrobní fáze, jednoduché výrobní procesy a operace (5). 
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Výrobní fáze je část výrobního procesu. Je technicky, prostorově a časově ucelena. 

Výrobní proces se skládá z několika výrobních fází, které na sebe navazují a jsou tvořeny 

souhrnem jednoduchých procesů podobné technologické povahy. Např. strojírenský 

výrobek prochází těmito hlavními fázemi: předzhotovující (výroba odlitků apod.), 

zhotovující (výroba součástí) a dohotovující (montáž) (5). 

Jednoduchý výrobní proces se skládá ze souborů operací, které je nutno provést během 

výrobní fáze na jedné součásti (výrobku) (5). 

Operace je plynulá nepřerušovaná práce, kterou uskutečňuje pracovník nebo skupina 

pracovníků na jedné součásti (výrobku). Operace můžeme dále dělit na úkony a pohyby. 

Úkon je přesně vymezená, ukončená činnost (např. upnutí součástí). Pohyb je dále 

nedělitelnou součásti úkonu (např. uchopení, přemístění obrobku) (5). 

Z hlediska časové struktury výrobního procesu vymezujeme průběžnou dobu výroby a 

směnnost (5).  

Průběžná doba výroby představuje dobu od zahájení do dokončení výroby výrobku. 

Obsahuje časy trvání technologických i netechnologických operací a přestávky. Kromě 

průběžné doby výroby definujeme průběžnou dobu přípravy výroby. Ta představuje čas 

od uplatnění požadavků na výrobek do zahájení výroby. Součet těchto průběžných dob 

tvoří průběžnou dobu výrobku (5). 

Směnnost je dána charakterem technologického procesu. V plynulých výrobách je vysoká 

směnnost (nepřetržitý provoz). V přerušovaných výrobách může výrobní proces probíhat 

i při nižší směnnosti. Na její zvýšení mají vliv ekonomická hlediska a vede k většímu 

využití výrobních zařízení, ke zkrácení průběžné doby výroby, zvyšuje objem výroby, 

snižuje náklady a zvyšuje efektivnost výroby (5). 
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2.6 Způsoby uspořádání výroby 

Rozlišujeme čtyři základní typy uspořádání výroby. 

2.6.1 Předmětné uspořádání  

Předmětné uspořádání je založeno na maximální standardizaci výrobků a pracovních 

operací. Pracoviště jsou uspořádány v souladu s technologickým postupem s ohledem, 

na co nejmenší časy mezioperační přepravy výrobku, a její co největší plynulost. Cílem 

je zajistit hladký, rychlý a mohutný tok (1)(2).  

Mezi výhody předmětného uspořádání patří: krátká průběžná doba výroby, nižší náklady 

na manipulaci s materiálem, nižší objem rozpracované výroby a jednodušší operativní 

řízení výroby. K nevýhodám patří: vyšší náklady na údržbu strojů a zařízení (v případě 

poruchy jednoho stroje může být narušena práce na dalším pracovišti) a malá pružnost 

změn výrobního programu (5).  

Na obrázku je znázorněno předmětné uspořádání. Jednotlivá písmena znázorňují typ 

pracoviště.  

 

Obr.  3: Předmětné uspořádání pracovišť. (1) 
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2.6.2 Technologické uspořádání  

Při technologickém uspořádání jsou většinou pracoviště shromážděna podle jednotlivých 

druhů. Výrobní tok pak prochází těmito specializovanými pracovišti. Mohou se na stejné 

pracoviště i několikrát vracet. Cesta výrobku není konstantní a je potřeba transportní 

vozíky pro přepravu dávky výrobku. Jde o komplikovaný a dlouhý materiálový tok. 

Jednotlivé materiálové toky se často křižují (1)(2)(5).  

Technologické uspořádání je vhodné při výrobě širokého spektra výrobků v malých 

objemech. Další výhodou je zaměnitelnost strojů a tím i větší odolnost při poruchách. 

K nevýhodám patří velká náročnost na manipulaci s materiálem, velká kooperace mezi 

jednotlivými pracovišti což vede ke složitějšímu operativnímu řízení výroby (1)(5).  

Na obrázku je znázorněn průběh výrobků při technologickém uspořádání pracovišť. 

Jednotlivá písmena znázorňují typ pracoviště.  

 

Obr.  4: Technologické uspořádání pracovišť.(1) 

 

2.6.3 Buňkové uspořádání 

Při buňkovém uspořádání jsou pracoviště uspořádána do skupin (buněk). Buňky jsou 

menší, samostatnou a pružnou obdobou předmětného uspořádání. Buňky jsou uspořádány 

tak, aby v nich mohla proběhnout určitá část výrobního procesu bez přemisťování 

výrobku mezi jednotlivými operacemi (1)(2).  
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2.6.4 Pevné uspořádání projektu  

V tomto případě se nejedná o typickou výrobní situaci. Transformované výrobní zdroje 

(materiál, výrobek) se v průběhu zpracování nepohybují. Pohybují se pouze 

transformující výrobní zdroje (pracovníci, stroje). Podle potřeby se přesouvají do místa 

výroby. Práce jsou řízeny a kontrolovány podle harmonogramu. Příkladem tohoto typu 

výroby je výroba letadla (1)(2).  

 

2.7 Řízení výroby 

Řízení výroby představuje působení lidí na výrobní systémy s cílem zajistit jejich 

optimální fungování a rozvoj. V podniku se týká všech řídících procesů a funkcí, které 

souvisejí s řízením výrobních systémů a procesů. Většinou úzce souvisí s řízením 

ostatních oblastí v podniku. Jedná se především o oblast marketingu, technické přípravy 

výroby, materiálně technického zabezpečení, řízení jakosti, řízení lidských zdrojů 

a vnitropodnikové ekonomiky. Podobně jako v ostatních oblastech se u řízení výroby 

rozlišuje strategická, taktická a operativní úroveň řízení výroby (1)(5). 

2.7.1 Základní cíle řízení výroby 

K základním cílům řízení výroby patří: 

 zabezpečit vysoce techniko-ekonomickou úroveň výroby a kvalitu podle 

požadavků zákazníka, 

 včasné provádění výrobkové a technologické inovace, 

 zabezpečit vysokou pružnost výroby, 

 zdokonalování informačních systémů řízení výroby, 

 optimalizace spotřeby výrobních faktorů a snižování nákladů, 

 sjednocení úsilí všech zaměstnanců při dosažení co nejlepších výsledků výroby, 

 zkracování průběžné doby výroby a přípravy výroby, 

 snižování výrobních zásob a zásob rozpracované výroby, 

 zkracování materiálových toků a zabezpečení jejich rychlého a plynulého 

průběhu, 

 zabezpečení vysoké efektivnosti konkurenceschopnosti podniku (5). 
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2.8 Štíhlá výroba 

Štíhlá výroba je soubor nástrojů a metod, které mají za cíl dlouhodobou stabilizaci 

a zvýšení produktivity práce a efektivity výroby. Maximálního efektu je dosaženo 

komplexní implementací, avšak lze jednotlivé nástroje zavádět odděleně (6). 

Základem nástrojů štíhlé výroby je dlouhodobé a nepřetržité využívání drobných inovací, 

které v konečném efektu zabezpečují stabilní rozvoj efektivity výroby. Výrobní systémy 

mají v čase sklon ke snižování efektivity. Vhodným využitím nástrojů štíhlé výroby se 

tento efekt eliminuje a naopak se efektivita zvětšuje (6). 

 

Obr.  5: Vývoj efektivity výroby. (6) 

 

Využívání drobných inovací musí být doprovázeno užitím sofistikovaných metod 

plánování a řízení výroby, zahrnujících předvýrobní a povýrobní fáze. Hlavním 

parametrem, který dále podporuje růst dalších hodnotících parametrů je čas. 

Minimalizace výrobních a nevýrobních časů je parametr, který určuje růst dalších, hlavně 

ekonomických parametrů. Nástrojem, který se zabývá časovým aspektem hodnocení 

efektivity, je Value Stream Mapping (VSM). Jde o rozbor činností na ty, které přidávají 

a nepřidávají hodnotu. Klade se důraz na minimalizaci a eliminaci časů neproduktivních 

činností (6).   
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K nástrojům štíhlé výroby patří zejména: 

 kaizen, 

 kanban, 

 TPM, 

 SMED, 

 POKA YOKE, 

 5S (6). 

 

2.9 Principy štíhlé výroby 

Štíhlá výroba je typ výroby, která pružně reaguje na požadavky zákazníka. Řízení výroby 

je decentralizované a zaměřeno na maximální uspokojení potřeb zákazníka.  Mezi další 

důležité principy řadíme plánovací princip pull, princip zamezení plýtvání a optimalizace 

hodnototvorného řetězce, princip nepřetržitosti a princip zaměření se na podstatné 

aktivity a klíčové schopnosti (1). 

2.9.1 Plánovací princip pull 

V systému pull (tahat) je hlavním principem splnění požadavků následujícího pracoviště. 

Toto pracoviště se stává tzv. interním zákazníkem, jehož požadavky musí být uspokojeny 

za všech okolností. Hlavními výhodami systému pull je snížení mezioperačních zásob 

a zkrácení průběžných dob výroby, což vede k snížení výrobních nákladů (1). 

2.9.2 Princip zamezení plýtvání a optimalizace hodnototvorného řetězce 

V konceptu štíhlé výroby jsou veškeré aktivity posuzovány podle toho, zda vytvářejí 

hodnotu pro zákazníka. Činnosti, které tuto hodnotu nevytvářejí a i přesto jsou v podniku 

prováděny, ukazují na plýtvání (1). 
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2.9.3 Princip nepřetržitosti 

Tento princip poukazuje na zlepšování jako nepřetržitý proces, který nikdy nekončí 

nějakým bodem, ve kterém jsme s dosaženou úrovní spokojeni. Princip neustálého 

zlepšování neplatí pouze pro veličiny technické kvality, ale pro klíčový faktor úspěchu – 

spokojenost zákazníka. Je nutné neustále rozpoznávat různé požadavky zákazníků a plnit 

je v předstihu (1). 

2.9.4 Princip zaměření se na podstatné aktivity a klíčové schopnosti 

Princip zaměření se na podstatné aktivity a klíčové schopnosti označuje zhodnocení 

a analýzu veškerých činností hodnototvorného řetězce. Je nutno určit, které z těchto 

činností podnik ovládá lépe než konkurence, a vedou ke zlepšení konkurenční pozice 

podniku.  Koncept „štíhlé výroby“ nařizuje zaměřit veškeré zdroje a kapacity na klíčové 

schopnosti podniku. Dílčí činnosti, které nepatří mezi klíčové schopnosti podniku, je 

vhodné zajišťovat u subdodavatelů, kteří v těchto oblastech mají klíčové schopnosti (1).  

 

2.10 Kaizen 

Pod pojmem kaizen rozumíme neustále zlepšování procesů činností lidí a jejich 

spolupráce v podniku. Základem je pohled na problémy jako na příležitosti, 

nespokojenost se současným stavem, neustálé hledání a odstraňování plýtvání (4). 

Rozvoj systému zlepšování má tyto čtyři fáze. Fáze 1 – zde by měli zaměstnanci začít 

upozorňovat na problémy, i když se nezapojují do jejich řešení. Fáze 2 – zaměření 

na kvantitu – co nejvíce lidí zapojených do zlepšování procesů. Fáze 3 – zaměření na 

kvalitu, přínos zlepšení. Fáze 4 – zlepšování bez nároku na odměnu. Zlepšování se stává 

přirozeným procesem (4). 

Kaizen se vztahuje ke všem podnikovým procesům. Má mnoho podob - od individuálního 

zlepšování až po zlepšování projektové (4). 
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2.10.1 Individuální zlepšování  

Zaměstnanec nebo skupina zaměstnanců zaznamená problém, navrhne východisko 

a problém odstraní (4). 

2.10.2 Týmové zlepšování  

K řešení problém je sestaven tým, který na několika po sobě jdoucích setkáních hledá 

řešení, následně ho implementuje do procesu a zabezpečí jeho fungování v provozu (4). 

2.10.3 Projektové zlepšování   

Vymezí se projekt a projektový tým analyzuje problém, hledá řešení, implementuje ho 

do procesu a zabezpečí jeho funkčnost v provozu (4). 

Základním důvodem zlepšování je plýtvání. Plýtvání je čas, který objednávka strávila 

v podniku, činnosti, které nezvýšily hodnotu výrobku, ale je nutno za ně zaplatit (doprava, 

kontrola, skladování) (4). 

Hlavní formy plýtvání:  

 nadvýroba – vyrábí se zbytečně mnoho nebo příliš brzy, 

 zásoby – přesahují minimum nezbytné pro splnění výrobních úkolů, materiál je 

dodáván příliš brzy nebo jeho zbytečně mnoho,  

 opravování - eliminace nekvality, opravování poruch v logistickém systému, 

 doprava – zbytečné přesuny materiálu, přeskladnění, přeprava, 

 nevyužité schopnosti pracovníků – největší plýtvání, 

 zbytečná práce, vytváření nadbytečné dokumentace, nadbytečných informací (4).  

 

2.11 Metoda 5S 

Sada jednoduchých principů, které slouží pro vytvoření a udržení organizovaného, 

čistého a vysoce výkonného pracoviště. Je jedním z nástrojů štíhlé výroby. Jejím cílem je 

zlepšení pracovního prostředí. Výsledkem je čistota a pořádek na pracovišti. Název 

metody je akronym z pěti japonských slov: 
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 seiri (sortovat) – oddělit potřebné a nepotřebné věci, 

 seiton (setřídit) – rozmístit potřebné věci tak, aby se je dalo snadno a rychle 

použít, 

 seiso (stále čistit) – udržovat čistotu na pracovišti a v jeho okolí, 

 seiketsu (standardizovat) – neustále zlepšovat organizaci práce, 

 shitsuke (sebedisciplína) – udržovat perfektní pořádek a předchozí 4S na 

pracovišti v čase (7). 

 

2.12 Další přístupy ke zlepšování procesů. 

Teorie omezení (TOC) – pro zlepšení fungování procesního řetězce, je nutné posílit jeho 

nejslabší článek (4). 

Metodika six sigma – redukování variability v procesech. Proces s kritériem six sigma 

vytváří jen 3,4 chyby z milionu (4). 

2.12.1 Teorie omezení  

Základní postup se skládá ze tří kroků: 

 analýza současného stavu – provedení analýzy veškerých nežádoucích jevů 

a jejich příčin. Identifikovat klíčové omezení (problém), které zapříčiňuje většinu 

nežádoucích jevů. Přezkoumat spojitosti mezi jednotlivými problémy, 

 definování budoucího stavu – hledání souboru potencionálních východisek a cílů. 

Ověřit zda navrhované východisko odstraní všechny nežádoucí jevy, eventuálně 

nezpůsobí vznik nových, 

 postup změny – až po splnění předchozích dvou kroků přistupujeme k vlastnímu 

naplánování změny (4). 

2.12.2 Six Sigma 

Je metoda, která využívá sběr dat a informace pro statistickou analýzu. Výsledky této 

analýzy se pak využívají k zlepšování procesů. Six Sigma je zaměřena na neustálé 

zlepšování. Inovace jsou založeny na cyklu  DMAIC, který se orientuje na vyhledávání 
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slabých míst a jejich odstraňování. Vychází z modelu PDCA, je však zřetelnější 

a komplexnější (8)(10). 

Fáze cyklu zlepšení jsou: 

 D (define) definovat – definování cíle a popis předmětu zlepšení (výrobek, služba, 

proces), 

 M (measure) měřit – měření výchozích podmínek dle principu „co neměřím, 

neřídím“, 

 A (analyze) analyzovat – analýza zjištěných příčin nedostatků, 

 I (improve) zlepšovat – nejdůležitější fáze celého cyklu, dochází ke zlepšení na 

základě analyzovaných a změřených skutečností, 

 C (control) řídit – zlepšení je třeba zavést, uřídit a udržet při životě (9). 

 

Obr.  6: Cyklus zlepšování. (9) 

 

Cíle Six Sigma: 

 maximalizace zisku, 

 efektivní využívání zdrojů, 

 zvyšování produktivity, 

 redukce podpůrných procesů a obslužné doby, 

 minimalizace negativních jevů (neshody, chyby reklamace), 

 předcházení vzniku negativních jevů (8)(10). 
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2.12.3 Just in time (JIT) 

Podstatou metody JIT je výroba pouze nutných položek, v potřebné kvalitě, v takovém 

množství, aby mohly být předány zákazníkovi, kdy je to potřebné. Položkou může být jak 

finální výrobek, tak i rozpracovaná součást a zákazníkem je kupující nebo dělník na 

následující operaci. JIT se orientuje na eliminaci základních druhů ztrát (1)(5). 

K cílům JIT patří: 

 plynulý tok materiálu, 

 synchronizace jednotlivých operací, 

 výroba součástí a volba velikosti výrobních dávek podle montáže finálního 

výrobku, 

 minimalizace průběžné doby výroby, 

 minimalizace výrobní zásoby a zásoby rozpracovaných výrobků (5). 

 

2.13 Obráběcí technologie 

Zde stručně popíšu technologie obrábění, které jsou zmíněny v analytické a návrhové 

části.  

2.13.1 Vystružování 

Vystružování je dokončování vyvrtaných děr pro výrobu přesných děr s vysokou jakostí 

povrchu.  Řezná práce je vykonávaná hlavně řezným kuželem výstružníku. Válcové 

fasetky vyhlazují povrch díry, a proto určují jakost povrchu, rozměrovou a tvarovou 

přesnost díry. Výstružníky se skládají z řezného kužele, vedení, krčku a stopky. Vyrábějí 

se z rychlořezné oceli, ale rovněž se vsazenými břitovými destičkami ze slinutého 

karbidu (15).   

2.13.2 Lapování 

Lapování je proces dokončovacího obrábění rovinných nebo zakřivených ploch, při 

kterém se obrobek a nástroj převážně s volným brusivem po sobě pohybují a brusné zrna 

odebírají velmi malé částice. Lapovací nástroje dělíme podle jejich určení na univerzální 

a speciální. Z konstrukčního hlediska je lze rozdělit na: stroje s jedním otočným kotoučem 
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a jedním neotočným, stroje s dvěma otočnými kotouči, bezhroté lapovací stroje, lapovací 

stroje na otvory (16). 
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3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODNIKU  

Společnost Tribotec spol. s.r.o. je výrobní organizací, strojírenským podnikem. Působí v 

oblasti centrálního mazaní, tukových mazacích systémů, olejových mazacích 

a hydraulických agregátů a speciálních systémů pro kolejová vozidla (mazání okolků, 

pískovací systémy). Mezi činnosti společnosti řadíme mimo vlastní výrobu i činnosti 

prodejní, konzultační a projektové, instalace (montáže) u zákazníka a servis (13).  

Společnost byla založena v lednu 1995. Právní forma je spol. s r.o. Základní kapitál činí 

3 000 000 Kč (13). 

Společnost je od 16. 1. 2002 držitelem schvalovacího certifikátu systému řízení dle ISO 

9001 (11). 

Sídlo společnosti se nachází na adrese Na Výsluní 201/13 100 00  Praha 10. Provozní 

sídlo se nachází na adrese Košuličova 4 619 00 Brno. Společnost sídlí ve vlastním 

výrobním areálu s dostatečným zázemím výrobní a skladovací plochy (11). 

 

3.1 Organizační struktura 

Společnost je vlastněna čtyřmi společníky, fyzické osoby. Všichni společníci jsou 

zaměstnanci společnosti. Jednateli společnosti jsou dva z nich. Společnost je řízena 

ředitelem společnosti (13). 

Společnost má k datu 31. 12. 2015 celkem 62 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. 

Jejich rozdělení je zobrazeno v následující tabulce. 
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Tab.  1: Struktura zaměstnanců po kategoriích/ úsecích/ útvarech (31. 12. 2015). (13) 

 

Úsek  

 

Útvar / funkční místo 

Výrobní 

dělníci 

Režijní 

dělníci 

 

THP 

 

Celkem 

Ředitelský  Ředitel společnosti 0 0 1 1 

Sekretariát 0 0 1 1 

Účtárna, PAM 0 0 1 1 

Obchodní 

 

 

Obchodní manažer 0 0 3 3 

Prodej 0 0 3 3 

Pobočky 0 0 2 2 

Obchodně technické služby 0 0 1 1 

Sklady a expedice 0 4 0 4 

Technický Vedoucí TÚ 0 0 1 1 

Konstrukce 0 0 4 4 

Technologie 0 0 1 1 

Výrobní Vedoucí VÚ 0 0 1 1 

OŘV, Informatika 0 0 1 1 

Nákup 0 0 2 2 

Nářadí  0 1 0 1 

Obrobna 14 1 1 16 

Montáž 15 0 1 16 

Kvality  Vedoucí ÚK 0 0 1 1 

Kontrola  0 1 0 1 

Zkušebna  0 1 0 1 

Celkem  29 8 25 62 
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Zde je zobrazeno organizační schéma společnosti  
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3.2 Pobočky společnosti 

V současné době má společnost dvě obchodní pobočky. První z nich je v regionu 

severních Čech ve městě Most. Dále má společnost zřízenou obchodní pobočku 

na severní Moravě, v Ostravě. Firma má dvě dceřiné společnosti, obchodní zastoupení, 

v Polsku (Tribotec Polska) a na Slovensku (Tribotec Slovensko). Na pobočkách je držená 

minimální zásoba ve formě náhradních dílů a drobného příslušenství. V dceřiných 

firmách běžná zásoba zboží, náhradních dílů a servisního materiálu (13). 

 

3.3 Výrobní program 

Společnost se zaměřuje na tři základní obory: centrální tukové mazání, olejové mazací 

a hydraulické agregáty a systémy pro kolejová vozidla (12). 

Přehled tržeb v jednotlivých oborech: 

 Centrální mazání – 60% 

 Olejové mazací a hydraulické agregáty – 10% 

 Systémy pro kolejová vozidla – 30% (12). 

Centrální mazání zahrnuje produkci vicepotrubních, progresivních, dvoupotrubních a 

jednopotrubních systémů pro oleje, měkké tuky a tuky až do konzistence NLG-3. Tyto 

systémy se využívají v těžkém průmyslu, povrchové těžbě, hutnictví, ocelárnách, 

cementárnách, cukrovarech, pivovarech a gumárenství. Rovněž se vyžívají pro mazání 

mobilních stojů a zařízení, především podvozků, nákladních automobilů, autobusů, 

trolejbusů atd. (12). 

Dále výrobní program zahrnuje olejové mazací stanice, které slouží pro trvalé, pravidelné 

mazání a chlazení olejem různých strojů. Využívají se v energetice, chemické 

a papírenském průmyslu (11)(12). 

Speciální systémy olej/vzduch a hydraulické komponenty pro vysokotlaké mazání tukem 

se využívají v cementárnách a cihelnách (12). 

Systémy pro kolejová vozidla obsahují systémy k mazání okolků a pojízdné mazací 

systémy (12). 
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3.4 Služby 

Společnost rovněž poskytuje služby z zákazníkům v podobě konzultací a poradenství 

v oblasti mazací techniky, tribotechniky a hydrauliky (11). 

Projektování 

Prodej je podpořen projektovým zpracováním. Vlastní návrh respektuje technické zadání 

a požadavky zákazníka, často je tvořen na základě osobní konzultace na provoze 

odběratele či konečného uživatele s cílem specifikace provozních vlivů a zahrnutí 

připomínek výkonných pracovníků (11). 

Zákaznické úpravy 

Společnost usiluje o maximální uspokojení konkrétních požadavků a specifických přání 

jednotlivých zákazníků. Ve většině případů lze uzpůsobit provedení, parametry i design 

výrobku při zachování bezchybné kvality a vysokých technických a funkčních parametrů 

(11). 

Instalace 

Na projekční a prodejní činnosti společnosti navazují služby instalace a montáže 

centrálního mazání a hydrauliky u odběratele či koncového uživatele. Firma disponuje 

zázemím střediska Externích montáží, které realizuje širokou škálu služeb od komplexní 

montáže až po školení obsluhy, preventivní údržbu a poradenství (11). 

Servis 

Firma poskytuje svým zákazníkům mimo jiné tyto poprodejní služby: opravy, záruční 

i pozáruční servis a dodávky náhradních dílů po celou dobu technicko-ekonomické 

životnosti produktu (11). 

 

3.5 Výrobní základna 

Areál společnosti tvoří dvě výrobní haly. Výrobní hala č. 1 se skládá z 6 lodí, kdy loď 

č. 1 a 5 jsou pronajímány nájemcům. Hlavní výroba je soustředěna do lodí č. 2 a 3, kde 

je umístěna vlastní výroba jednotlivých dílců. Loď č. 4 je rozdělena na montáž 
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a zkušebnu. Skladovací prostory firmy jsou umístěny v lodi č. 6. Součástí výrobní haly č. 

1 je i zázemí společnosti. Výrobní hala č. 2 je pronajímána v celém rozsahu (13).  

Základní strojní prostředky jsou víceúčelové CNC obráběcí centra a jednoúčelové NC 

stroje. Údržba strojů probíhá dle ročního plánu údržby vlastními pracovníky nebo 

dodavatelským způsobem. Veškeré strojní vybavení je plně v majetku společnosti a není 

zatíženo žádnou formou zástavy či leasingu (13). 

 

3.6 Informační systém 

Hlavním informačním systémem společnosti je aplikační software OR-SYSTEM. Jedná 

se o komplexní systém sloužící k řízení podniku. OR-SYSTEM je sestaven z těchto 

hlavních modulů: Jádro systému, Obchod, Kontrukce a technologie, Konfigurátor 

objektů, Výroba, Kalkulace, Kapacity výrobních zdrojů, Ekonomika a speciální moduly. 

Z široké škály modulů, které OR-SYSTEM nabízí, společnost využívá tyto:  Skladování, 

Nákup, Řízení výroby, Prodej, TPV a ekonomické moduly Fakturace, Likvidace faktur 

a Finance. Modul Personalistika je využíván částečně (13)(14). 

Dále je společností využíván program SolidWorks v oblasti konstrukce pro tvorbu nové 

dokumentace, společnost má rutinně zavedeno plné 3D modelování (13). 

 

3.7 Financování společnosti 

Společnost je dlouhodobě financována od České spořitelny a.s., využívá kontokorentního 

krátkodobého úvěru. Převážně je ale činnost financována z vlastních zdrojů 

akumulovaných historicky z vlastní podnikatelské činnosti. Společnost dále využívá 

operativního leasingu event. finančního leasingu pro financování firemních vozidel 

a vybraných obráběcích strojů. Společnost nemá žádné dlouhodobé závazky, bankovní 

ani nebankovní (13). 
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3.8 Trh 

Společnost se zaměřuje především na tuzemský trh, kde podíl na celkových tržbách 

představuje 60% obratu, přímý export činí 40% celkového obratu. Společnost má mnoho 

partnerů. V Evropské Unii mezi ně patří společnosti z Francie, Skandinávie, Německa, 

Nizozemska, Rumunska, Maďarska, Rakouska, Litvy, Slovinska a Španělska. Mimo EU 

jsou to společnosti z Ruska, Ukrajiny, Číny, Turecka, Jižní Afriky, Indie a Íránu (12). 

Trh centrálního mazání je dlouhodobě stabilní z důvodů vysokých bariér vstupu. 

Zahraniční konkurence působí na trhu přímo nebo prostřednictvím zastoupení. Obvykle 

většina zástupců nerealizuje pouze centrální mazání, ale je to hlavní pilíř jejich prodejního 

sortimentu. Nejvýznamnější zahraniční konkurenti jsou z Německa. Na tuzemském trhu 

v oboru centrálního mazání neexistuje jiný významný výrobce (13). 
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4 ANALYTICKÁ ČÁST 

V této části práce stručně popíšu vybraný produkt, jeho parametry, možnosti úprav 

a použití. Dále představím jeho výrobní proces a provedu analýzu výrobního procesu. 

Výsledky analýzy shrnu v závěru analýzy. 

 

4.1 Popis produktu 

Progresivní blokový rozdělovač BVA je kompaktní mazací prvek, tvořený tělesem se 

zalícovanými pracovními písty. Každému pracovnímu pístu přináleží dva vývodní 

otvory. Lze provádět několik úprav pro dosažení různých dávek množství z vývodů. První 

z nich je spojení protilehlých vývodů do jednoho vyšroubováním rozdělovacího šroubu 

a zaslepením jednoho z protilehlých vývodů zátkou. Touto úpravou je dosaženo 

dvojnásobného dodávaného množství na druhém z protilehlých vývodů. Dále lze vedle 

sebe situované vývody propojovat pomocí vnějších spojovacích můstků a dosahovat tak 

součtu jmenovitých dávek takto propojených vývodů (11).  

Progresivní blokové rozdělovače řady BVA jsou mazacím prvkem centrálních tukových 

mazacích systémů, které jsou následně nazývány jako obvody s progresivními 

rozdělovači. Jsou doporučeny i pro užití v mazacích obvodech s větším rozsahem, tzn. 

i pro obvody s několika desítkami mazaných míst. Mazací obvody s progresivními 

rozdělovači se obvykle aplikují pro trvalé, pravidelné mazání různých strojů, strojních 

technologií a zařízení. Dále jsou aplikovány pro mazání mobilních strojů a zařízení, např. 

pro podvozky nákladních automobilů, autobusů, návěsů, přívěsů, stavebních a zemních 

strojů apod. Progresivní rozdělovače BVA jsou blokové rozdělovače s jednotnou 

jmenovitou dávkou maziva 0,2 cm3 / zdvih a vývod. Maximální pracovní tlak je 350 

bar (11). 
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4.2 Popis procesu 

Ve svém výrobním procesu prochází výrobek těmito operacemi:  

 Řezání – výchozí polotovar je nařezán na stanovenou délku. 

 Úhlování – operace úhlování probíhá na klasické vertikální frézce. 

 Odjehlení – na pracovišti zámečnické práce obrobna se provádí srážení hran. 

 Opískování – pracoviště mimo firmu (kooperace) 

 Obrábění – ve vertikálním CNC obráběcím centrum se ve čtyřech operacích 

provádí: vrtání děr, frézování, zahloubení, srážení hran pro závit, řezání závitu. 

 Vrtání - na řadové vrtačce se vrtají malé díry uprostřed.  

 Odjehlení - na pracovišti zámečnické práce obrobna se odjehlují otvory. 

 Broušení – na rovinné brusce se provádí broušení ploch. 

 Zinkování – jedná se o galvanické zinkování.  

 Kontrola - kontrolují se průměry, závity, délkové míry rozteče a povrchové 

úpravy.  

 Lisování – na pracovišti zámečnické práce obrobna probíhá zalisování kuliček 

 Obrábění - výrobek se vrací do CNC obráběcího centra na přesné vystružení děr. 

 Kontrola – vzduchovým kalibrem se namátkově kontrolují vystružené otvory 

 Odstranění ostřin – probíhá na pracovišti zámečnické práce obrobna 

 Lapování - na pracovišti lapování probíhá ruční lapování a čištění otvorů. 

 Odmašťování  

 Kontrola - vzduchovým kalibrem, označení otvorů, zapsání hodnot do protokolu 

a kontrola povrchu otvorů.  

 Lícování - na bezhroté brusce se brousí a lícují písty do otvorů. Po skončení 

operace písty zůstávají v otvorech.  

 Přesunutí výrobků na mezisklad 

Poté se již podle jednotlivých požadavků zákazníků montují spojovací můstky a další 

specifické komponenty. Následně každý výrobek prochází zkouškou, následuje 

odmašťování a konzervace a výrobek je expedován.  
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4.3 Analýza procesu 

Byl jsem naveden na pracoviště lapování. Nyní se pokusím prokázat proč právě lapování 

je úzkým místem procesu. Vzhledem k cílům práce jsem seřadil jednotlivé operace 

výrobního procesu podle času. Vzal jsem v úvahu pouze čas kusový (jednotkový). 

Z hlediska jednotkového času jsou nejdelší operace seřazeny takto:  

Tab.  2: Kusové časy operací 

Pracoviště Kusový čas (Nmin) 

Vystružování 25 

Lícování 24 

Obrábění 2. operace 22 

Obrábění 4. operace 22 

Obrábění 3. operace 18 

Odstranění ostřin 16 

Lapování 12 

 

Nejdelší kusový čas má operace vystružování. Jedná se ovšem o operaci, která probíhá 

v CNC obráběcím centru. Možnost dosažené časové úspory zde není veliká, protože se 

jedná o plně automatizované pracoviště. Obdobně jako vystružování probíhají v CNC 

centrum i operace obrábění. Operace lícování je velmi náročná a přesná činnost, u které 

větší úspory času rovněž nemůžeme dosáhnout. Odstranění ostřin probíhá na ručním 

pracovišti pomocí pilníčků a brusky. Na operaci lapování se po přesném vystružení děr 

upravuje povrch děr. Po vystružování má díra přesnou geometrii avšak její povrch je dosti 

nekvalitní. Proto je nutné pomocí lapování tento povrch zjemnit. Po lapování má sice 

povrch vynikající vlastnosti, jenže geometrické parametry díry se zhorší.  
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Tento problém ukazuje následující schéma: 

 

Obr.  8: Schéma díry po vystružování. 

 

Závěr analýzy 

Zaměřím se na operaci lapování. I přes to, že to není nejdelší operace v procesu, je to 

operace s největším potenciálem na zlepšení. Operace obrábění a vystružování nemají 

tento potenciál, protože to jsou operace probíhající v CNC centru. Lícování a 

odstraňování ostřin jsou ruční operace, které vyžadují velkou přesnost. U lapování se 

rovněž vyskytuje výše znázorněný problém s parametry díry po lapování.       

Obr.  7: Schéma díry po lapování. 
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5 NÁVRHOVÁ ČÁST 

V této části práce se pokusím navrhnout řešení problémů, které byly zjištěny v analýze. 

Následně zhodnotím přínosy tohoto řešení.   

 

5.1 Nákup nových výstružníků 

Z analýzy vyplývá, že po vystružování se na operaci lapování zhorší geometrické 

parametry díry. Tento problém lze odstranit kvalitnějším nástrojem na operaci 

vystružování. První částí návrhu je tedy nákup nových výstružníků. Provedl jsem analýzu 

nabídky na trhu. Dle požadovaných parametrů vystružované díry jsem po konzultaci 

s technologem zvolil výstružníky společnosti K-TOOLS. Výstružník je vyráběn 

na zakázku a jeho konstrukce vychází ze vstupních informací, kterými jsou zejména:  

 Popis obráběného materiálu včetně jeho mechanických vlastností (obrobitelnost, 

pevnost, tvrdost) 

 Popis výrobku a výrobního postupu  

 Popis soustavy „stroj/nástroj/obrobek/upínač“  

Na základě těchto vstupních informací se volí parametry nástroje, které ovlivňují jeho 

užitné vlastnosti. Tyto parametry jsou: 

 Materiál/typ slinutého karbidu 

 Geometrie nástroje 

 Povlak 
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Obr.  9: Vzorový výkres výstružníku. (19) 

Důležitou součástí nástroje je povlak. Zvolil jsem povlak DARWIN od společnosti SHM.  

Doporučený podklad je tvrdokov nebo rychlořezná ocel. Jedná se o velmi hladký povlak 

AlTiN s vysokým obsahem hliníku. Kromě vystružování lze tento povlak využit také při 

vrtání, hlubokém vrtání, závitování a frézování.  

 

 

Obr.  10: Povlak DARWIN. (20) 

Cena výstružníku včetně povlaku DARWIN je 3222 Kč bez DPH.  

 

5.2 Odstranění operace lapování 

Nákupem těchto nových výstružníku s kvalitním povlakem umožní dosažení požadované 

drsnosti povrchu díry srovnatelné s drsností díry po lapování. V tomto případě se operace 

lapování stává zbytečnou a je ji možno odstranit z výrobního procesu. Po operaci lapování 

následuje operace odmašťování výrobků. Po zrušení operace lapování se výrobky 

nebudou muset odmašťovat a po odstranění ostřin budou pokračovat přímo na kontrolu. 

Zrušením obou operací ve výrobním procesu dojde k výrazné úspoře času.  
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5.3 Ekonomické zhodnocení  

Vyrábějí se čtyři základní druhy progresivního blokového rozdělovače: BVA 3, BVA 4, 

BVA 5 a BVA 6. Liší se množstvím děr. Číslo za označením indikuje jejich počet. 

Maximální počet děr je u typu BVA-12. Podle počtu děr se odvíjí jednotkový čas, který 

výrobek stráví na pracovišti ručního lapování. Pro výpočet úspory času je nutné rozlišit 

jednotlivé typy. V následující tabulce je znázorněn roční počet vyráběných kusů 

jednotlivých typů, jejich kusový čas a celkový součet kusových časů u jednotlivých typů.  

 

Tab.  3: Celkový kusový čas 

Typ Počet kusů Kusový (Nmin) Celkový kusový čas (Nmin) 

BVA 3 560 6 3360 

BVA 4 668 8 5344 

BVA 5 263 10 2630 

BVA 6 236 12 2832 

 

Součet všech celkových kusových časů se dostáváme k číslu 14166 Nmin. To je 

236,1 Nhod. 

Dále je nutné započítat úsporu přípravného času. Ten je u všech typů stanoven 

na 10 Nmin  a dávka, pro kterou je tento čas stanoven je 30ks.  

Součet všech kusů je 1727ks. To stanovuje 57,6 dávky. Výsledný ušetřený přípravný čas 

je tedy 576 Nmin. To je 9,6 Nhod.  

Celkový ušetřený čas je 245,7 Nhod za rok.  

Přímý náklad na operaci lapování je stanoven 2,3Kč/min. Celková ušetřená suma 

na operaci lapování je 33906,6 Kč/rok. 

V důsledku zrušení operace lapování, výrobky nemusí absolvovat operaci odmašťování. 

Odmašťování je režijní pracoviště. Zde je sazba 2Kč/min. Jelikož se jedná o režijní 

pracoviště, není zde stanovena pracnost pro jednotlivé výrobky. Tento čas je nutno 

odhadnout. Odhadovaný čas je 1Nmin/kus. Z propočtu výše je součet všech kusů 1727. 

Časová úspora je tedy 1727 Nmin a úspora finanční vychází 3454Kč/rok. 
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Nákladem pro zavedení těchto změn je pořízení nových výstružníků se speciálním 

povlakem DARWIN. Cena pořízení je 3222 Kč bez DPH. Cena nových výstružníků 

s povlakem DARWIN se neliší od ceny výstružníků se standartním povlakem. Nárůst 

ceny za nástroj tedy není. Oba dva typy výstružníků se renovují po cca 500 otvorech. 

Rozdíl v nákladech není, a proto můžeme počítat pouze s úsporou.  

Celková úspora času je 274,5 Nhod/rok. 

Celková finanční úspora činí 37 360,6 Kč/rok oproti stávajícím technologiím. 
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ZÁVĚR 

Zhotovení mé bakalářské práce probíhalo ve spolupráci se společností Tribotec spol. s.r.o. 

Společnost působí v oblasti centrálního mazání, tukových mazacích systémů, olejových 

mazacích a hydraulických agregátů a speciálních systémů pro kolejová vozidla. Ve 

společnosti jsem se zaměřil na proces výroby progresivního rozdělovače BVA.  

Hlavním cílem mé práce bylo optimalizovat úzké místo v tomto výrobním procesu 

s ohledem na zkrácení času výroby. K hlavnímu cíli práce jsem se dopracoval splněním 

dílčích cílů práce.  

V první části práce jsem zpracoval teoretická východiska práce pro pochopení základních 

principů a termínů v oblasti výroby a zlepšování procesů. 

V další části práce jsem popsal společnost a její zaměření. Následně jsem popsal vyráběný 

produkt jeho výrobní proces. Výrobní proces jsem zanalyzoval a v závěrech analýzy jsem 

určil výrobní operaci, která představovala největší problém ve výrobním procesu. Onou 

operací se stala operace lapování. 

V návrhové části jsem vytvořil návrh, který zahrnoval nákup nových výstružníků se 

speciálním povlakem pro operaci vystružování, která předchází operaci lapování. 

V důsledku kvalitnějšího nástroje na operaci vystružování se operace lapování stala 

zbytečnou a bylo ji možné z výrobního procesu odstranit. Rovněž byla odstraněna 

operace odmašťování, která navazovala na operaci lapování.  

Hlavní cíl práce byl splněn. Celková úspora času byla stanovena výpočtem a činí 

274,5 Nhod/rok. Tato časová úspora představuje pro společnost finanční úsporu ve výši 

37 360,6 Kč/rok.  
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tzn. – to znamená 
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