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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá návrhem pracoviště workshop v ALPS Electric v Sebranicích. 

Obsahuje stručný popis strojů a teorie technologického projektování. Pro dané pracoviště 

je vytvořen návrh modifikace spádového regálu a zajištění dopravy. U těchto návrhů jsou 

vyčísleny jejich náklady. Cílem je vytvořit výkresovou dokumentaci pro stávající  

a budoucí umístění pracoviště workshop. 

Klíčová slova 

technologické projektování, trubkový systém, dílna, kapacitní propočet  

 

ABSTRACT  

This thesis describes the workplace workshop in ALPS Electric in Sebranice. It contains  

a brief description of machinery and theory of technological projecting. For this 

department is created proposal of the modification flow racks and the transportation. There 

are budgets for this proposals. The aim of the thesis is to create drawings documentation 

for the current and future location the workplace workshop. 

Key words 

technological projecting, workshop, pipe system, capacity calculations 
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ÚVOD 

Cílem této práce je navrhnout „špinavou“ část pracoviště workshop v ALPS Electric. 

V této části podniku jsou umístěny údrţbářské stroje, sklad pro součásti trubkového 

systému a náhradních dílů. Pracoviště slouţí především pro vytváření konstrukcí stolů  

a regálů do hlavní výroby. V důsledku rozvoje společnosti a navýšení výrobní kapacity se 

plánuje přesun pracoviště workshop do prostoru výrobní kanceláře. Pracovní místo, které 

vznikne po pracovišti workshop, bude přiřazeno k lisovně. 

Práce bude obsahovat popis pomocných a údrţbářských strojů a kapacitní propočet  

ke stavbě výrobní linky. Stávající regál na drobný kusový materiál se zvětší a vytvoří se  

na něm místo pro odkládání menších boxů. Potřebná doprava bude zajištěna pomocí 

ručních vozíků. K návrhům budou připojeny tabulky s náklady na nakupovaný materiál. 

Vzhledem k materiálovému toku se určí poloha jednotlivých pracovišť pomocí 

trojúhelníkové metodě prosté. Výsledkem bude výkresová dokumentace moţných variant 

rozmístění strojů a pracovišť ve workshopu. Návratnost investice se bude počítat  

pro navýšení výroby v lisovně.  

Ve firmě se pouţívá metodika Lean Manufacturing. Ta říká, ţe kvalita a spokojenost 

zákazníka musí být vţdy na prvním místě. K zajištění kvality a optimálního výrobního 

procesu slouţí metody Just In Time, jidoka, kaizen, 5S či poka-yoke. Pro bezproblémový 

chod strojů a zařízení se provádí totálně produktivní údrţba. Ta učí operátory, jak 

se správně starat a opravovat svůj stroj či pracoviště.  
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1 PROFIL SPOLEČNOSTI 

1.1 Historie 

Zakladatel, který stojí za vznikem firmy ALPS Electric, byl pan Katsutaro Kataoka. Byl  

to válečný veterán a strojní inţenýr, který pracoval u firmy Toshiba. Práce u velké firmy  

se mu však příliš nelíbila a proto Toshibu opustil. Od své rodiny si vypůjčil částku 

1400 dolarů a otevřel si malou výrobní dílnu v Ohta, průmyslovém předměstí Tokia. Jeho 

společnost zahájila činnost v listopadu 1948 jako Kataoka Electric Company. 

Kataokova výroba byla zaloţena na nepříliš pestré škále jednoduchých komponent, 

jako jsou vypínače a různé kondenzátory. Tyto spolehlivé a cenově přijatelné komponenty 

následně firma prodávala okolním výrobním firmám. Během 50. let 20. století společnost 

stabilně rostla a zákazníci začali poţadovat sloţitější, odolnější a kvalitnější výrobky. 

Z tohoto důvodu společnost začala výrazně investovat do výzkumu, vývoje a rozšířila svou 

činnost o nové továrny. Dceřiná společnost Tohoku ALPS byla zaloţena v srpnu 1964. 

Téhoţ roku v prosinci Kataoka Electric Company změnila svůj název na lépe znějící  

ALPS Electric [1]. 

1.2 Současnost  

ALPS Electric CO., LTD je jedním z největších světových nezávislých výrobců 

elektromechanických komponentů. Výrobní závody se nalézají v Japonsku, Irsku, Jiţní 

Koreji, Číně, Mexiku a České republice. Celkově společnost zaměstnává přes 39 000 lidí, 

z čehoţ 600 pracuje v závodě v Sebranicích. 

Závod v Sebranicích se nachází poblíţ města Boskovice. Je vzdálený 30 km na sever 

od Brna. Značnou část zdejší výroby tvoří výrobky pro automobilový průmysl. Výroba je 

zaměřena na podvolantové moduly a moduly pro ovládání klimatizace pro automobily 

Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover a BMW [1,2].  

 
Obr. 1. 1 Areál firmy ALPS Electric Czech s.r.o. [1]. 

 

Obr. 1. 2 Konečný výrobek podvolantového modulu [2]. 
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1.3 Lean Manufacturing  

Jedná se o metodiku vyvinutou firmou Toyota po 2. světové válce. Po světě je také známá 

pod názvem Toyota production systém. K výrobě produktů se přistupuje tak, aby výrobce 

uspokojil zákazníka v maximální míře. Výrobce tedy produkuje pouze to, co zákazník 

aktuálně potřebuje. Vytváří produkty v co moţné nejkratší době s minimálními náklady 

a s maximální kvalitou. Toho lze dosáhnout maximální hospodárností a minimálním 

plýtváním.  

Mezi plýtvání se řadí nadměrné zásoby, jakákoli zbytečná manipulace a nevyuţití 

lidských zdrojů. Zbytečný pohyb lidí a čekání se také řadí mezi ztráty. Nejhorší ze všeho je 

však oprava výrobků a nadprodukce. Na obr. 1. 3 lze vidět jednotlivé nástroje, které 

pouţívá štíhlá výroba [3,31]. 

 
Obr. 1. 3 Štíhlá výroba s českými a japonskými termíny [11]. 

1.3.1 Just In Time  

Just In Time (JIT) představuje taţný princip řízení, kde výroba probíhá dle přání 

zákazníka. Jde o japonskou metodu, při níţ jsou součásti postupně zpracovány 

aţ do konečné fáze výrobku. To vše probíhá v potřebných časech. Subdodávky materiálu 

a dílů jsou dostupné v ten okamţik, kdy jsou potřeba ve výrobním procesu. Dodavatel 

dodává materiál a díly v poţadovaném mnoţství přesně podle stanoveného časového plánu 

tak, aby se díly či materiál mohly po provedené kontrole předat přímo do výroby 

a na montáţ. 

Snahou JIT je co nejvíce sníţit ztráty z nadprodukce, čekání a manipulace 

s materiálem. Cílem je udrţování téměř nulových zásob a vyvarování se ztrátám 

v důsledku nekvalitní výroby. Vše je podřízeno kvalitě, která musí být vţdy prvotřídní. 

Těchto teoretických cílů pochopitelně nejde prakticky dosáhnout. Je tedy snaha se jim  

co nejvíce přiblíţit. Kaţdá linka a pracoviště je řízeno prodejem. Předstih oproti 

výrobnímu plánu je chápán jako špatné plánování a je mnohem horší neţ zaostávání  

za plánem. Pokud se tedy vyrobí více výrobků, neţ je potřeba, jde o plýtvání výrobní 

kapacitou, skladovacími prostory a lidskými zdroji [4,5]. 
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1.3.2 Jidoka 

Japonský termín jidoka reprezentuje stroje a roboty, které se dokáţou sami zastavit 

v případě, ţe je vyroben vadný kus. Tento špatný kus je identifikován pomocí čidel  

a senzorů. Zastavení následuje i poté, kdyţ dojde spotřební materiál pro výrobu. Pokud 

stroj pracuje normálně, operátor se o něj nemusí starat. Jeden operátor má na starosti více 

strojů. V případě, ţe se stroj zastaví, je nutné zjistit daný důvod. Pokud je detekována 

chyba, tak ji musí operátor identifikovat a napravit. V případě, kdy se daná chyba neustále 

opakuje a nedaří se ji napravit, je nutné, aby zodpovídající technik vytvořil nápravné 

opatření [4,32]. 

 

Obr. 1. 4 Jidoka [6]. 

1.3.3 Heijunka 

Jde o japonský nástroj, který slouţí pro redukci plýtvání. Smyslem je optimální rozvrţení 

výrobního mnoţství v daném časovém intervalu výroby. Je tedy důleţité správně 

naplánovat výrobu u daných zakázek. Proto zde není důleţité vyrábět přesně podle 

zadávání objednávek od zákazníků. V úvahu se berou časové intervaly, kdy se mají 

výrobky dostat k zákazníkovi. Cílem výroby je tedy nastavit takový mix výrobků, 

aby se dosáhlo vyváţenosti produkce. V případě, kdy se vyrábí podle jednotlivých 

zákaznických objednávek, bude nutné v některých dnech vyrábět i během přesčasů. Oproti 

tomu budou mít pracovníci v jiných dnech nedostatek práce, coţ způsobuje plýtvání 

lidskými zdroji [4]. 

 

1.3.4 Kanban 

Kanban je japonský výraz pro kartu, která slouţí jako prostředek komunikace. Tato karta 

se pohybuje závodem a předává informaci, kdy je potřeba doplnit spotřebované díly. Tento 

systém se nejlépe přirovnává k supermarketu. Zde je na jedné straně dodavatel. Ten sleduje 

jaká bedna či součástka je spotřebovaná a snaţí se ji doplnit. Na druhé straně se nalézá 

odběratel. Ten spotřebovává nabízené součástky a vytváří tak práci pro dodavatele. 

Záměrem tohoto systému je co nejvíce minimalizovat mezisklady. Pomocí systému kanban  

se koordinuje vyuţívání a doplňování zásob jednotlivých dílů. Následně se pak odvozují 

plány pro výrobu a nákup materiálu [4,7].  
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1.3.5 Kaizen 

Název kaizen pochází z Japonska. Jedná se o sloţení dvou slov kai a zen. V překladu kai 

znamená dobrý a zen změnu. Je to systém, který se zabývá kontinuálním zlepšením 

v osobním, sociálním, ale i pracovním ţivotě. Týká se dělníků i manaţerů. Jde tedy  

o způsob ţivota či ţivotní filozofii, která se nedá mechanicky převést do jiného prostředí. 

Tento systém se snaţí o neustálé zlepšení. Toto zlepšení se ovšem nerealizuje 

velkými jednorázovými skoky, ale postupným zdokonalováním po malých detailech. 

Velmi často se lze setkat se slovním spojením gemba kaizen. Gemba lze chápat jako místo, 

kde se vykonává činnost nebo proces, který je potřeba vylepšit. V průmyslových podnicích 

to bývá obyčejně dílna. 

O kaizenu se v ţádném případě nedá hovořit například při občasných schůzkách 

pracovníků k řešení aktuálních problémů v oblasti kvality, plánování nebo nákladů. Jedná 

se o skvěle propracovaný organizační systém, který se dnes nachází prakticky ve všech 

vyspělých firmách. 

Důleţité hledisko kaizenu je v eliminaci plýtvání. Japonsky je plýtvání označováno 

jako muda. Mudu lze chápat jako veškeré aktivity, které nepřidávají ţádnou hodnotu 

k výrobku. Z tohoto důvodu za ně zákazník není ochoten zaplatit. Mudu lze dělit 

na nadprodukci, zmetky ve výrobě, špatné přepravování prostředků ve výrobním provozu  

a čekání v důsledku špatné organizace práce [4,8]. 

 

1.3.6 Single Minute Exchange of Die 

Single Minute Exchange of Die (SMED) je anglický výraz, který se zabývá moţnostmi 

sníţení časů na strojích či robotech, kdyţ probíhá změna modelu vyráběné součásti. Tímto 

způsobem se zajistí výroba rozdílných modelů v potřebných dávkách. Mezi čas potřebný 

na seřízení stroje nebo robota se počítá doba od ukončení posledního vyrobeného kusu  

aţ po výrobu prvního dobrého kusu. V této době se musí vyměnit staré nástroje a přípravky 

za nové, doladit parametry procesů a uvést pracoviště do výrobního stavu. Sníţení časů 

se realizuje standardizací postupu seřízení, tréninkem, speciálními pomůckami a moţnými 

konstrukčními úpravami zařízení [4,8]. 

 

1.3.7 5S 

Název této metody se skládá z počátečních písmen pěti japonských kroků, které  

se nazývají Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu a Shitsuke. Záměrem je vytvořit štíhlé pracoviště 

a eliminovat plýtvání. Na štíhlém pracovišti se nalézají pouze ty pracovní pomůcky, které 

jsou potřeba k výrobě produktu. Bez pouţití 5S není moţné efektivně uplatňovat kaizen  

ani JIT. Zavedení metody 5S stojí na počátku jakéhokoliv dalšího zlepšování. Úspěchu  

u této techniky je moţno dosáhnout pouze po přijetí a pouţívání 5S všemi zaměstnanci 

společnosti. Je proto důleţité, aby kaţdý přesně věděl a znal smysl 5S [4,9].   

Seiri  

Cílem Seiri je, aby na pracovišti zůstaly pouze potřebné poloţky a to jen tehdy, kdyţ 

je to potřeba. Ostatní zbytečný materiál, nástroje, zásoby, ale i pohyby a úkony, které 

nepřidávají výrobku na hodnotě, je nutné odstranit. Při třídění poloţek se vychází z toho, 

zda se pouţívají denně, týdně, měsíčně nebo pouze výjimečně. Na základě tohoto 

hodnocení se tyto poloţky rozdělí do tří skupin. Takové, které na pracovišti musí být, které 

mohou být odstraněny a které musí být odstraněny [9]. 
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Seiton  

Účelem Seiton je najít nejvhodnější místo pro umístění všech poloţek na pracovišti. Kaţdá 

poloţka musí být umístěna tak, aby ji kdokoli mohl snadno najít, vzít, pouţít a vrátit na své 

místo. Odstraní se tak plýtvání časem při hledání poloţky, jejím pouţívání i vracení. 

Zamezí se tím i zranění v důsledku nepořádku. Vhodné místo pro poloţku se určí  

v souladu s ergonomií a frekvencí jejího pouţívání. Toto místo se následně označí, aby 

bylo jasné, zda je předmět na svém místě. Ty pomůcky, které se pouţívají nejčastěji, jsou 

umístěny co nejblíţe k operátorovi. Pomůcky, které operátor pouţije jen několikrát  

za směnu, jsou společné pro celou linku. Jedná se například o pomůcky na úklid [8,9].  

Seiso  

Seiso se zabývá čistotou na pracovišti. V důsledku nečistého pracoviště dochází obvykle 

ke zvýšení poruchovosti strojů a nárůstu počtu nekvalitních výrobků. Vyplatí se proto 

věnovat této fázi maximální pozornost. Čištění je i určitým stupněm kontroly. Pracovník 

při něm můţe odhalit různá poškození, která se mohou ihned opravit. U čištění je vţdy 

potřeba stanovit co a jakým způsobem je nutné vyčistit, kdo bude tuto činnost vykonávat  

a kdy ji bude vykonávat [8,9].  

Seiketsu  

Cílem Seiketsu je vytvořit jasný standard pracoviště, podle kterého bude všem 

zaměstnancům zřejmé, kdo, co, kdy a jak má dělat. Co se má čistit, udrţovat a kontrolovat, 

aby se zabránilo nedbalostem. Standardy musí 

být jednoduché a lehce pochopitelné. Kaţdý 

pracovník by měl umět rychle určit operační 

podmínky a odchylky od standardu [4,9]. 

Shitsuke  

Účelem Shitsuke je udrţování a zlepšování 

současného stavu. Jedná se o dodrţování 

norem, provádění auditů a snahou o neustálé 

zlepšování. Je velmi lehké dosáhnout kaizenu 

pouze jednou, ale mnohem sloţitější je v tom 

pokračovat na kaţdodenní bázi. Tento krok 

představuje velmi důleţitou roli k dosaţení 

úspěchu, neboť bez disciplíny u všech 

zaměstnanců by se 5S okamţitě rozpadlo [4,9]. 

1.3.8 Andon 

Andon lze chápat jako integrovaný počítačový systém, který signalizuje a zaznamenává 

události, které proběhnou na výrobní lince. Systém umoţňuje operátorům přímo od strojů  

a výrobních linek hlásit vzniklé problémy, závady nebo abnormality. Tím se zajistí rychlá 

reakce ze strany příslušných techniků nebo oddělení, jeţ mohou daný problém vyřešit. 

Kromě vizualizace linky, která ţádá o technickou podporu a typu ţádosti, se zobrazuje  

i čas vzniku hlášení a délka jeho trvání [11,12]. 

 

 

Obr. 1. 5 Schéma metody 5S [10]. 
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1.3.9 Poka-yoke  

Poka-yoke je technika, řešící lidské chyby při práci. Myšlenka systému je zaloţena  

na respektu k inteligenci pracujícího operátora. Pokud operátor nemusí přemýšlet nad stále 

se opakujícími úkoly a činnostmi, tak má více prostoru pro kreativnější aktivity. Poka-yoke 

se zabývá mechanickým nebo elektronickým opatření, které nedovolí obsluze udělat 

chybu. Na obr. 1. 6 jsou nakresleny dvě součásti. Ty jdou do sebe vloţit pouze jedním 

způsobem.  Tento systém umoţňuje rychlou detekci chyby a její okamţitou nápravu. 

Zařízení s tímto systémem je současně i kontrolní metodou [11,13].   

 

 

Obr. 1. 6 Poka-yoke. 

1.4 Total Productive Maintenance  

Total Productive Maintenance (TPM) lze volně přeloţit do českého jazyka jako totálně 

produktivní údrţba. Jde o metodu či spíše filosofii zajišťující dosahování nulových 

neplánovaných prostojů a omezení vzniku závad způsobených stavem strojů. Jde tedy  

o metodu, která z hlediska údrţby strojů, zařízení a robotů nepočítá jen s profesionálními 

techniky. K odstranění problémů na zařízeních se vyuţívají schopností a dovedností 

obsluhujících operátorů. Snahou je zajistit bezporuchový chod strojního vybavení. S tím 

souvisí i moţnost pracovat v třísměnném provozu dle poţadavků plánu výroby.  

Filosofií TPM je soustavná starost a péče o zařízení s cílem zvyšování efektivnosti, 

spolehlivosti a kvality výrobků. Zlepšení se ovšem nedostaví ihned, protoţe TPM je během 

na dlouhou trať. Tato filozofie je tvořena jednotlivými programy. Mezi ně patří 

odstraňování ztrát na zařízení, samostatná údrţba vykonávaná obsluhou, program 

plánované údrţby, zaměření údrţby na plánování investic a trénink zaměstnanců. Tyto 

programy jsou znázorněny jako pilíře na obr. 1. 7 [14,29,30]. 
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Obr. 1. 7 Postup při TPM [14]. 

1.4.1 Odstraňování ztrát na zařízeních 

Na strojích a zařízeních se mohou projevit ztráty dostupnosti, výkonu a kvality. Tyto ztráty 

shrnuje koeficient Celkové Efektivnosti Zařízení (CEZ). Tento koeficient je popsán  

v rovnici (1.1). V anglickém znění se často uvádí pod názvem Overall Equipment 

Effectiveness (OEE).  

K odstranění plýtvání a zvýšení koeficientu CEZ je třeba analyzovat vyskytující  

se problémy a sesbírat potřebná data. Data lze získat ručně, zaznamenáním na papír nebo  

je zpracovat z informačního systému SAP. Mezi ztráty dostupnosti se řadí výpadky  

po poruše, seřizování a prostoje. Ke ztrátám na výkonu lze přiřadit chod stroje naprázdno  

a nevyrobení poţadovaného počtu kusů. Další ztráty jsou vlivem výroby zmetků. Ukazatel 

CEZ se hodnotí v procentech. Z tohoto důvodu jeho hodnota nemůţe být větší neţ 100%. 

Koeficient je důleţitým indikátorem úspěchu aplikace TPM na strojích a zařízení [14,33]. 

                  (1.1)  

kde: CEZ [%]   Celková Efektivnost Zařízení 

 A [%]   dostupnost 

 E [%]   výkon 

 Q [%]   kvalita 

Výpočet součinitelů CEZ 

Pro tento výpočet je nutné spočítat rovnice (1.2 – 1.4). Tyto vztahy jsou uvedeny 

v literatuře [33]. 

 Dostupnost 

   
  

   
      (1.2)  

kde: A [%]   dostupnost 

 Tp [min]   čas provozu 

 Ptp [min]   plánovaný čas provozu 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 17 

 Výkon 

   
        

   
     (1.3)  

kde: E [%]   výkon 

 Čtp [min]   čistý čas provozu 

 Sk [ks]   skutečný počet vyrobených kusů 

 Tk [min]   plánovaný čas na jeden kus 

 

 Kvalita 

   
      

  
      (1.4)  

kde: Q [%]   kvalita 

 Nk [ks]   počet vyrobených kusů 

 Nz [ks]   počet zmetků 

  

 

Obr. 1. 8 Schéma ztrát ve výrobě [11]. 

1.4.2 Samostatná údrţba vykonávaná obsluhou 

Tento program je určen pro obsluhu zařízení a jeho smyslem je přenést co nejvíce činností 

a kompetencí na výrobní operátory. Cílem je seznámit obsluhujícího operátora se svým 

strojem tak, aby byl schopen provádět běţnou údrţbářskou činnost, předcházel moţným 

poruchám a tím prodluţoval ţivotnost stroje. Vychází se z předpokladu, ţe technik je 

vysoce kvalifikovaný a jeho kapacit je vţdy nedostatek. Program autonomní údrţby slouţí 

k tomu, aby se kapacity kvalifikovaného technika uvolnily pro program plánované údrţby. 

Zavedení autonomní údrţby probíhá v sedmi krocích, jak je zobrazeno na obr. 1. 9 [14]. 
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Obr. 1. 9 Kroky samostatné údrţby [8]. 

Počátek čištění 

Cílem prvního kroku je umoţnit operátorům vyhledat nedostatky na zařízení. K této 

činnosti patří nalezení poškozených nebo uvolněných částí a průsaků provozních kapalin. 

Dále pak definovat opatření na odstranění abnormalit, čímţ se zabrání zrychlenému 

opotřebení zařízení. Počáteční čištění je tedy zároveň i kontrolou daného výrobního stroje 

či zařízení [14]. 

Eliminace zdrojů znečištění 

Účelem druhého kroku autonomní údrţby je zredukovat čas čištění zařízení na minimální 

moţnou dobu. Čím častěji operátor svůj stroj čistí, tím lépe ho poznává a je schopen si 

vytvořit vlastní postup. Ten vede ke zkrácení celkového času čištění [14].  

Normy čištění a mazání 

Smyslem třetího kroku autonomní údrţby je doplnit do standardů pracoviště standardy 

mazání. Mezi standardy mazaní patří veškeré činnosti související s doplňováním 

provozních kapalin a spotřebního materiálu, který daný stroj potřebuje ke své činnosti [14]. 

Všeobecná kontrola 

Čtvrtý krok autonomní údrţby je naučit operátora znát své zařízení. Tím se zvýší i jeho 

kvalifikace. Operátor se učí rozumět i technickým pojmům a názvům jednotlivých částí 

obsluhovaného zařízení. Je nutné si uvědomit, ţe ne kaţdý pracovník má odborné vzdělání 

technického směru. Proto nemusí vţdy rozumět všem pojmům, které se při opravě  

a odstraňování abnormalit či závad na zařízení objeví. Smyslem tohoto kroku je naučit 

operátora vykonávat samostatné údrţbářské zákroky, které budou odpovídat jeho 

znalostem, schopnostem a dovednostem. V rámci tohoto kroku je úkolem údrţby vytvořit 

popis zařízení, s kterým se budou následně operátoři seznamovat a učit [14]. 

Autonomní kontrola 

Tento krok má definovat standardy autonomní údrţby stroje. Základem je jasné rozdělení 

kompetencí a odpovědnosti za zařízení mezi údrţbu a operátora. V rámci tohoto postupu je 

důleţité přehodnotit jiţ vytvořené postupy čištění a mazání. Ty je třeba rozšířit o další 

činnosti odpovídající zvýšené kvalifikaci operátora po absolvování čtvrtého kroku.  

Po zavedení tohoto opatření se získá dostatečné mnoţství techniků pro provádění 
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plánované údrţby, protoţe značná část jejich dosavadní práce je převedena do kompetence 

operátorů [14].   

Organizace a pořádek 

V rámci šestého kroku autonomní údrţby se postupně rozšiřují kompetence operátorů  

ve výrobě. Díky stálému zvyšování jejich schopností a kvalifikace je moţné na ně přenést 

více poţadavků na údrţbu. Záměrem tohoto kroku je co nejvíce rozšířit samostatnost  

a nezávislost výroby v otázkách údrţby. Součástí tohoto kroku je i vytvoření postupu  

při případné odstávce na zařízení [14]. 

Rozvoj autonomní údrţby 

Účelem posledního kroku autonomní údrţby je její soustavné zlepšování a zdokonalování. 

Vrcholem samostatné údrţby je úplné předání stroje v otázkách údrţby do správy výroby  

a operátorů [14]. 

1.4.3 Program plánované údrţby 

Zmiňovaný program je stanovený především pro techniky. Jejich náplní jsou preventivní  

a prediktivní údrţby. U preventivní údrţby je cíleno na výměnu kritických dílů. Tyto 

výměny se provádí v pravidelných časových intervalech. Ve srovnání s údrţbou po poruše 

je tento typ technologicky náročnější. Značně ovšem minimalizuje riziko havárie. 

Z ekonomického hlediska jsou náklady u preventivní údrţby niţší neţ při poruchách. 

U prediktivní údrţby probíhá testování strojů pomocí diagnostických metod. 

Prostřednictvím speciálních zařízení lze určit problém a jeho příčinu. Při nalezení 

problému se hledá jeho optimální řešení. Stroje se při tom nemusí odstavovat.  Výsledkem 

je předcházení poruch a odstraňování moţných příčin jejich vzniku [14,34]. 

1.4.4 Trénink zaměstnanců 

 Je velice důleţité si uvědomit, ţe TPM je hlavně o rozvoji pracovníků a jejich neustálém 

zdokonalování. Pro zdárné vyřešení problému je potřebné zvládat komunikaci v týmu,  

i kdyţ je v něm více národností. Zdokonalování začíná u seznámení s metodou TPM, 

jejími postupy a nástroji. Pokračuje vzděláváním v oblasti znalostí zařízení, postupů 

údrţby a pouţívání výrobních pomůcek. Končí u vzdělávání v oblasti technických oborů, 

dynamiky, statistiky a managementu [14].  

1.4.5  Zaměření údrţby na plánování nových investic 

Smyslem této činnosti je připravit plán pro nákup nových strojů, zařízení a náhradních 

dílů. Při tomto plánování se musí zohlednit získané zkušenosti z údrţby stávajících strojů, 

aby se údrţba na nových zařízeních co nejvíce zefektivnila. U nových zařízení je důleţité 

vzít v úvahu veškeré dosavadní technické úpravy, které usnadňují údrţbu [14].  

 

1.5 Kvalita 

Jak jiţ bylo zmíněno, kvalita je jedním z nejdůleţitějších poţadavků štíhlé výroby. ALPS 

vyrábí elektrické díly, výrobky a komponenty tak, aby se dosáhlo nejvyšší kvality. Snahou 

je dodávat vysoce kvalitní výrobky a sluţby za silně konkurenčně schopné ceny. V závodu 

v Sebranicích se pouţívají standardy ISO a ČSN. Základní pouţívané normy jsou uvedeny 

v tab. 1. 1 [15,36]. 
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Tab. 1. 1 Základní normy pouţívané v závodě v Sebranicích [36,41]. 

Název Označení normy 

Systémy managementu kvality – Poţadavky ČSN EN ISO 9001:2016 

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci - Poţadavky 

ČSN OHSAS 18001:2008 

Systémy environmentálního managementu - Poţadavky s 

návodem pro pouţití 

ČSN EN ISO 14001:2016 

Systémy managementu měření - Poţadavky na procesy 

měření a měřicí vybavení 

ČSN EN ISO 10012:2003 

Elektrostatika -Část-4-3: Standardní zkušební metody pro 

specifické aplikace - Obuv 

ČSN EN 61340-4-3:2002 

Systém managementu kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949:2016 

Systémy managementu kvality - Základní principy a 

slovník 

ČSN EN ISO 9000:2016 

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 

1: Vnitřní pracovní prostory 

ČSN EN 12464-1:2012 

Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 

3: Plošinové vozíky 

ČSN EN 1757-3:2003 

 

1.5.1 ČSN EN ISO 9001:2016 

Norma určuje prostou zásadu, kdy si management firmy vytyčí své plány a cíle v oblasti 

kvality. Tyto plány jsou postupně realizovány, jak je znázorněno na obr. 1. 10. V kontextu 

organizace je nutné se zabývat externími a interními faktory. K externím faktorům patří 

vztahy s dodavateli, zákazníky a zaměstnanci. Nelze opomenout ani legislativní a regulační 

poţadavky. Mezi interní faktory se řadí kompetence zaměstnanců, informační systém, 

organizační struktura a zdroje firmy. Vedení stanovuje politiku a cíle kvality. Při plánování 

je zapotřebí posoudit moţná rizika a příleţitosti, která se musí předělat.  

K podpoře se řadí zajištění potřebných zdrojů, stanovení kompetencí příslušným 

zaměstnancům a vytvoření vhodné komunikace. Následující krok je provoz. Na něj 

navazuje hodnocení výkonnosti. To monitoruje, zkoumá, měří a analyzuje výrobky. Pokud 

nejsou dosaţeny potřebné výsledky, je nutné zjednat vhodné nápravná opatření, která 

zajistí maximální spokojenost zákazníků. 

Norma se zavádí především pro udrţení stálé vysoké úrovně výrobního procesu, 

vysoké kvality výrobků a pro moţnost získat náročnější zákazníky [37,40]. 
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Obr. 1. 10 Procesní model ISO 9001 [40]. 

1.5.2 ČSN EN ISO 14001:2016 

Smyslem této normy je stanovit, implementovat, udrţovat a neustále zlepšovat přístup 

k ochraně ţivotního prostředí. Toho se docílí pomocí správně nastaveného systému 

environmentálního managementu. Norma přispívá k vytvoření pověsti prestiţního podniku 

a omezuje negativní vliv výrobků na ţivotní prostředí. Slouţí i pro včasné rozpoznání 

moţných problémů a zamezení vzniku havárií [37,40]. 
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2 PRACOVIŠTĚ WORKSHOP 

Pracoviště workshop slouţí jako pomocný a obsluţný provoz pro zabezpečení plynulého 

chodu hlavní výroby. Skládá se ze dvou částí. První část se nazývá „čistá“. Zde sídlí 

technici a elektrikáři. Tito zaměstnanci jsou určeni k zajištění bezproblémového chodu 

hlavní výroby při případných poruchách na strojích. Starají se o stavbu nových linek  

a údrţbu stávajících zařízení. Ve „špinavé“ části jsou umístěny stroje. Obě části jsou  

od sebe odděleny stěnou, aby se zabránilo šíření nečistot. Na obr. 2. 1 je znázorněno 

prostorové schéma pracoviště. V příloze 1 se nalézá výkres s umístěním pracoviště 

workshop v prostoru haly v Sebranicích [28]. 

 

Obr. 2. 1 Schéma pracoviště workshop v měřítku 1:200. 

2.1 Strojní vybavení 

Pásová pila Pilous ARG 130 Super 

Univerzální pásová pila na kov pilous ARG 

130 Super nachází všeobecné uplatnění  

v zámečnických a údrţbářských dílnách, 

strojních provozech i při montáţích v terénu. 

Robustní konstrukce stroje je tvořena odlitky  

z šedé litiny. Posuv do řezu je prováděn vlastní 

vahou ramene. Po skončení řezu se pohon 

pilového pásu automaticky vypne [16,17].  

 Obr. 2. 2 Pásová pila [17]. 
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Hlavní parametry stroje [16]: 

 elektrické připojení 400 V, 

 příkon 0,55 kW, 

 rychlost pilového pásu 75 m/min, 

 nastavení úhlu řezu v rozsahu 60-90°, 

 hmotnost stroje 70,5 kg, 

 rozměry stroje 1200 x 450 x 1600 mm. 

 

Pásová bruska BP – 150 

Jedná se o brusku určenou pro broušení dřeva, 

kovů i plastů. Nejčastěji se pouţívá při 

odstraňování starého laku a sráţení hran  

u trubek. Je vhodná pro práci v domácí dílně  

i pro malou a středně sériovou výrobu. Díky 

dobré stabilitě rámu zaručuje přesné broušení. 

Naklápění ramene spolu s vyuţitím brousícího 

kotouče předurčují stroj k mnoha variabilním 

způsobům pouţití [18]. 

Hlavní parametry stroje [18]: 

 elektrické připojení 230 V, 

 příkon 0,55 kW, 

 rychlost pásu 330 m/min, 

 rozměr pásu 150 x 1220 mm, 

 průměr kotouče 230 mm, 

 hmotnost stroje 55 kg, 

 rozměry 460 x 390 x 710 mm. 

 

Sloupová vrtačka quantum B 32 Vario 

Sloupová vrtačka umoţňuje vertikální posuv 

vřeteníku i pracovního stolu po sloupu, který 

je její základním konstrukčním prvkem. 

Otáčky vřetena lze stupňovitě regulovat 

pomocí vestavěné převodovky, posuv vřetena 

je mechanický. Menší součásti se upínají na 

pracovní stůl, větší na základovou desku 

vrtačky [19,20].  

Hlavní parametry stroje [25]: 

 elektrické připojení 230 V, 

 příkon 1,1 kW, 

 otáčky 15–3500 1/min, 

 kuţel vřetene MK4, 

 hmotnost stroje 55 kg, 

 rozměry 400 x 790 x 1730 mm. 

Obr. 2. 3 Pásová bruska [18]. 

Obr. 2. 4 Sloupová vrtačka [25]. 
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Soustruh Harrison M250 

Jedná se o kompaktní soustruh pro lehkou 

výrobu. Je moţné na něm nastavit 9 rychlostí 

od 40 do 1500 1/min. Umoţňuje řezat 

metrický i whitworthův závit. Slouţí pro 

údrţbářskou činnost, úpravu přípravků a části 

strojů v hlavní výrobě [21]. 

Hlavní parametry stroje [21]: 

 elektrické připojení 400 V, 

 výkon 1,3 kW, 

 vzdálenost mezi hroty 750 mm, 

 hmotnost stroje 500 kg, 

 rozměry 1600 x 800 x 1500 mm. 

Vrtačko-frézka Bernardo KF 20 

Malá stolní vrtačko-frézka Bernardo KF 20 je 

ideální přesný stroj k vrtacím a frézovacím 

operacím pro drobné díly a součástky. Malý, 

kompaktní a vibracím odolný design frézky je 

vhodný pro náročné i přesné práce v pomocné 

a obsluţné výrobě [19,22]. 

Hlavní parametry stroje [19,22]: 

 elektrické připojení 230 V,  

 příkon 0,55 kW, 

 otáčky 0–2500 1/min, 

 kuţel vřetene MK 3, 

 úhel naklopení frézovací hlavy - 45° aţ + 45°, 

 hmotnost 50 kg, 

 rozměry stroje 510 x 550 x 760 mm. 

Nástrojářská frézka AJT 300 

Je zvláštním případem konzolové frézky. Lze 

pomocí ní vyrábět sloţité obrobky i s plochami 

skloněnými o různé úhly. Vřeteník je uloţen  

v posuvném rameni. Hlava s vřetenem se můţe 

natáčet kolem vodorovné osy. Nejčastěji se 

pouţívá k úpravám a opravám strojů z hlavní 

výroby [23,24]. 

Hlavní parametry stroje [24]: 

 elektrické připojení 400 V, 

 výkon 2,2 kW, 

 otáčky 50–3750 1/min, 

 hmotnost 1250 kg, 

 rozměry stroje 1650 x 1750 x 2130 mm. 

Obr. 2. 5 Soustruh Harrison M250 [21]. 

Obr. 2. 6 Bernardo KF 20 [22]. 

Obr. 2. 7 Frézka AJT 300 [24]. 
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Dvoukotoučová bruska Quantum QSM 175 

Tento typ stroje je součástí kaţdé údrţbářské 

nebo opravárenské dílny. Při opravách se 

skoro vţdy na opracovávané součástce najde 

hrana, který je potřeba obrousit nebo naostřit. 

K broušení jsou určeny dva kotouče o různých 

zrnitostech [25]. 

Hlavní parametry stroje [25]: 

 elektrické připojení 230 V, 

 výkon 0,45 kW, 

 otáčky 2850 1/min, 

 průměr brousícího kotouče 175 mm, 

 hmotnost 14 kg, 

 rozměry stroje 420 x 300 x 220 mm. 

 

Pásová pila na kov VMBS 1408 

Tato vertikální pásová pila na kov je opatřena 

elektrickým posuvem stolu a svařovací 

jednotkou pásu. Má ocelovou konstrukci  

s ergonomicky ovládacími prvky. Obsluha 

můţe vyuţít naklápěcí litinový pracovní stůl 

pro lepší polohování řezané součásti [25]. 

Hlavní parametry stroje [25]: 

 elektrické připojení 400 V, 

 příkon 0,75 kW, 

 maximální řezná výška 205 mm, 

 řezná rychlost 20-80 m/min, 

 úhel naklopení stolu - 8 ° aţ + 8 °, 

 rozměry pilového pásu 2880 x 13 x 0,65 mm, 

 Hmotnost stroje 275 kg, 

 Rozměry 850 x 600 x 1740 mm. 

Ruční tabulové nůţky na plech MetallKraftt BSS 1020 E 

Tyto nůţky jsou vyrobeny z masivní litinové 

konstrukce s velkou hmotností. Díky volnému 

průchodu umoţňují zpracovávat plech i ve 

svitcích. Své uplatnění naleznou především 

v malých dílnách i v průmyslu [25]. 

Hlavní parametry stroje [25]: 

 plech do tloušťky 1,5 mm, 

 maximální délka řezu 1050 mm, 

 hmotnost stroje 435 kg, 

 rozměry 2000 x 850 x 1500 mm. 

Obr. 2. 8 Dvoukotoučová bruska [25]. 

Obr. 2. 9 Pila na kov VMBS 1408[25]. 

Obr. 2. 10 Ruční tabulové nůţky [25]. 
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Ruční ohýbačka plechu FSBM 1020-20 S2 

Jedná se o ruční ohýbačka plechu s noţním 

ovládáním horní lišty. Je univerzálně 

pouţitelná pro průmysl i řemeslné dílny. 

Vyniká svou robustní konstrukcí a vysokou 

hmotností. Rozevření mezi horní a spodní 

lištou můţe být aţ 25 mm. Po upnutí materiálu 

zůstávají obě dvě ruce volné pro ohýbání  

či případnou manipulaci s materiálem [25]. 

Hlavní parametry stroje [25,26]: 

 maximální úhel ohybu 135°, 

 maximální tloušťka plechu 2 mm, 

 pracovní šířka 1020 mm, 

 hmotnost 285 kg, 

 rozměry 1350 x 850 x 1175 mm. 

2.2 Trubkový systém  

Flexibilní trubkový stavebnicový systém je skvělý nástroj k plánování, řízení  

a optimalizaci výrobních procesů. Pomocí trubkového systému G. S. ACE lze jednoduše  

a rychle sestavit prakticky jakoukoli konstrukci.  Pomocí spojek a trubek je moţno vytvořit 

rozměrově potřebný regál. K regálům je moţnost namontovat válečkové tratě a vytvořit tak 

skladový regálový systém, který je moţno vyuţít i k meziskladům. Kromě regálů 

umoţňuje trubkový stavebnicový systém postavit transportní vozíky, gravitační 

dopravníky, pracovní a montáţní stoly, stejně tak i celé výrobní linky [27].  

Mezi výhody patří [27]: 

 snadné a rychlé úpravy jiţ hotových konstrukcí, 

 stabilita při nízké hmotnosti, 

 jednoduchá montáţ pomocí imbusového klíče, ţádné vrtání ani svařování, 

 široký výběr trubek, válečkových tratí, spojek, pojezdových kol a příslušenství. 

 

 

 

 

Obr. 2. 11 Ruční ohýbačka plechu [25]. 

Obr. 2. 12 Základní spojky [27]. Obr. 2. 13 Válečková trať [27]. 
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2.3 Sklad 

Aktuálně je ve „špinavé“ části workshopu umístěn stromečkový regál. Ten slouţí  

ke skladování trubek pro konstrukce, válečkových tratí a hliníkových profilů. Na drobné 

součástky je postaven spádový regál pomocí trubkového systému. V něm jsou umístěny 

euro přepravky, které se pohybují po válečkových tratích. Tento regál je vyuţíván 

především pro spojky. Jsou zde umístěny i skříně na náhradní díly. Ty jsou uzamykatelné  

a přístup k nim mají pouze určené osoby. Plechy a jiţ vyřazené přípravky se skladují 

v polici. 

 

Obr. 2. 12 Spádový regál. 
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3 KAPACITNÍ PROPOČTY 

Kapacitní propočty řeší vztah mezi plánovaným výrobním programem a vstupními 

výrobními objekty. Druh výroby je pak určen zejména typy a počty strojů, ručních 

pracovišť a potřebnou výměrou ploch. Výrobní plán je dán předpokládanými počty 

výrobků, které má podnik v plánu vyrobit za dané časové období. Podstatou jakéhokoli 

kapacitního propočtu je poměřování času. Tento čas můţe daná pracovní jednotka vyuţít 

k práci za určité časové období, s časem, který bude od této pracovní jednotky poţadován.  

Pro kaţdý kapacitní propočet je nejdůleţitější znát aktuálně vyráběný počet druhů výrobků. 

Pokud podnik vyrábí malý počet odlišných produktů, je nezbytné provést kapacitní 

propočet pro kaţdý druh výrobku. V druhém případě pokud podnik produkuje více druhů 

výrobků, je výhodné vybrat jednoho typického představitele a na něm provést kapacitní 

propočet [4,28]. 

 

 
 

Obr. 3. 1 Základní rozdělení kapacitních propočtů [4]. 

Statický kapacitní propočet 

Výsledek statického kapacitního propočtu informuje o průměrné spotřebě strojů, dělníků  

a potřebné výměře ploch za celé časové období. Pouţívá se především v provozech, kde se 

nemění sortiment výroby. Přesné kapacitní propočty lze aplikovat u hromadné a sériové 

výroby, pokud je k dispozici úplná konstrukční a technologická dokumentace. Naopak  

u přibliţných kapacitních propočtů není dopředu znám přesný sortiment vyráběných dílů.  

U tohoto způsobu výroby se bere v potaz celkový objem výroby v kusech či tunách [4]. 

 

Dynamický kapacitní propočet 

V dnešní době se velmi často mění výrobní sortiment na základě aktuálních poţadavků  

od zákazníků. Z tohoto důvodu je potřeba dynamickým kapacitním propočtem zjišťovat 

okamţitou kapacitní potřebu strojů, pracovníků a ploch v daných časových úsecích  

na základě krátkodobých operativních plánů. Technolog spolu s procesním inţenýrem 

navrhuje přesuny práce v kritickém období na méně vyuţitá pracoviště. Oproti statické 

metodě jsou k vypočtení dynamického kapacitního propočtu potřebné podrobnější 

podklady. Jednotlivá pracoviště mají přidělený měsíční, týdenní či dokonce denní rozpis 

práce. Podstata a vzorce u dynamického kapacitního propočtu jsou stejné jako u statického. 
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K dosaţení určitého cíle se pouţívají optimalizační kapacitní propočty. Zmiňovaný 

cíl můţe být maximalizace zisku, sníţení přepravních nákladů či splnění časového termínu. 

Kapacitní propočty lze vytvářet i pomocí simulačního softwaru. V něm se po vytvoření 

výrobního systému analyzují vztahy mezi výrobním plánem a potřebným výrobním 

profilem. Jedná se tedy o simulační kapacitní propočet [4,28]. 

 

3.1 Kapacitní propočet průměrné linky  

Cílem tohoto propočtu je určit potřebný počet 

pracovišť a dělníků pro stavbu trubkových 

konstrukcí na běţné lince. Konstrukce se 

vytváří z trubkového systému od firmy 

Beewatec. Trubky se dělí na pásové pile Pilous 

ARG 130 Super na potřebné rozměry. 

Následně se konce trubek zabrousí na pásové 

brusce BP – 150. Odtud poté trubky putují na 

montáţní pracoviště, kde probíhá jejich 

sestavení pomocí spojek a šroubů. Na 

sestrojení konstrukcí je dán termín jednoho 

měsíce. Celkově se jedná o 16 stolů a 1 

zásobovací vozík. Dohromady se musí 

poskládat 450 kusů trubek. Ve výpočtech je 

zakomponován měsíc červenec.  

 

 

Tab. 3. 1 Technologický postup výroby stolu. 

Číslo 

operace 

Čas na 

1 kus 

[min] 

Pracoviště Popis práce 

1 3 Pilous ARG 130 

Super 

na pásové pile řezat trubky ø 28 mm na délky 

poţadované dle výkresové dokumentace; 

kontrolovat délky trubek pomocí svinovacího 

metru 

2 1 BP – 150 na brusce zabrousit konce trubek 

3 4 Montáţní 

pracoviště 

dle výkresové dokumentace vyzvednout ze 

skladu potřebné součástky a postavit 

konstrukci 

3.1.1 Efektivní časové fondy 

Efektivní časové fondy vyjadřují mnoţství času v závislosti na typu pracovní jednotky. 

Mezi tyto fondy se řadí efektivní časový fond strojního pracoviště, ručního pracoviště  

a dělníka [4].  

Efektivní časový fond ručního pracoviště 

Teoretická hodnota efektivního časového fondu ručního pracoviště se určí pomocí vztahu 

(3.1). Následující rovnice (3.1) aţ (3.16) jsou uvedeny v literatuře [4]. 

Obr. 3. 2 Příklad konstrukce stolu. 
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    (          )              (3.1) 

kde: Er [h/měsíc] - efektivní časový fond ručního pracoviště 

 Kc [dny]  - celkový počet dnů v měsíci 

 S [dny/měsíc] - počet sobot 

 N [dny/měsíc] - počet nedělí 

 Sv [dny/měsíc] - počet státních svátků 

    (         )     (   –    –    –   )                      

Efektivní časový fond strojního pracoviště 

U strojních pracovišť je nutné počítat s odstavením strojů. Toto odstavení se provádí 

z důsledku oprav a údrţby strojů. U pásové pily se například jedná o výměnu a seřízení 

pilového pásu. Z empirického hlediska se počítá, ţe odstavení strojů činí v průměru 10 aţ 

12 % z celkového počtu pracovních dní v roce. U výpočtu v rovnici (3.2) se bere  

v úvahu 10 % [4]. 

       (       )          (3.2) 

kde: Er [h/měsíc] - efektivní časový fond ručního pracoviště 

 Es [h/měsíc] - efektivní časový fond strojního pracoviště 

       (       )      (        )                 

Efektivní časový fond dělníka 

Dělník má nárok na 25 dní dovolené za rok. V níţe pouţívaném výpočtu se pracuje 

s měsícem, a proto je v něm započítaná dvoudenní dovolená. V potaz je brán i počet dní, 

kdy je pracovník nemocný. Na tuto hodnotu je přiřazen jeden pracovní den. Konečný 

výpočet efektivního časového fondu dělníka se získá tak, ţe od efektivního časového fondu 

ručního pracoviště se odečte průměrný počet dní dovolené a dnů nemoci pracovníka [4].  

       (    )              (3.3) 

kde: Ed [h/měsíc] - efektivní časový fond dělníka 

 Er [h/měsíc] - efektivní časový fond ručního pracoviště 

 D [dny/měsíc] - počet dní, kdy je pracovník na dovolené 

Ne [dny/měsíc] - počet dní, kdy je pracovník nemocný 

       (    )       – (   )                   

 

 

3.1.2 Potřebný počet pracovišť 

Potřebný počet strojních pracovišť 

K zjištění potřebného počtu strojních pracovišť je pouţit vztah (3.4). Koeficient 

překračování norem pro strojní pracoviště je větší neţ 1, protoţe je počítáno s tím, ţe se 

dělník při opakované činnosti bude v práci zdokonalovat. To se projeví překračováním 

dané normy [28]. 

      
          

                     
 [ - ] (3.4) 
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kde: Pthi [ - ]  - teoretický počet pracovišť pro provedení i-té operace 

tki [min]  - předpokládaný čas pro provedení i-té operace 

Ni [ks/měsíc] - plánovaný počet operací 

 Es [h/měsíc] - efektivní časový fond strojního pracoviště 

 ss [-]  - směnnost strojních pracovišť 

kpns [-]  - koeficient překračování norem pro strojní pracoviště 

Počet strojních pracovišť pro operaci Pth1 

N1 = 450 ks/měsíc 

tk1 = 3 min 

Es = 136,8 h/měsíc 

ss = 1 

kpns = 1,2 

      
          

                     
 = 

         

                     
           

Potřebný počet ručních pracovišť 

K zjištění potřebného počtu ručních pracovišť je pouţit vztah (3.5). Obdobně jako u 

strojních pracovišť se zohledňuje koeficient překračování norem pro ruční pracoviště [28]. 

      
          

                     
 [ - ] (3.5) 

kde: Pthi [ - ]  - teoretický počet pracovišť pro provedení i-té operace 

tki [min]  - předpokládaný čas pro provedení i-té operace 

Ni [ks/měsíc] - plánovaný počet operací 

 Er [h/měsíc] - efektivní časový fond ručního pracoviště 

 sr [-]  - směnnost ručních pracovišť 

kpnr [-]  - koeficient překračování norem pro ruční pracoviště 

Počet ručních pracovišť pro operaci Pth3 

N3 = 450 ks/měsíc 

tk3 = 4 min 

Er = 152 h/měsíc 

sr = 1 

kpnr = 1,25 

      
         

                     
    

         

                   
           

Vyuţití pracovišť 

Pokud je proveden poměr mezi teoretickou a skutečnou hodnotou počtu strojů při i-té 

operaci, je získáno procentuální vyuţití pracoviště [4].  

    
    

    
       [ % ] (3.6) 

kde: ηi [%]  - procentuální časové vyuţití pracoviště i-té operace 

Pthi [ - ]  - teoretický počet pracovišť pro provedení i-té operace 

Pshi [ - ]  - skutečný počet pracovišť pro provedení i-té operace 
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Procentuální vyuţití prvního pracoviště 

 Pth1 = 0,146 

 Psh1 = 1 

    
    

    
         

     

 
                 

3.1.3 Kapacitní počty dělníků 

Počet strojních pracovníků 

Jedná se o stejný vzorec jako v rovnici (3.4), který je navýšen o koeficient vícestrojové 

obsluhy. To je způsobeno tím, ţe k jednomu pracovišti se přiřadí jeden dělník.  

      
          

                        
 [ - ]       (3.7) 

kde: Dvsi [ - ]  - počet strojních pracovníků pro provedení i-té operace 

tki [min]  - předpokládaný čas pro provedení i-té operace 

Ni [ks/měsíc] - plánovaný počet operací 

 Es [hod./měsíc] - efektivní časový fond strojního pracoviště 

 ss [-]  - směnnost strojních pracovišť 

kpns [-]  - koeficient překračování norem pro strojní pracoviště 

a [-]  - koeficient vícestrojové obsluhy 

 

Počet strojních pracovníků pro operaci Dvs1 

N1 = 450 ks/měsíc 

tk1 = 3 min 

Es = 136,8 h/měsíc 

ss = 1 

kpns = 1,2 

a = 1 

      
          

                        
    

         

                       
           

Počet ručních pracovníků 

      
          

                      
 [ - ]       (3.8) 

kde: Dvri [ - ]  - počet ručních pracovníků pro provedení i-té operace 

tki [min]  - předpokládaný čas pro provedení i-té operace 

Ni [ks/měsíc] - plánovaný počet operací 

 Er [h/měsíc] - efektivní časový fond ručního pracoviště 

 sr [-]  - směnnost ručních pracovišť 

kpnr [-]  - koeficient překračování norem pro ruční pracoviště 
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Počet ručních pracovníků pro operaci Dvr3 

N3 = 450 ks/měsíc 

tk3 = 4 min 

Er = 152 h/měsíc 

sr = 1 

kpnr = 1,25 

      
          

                      
    

         

                      
           

 

Tab. 3. 2 Výsledné hodnoty kapacitních propočtů pracovišť a dělníků. 

Číslo i-té 

operace [-] 

Teoretický počet 

pracovišť  Pthi [-] 

Skutečný počet 

pracovišť  Pshi [-] 

Procentuální 

vyuţití ηi [%] 

Počet 

dělníků [-] 

1 0,137 1 13,7 1 

2 0,046 1 4,6 1 

3 0,158 1 15,8 1 

3.1.4 Výpočet počtu kusů potřebných trubek 

Trubky se prodávají v délce 4 metrů. Ve výpočtu v rovnici (3.9) se počítá se ztrátou 

5 % na koncový odpad. 

                              (3.9) 

kde: lt [m]  - délka trubek 

 lp [m]  - délka přířezů 

 qk [m]  - ztráta koncovým odpadem 

 

 lp = 282,98 m 

                                           

     
  

 
         (3.10) 

kde: lt [m]  - délka trubek 

 pt [ks]  - počet trubek 

  

 lt = 297,13 m 
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Zhodnocení 

Z tabulky 3. 2 plyne, ţe procentuální vyuţití 

pracovišť je velmi malé. Na kaţdou operaci je 

přiřazen jeden pracovník, coţ není příliš 

vhodné. Proto celý postup výroby konstrukcí 

bude dělat pouze jeden technik. Poté co práci 

dokončí, provede na konstrukcích úpravy dle 

přání a poţadavků od procesního inţenýra.  

Při zkracování trubek je pro něj výhodné 

pouţít nůţ zobrazený na obr. 3. 3. Trubky se 

díky němu nemusejí z konstrukcí rozebírat  

a nosit do workshopu, kde by se zkracovaly. 

Po provedení úprav a instalaci válečkových 

tratí je linka připravena k umísťování zařízení 

a robotů. Pomocí rovnice (3.11) se ověří, zda 

technik zadanou práci zvládne.  

  
     ∑   

 

     

     
(3.11) 

kde: ηi [%]  - procentuální časové vyuţití pracoviště i-té operace 

  
     ∑   

 

     

                      
 

3.2 Kapacitní propočet ploch ve „špinavé“ části workshopu 

Plocha strojních a ručních pracovišť 

  
    ∑    

 

     

       
   

(3.12) 

  

 

 

    ∑    

 

     

       
   

(3.13) 

kde: Fs [m
2
]  - výrobní plocha strojních pracovišť 

Fr [m
2
]  - výrobní plocha ručních pracovišť 

fsj [m
2
]  - měrná plocha strojního pracoviště j-tého typu 

frj [m
2
]  - měrná plocha ručního pracoviště j-tého typu 

nj [ks]  - navrţený počet pracovišť j-tého typu 

 

Výrobní plocha stroje PILOUS ARG 130 Super 

 a1 = 0,45 m  

 b1 = 1,2 m 

 n1 = 1ks 

Obr. 3. 3 Ruční řezačka na trubky [27]. 
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      (           )    (          ) 
                      

 

 

Obr. 3. 4 Schéma výrobní plochy. 

 

                                

Výrobní plocha zámečnického a montáţního pracoviště 

Pro jedno zámečnické pracoviště se počítá měrná plocha 5 m
2
. U montáţního pracoviště se 

kalkuluje s 6 m
2
. 

 

Tab. 3. 3 Plochy jednotlivých pracovišť. 

Název stroje / pracoviště Plocha [ m
2
] Počet [ks] Celková plocha [ m

2
] 

Pásová pila PILOUS ARG 130 4,95 1 4,95 

Pásová bruska 4,52 1 4,52 

Sloupová vrtačka 4,14 1 4,14 

Soustruh OPTIturn TH 4010 7,92 1 7,92 

Vrtačko-frézka 4,04 1 4,04 

Nástrojařská frézka 10,18 1 10,18 

Dvoukotoučová bruska 3,45 1 3,45 

Pásová pila VMBS 1408 4,92 1 4,92 

Ruční tabulové nůţky 7,79 1 7,79 

Ruční ohýbačka plechu 6,75 1 6,75 

Ruční montáţní pracoviště 6 1 6,00 

Ruční zámečnické pracoviště 5 2 10,00 
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Celková plocha strojních pracovišť 

  
    ∑    

 

     

               
       

Celková plocha ručních pracovišť 

  
    ∑    

 

     

            
      

Výpočet výrobní plochy 

               
   (3.14) 

                                      

Pomocná podlahová plocha 

               
   (3.15) 

                                       

Celková plocha „špinavé“ části workshopu 

             
    (3.16) 
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4 NÁVRH VARIANT DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 

4.1 Obecný postup při sestavování návrhu 

Při sestavování návrhu se nejčastěji racionalizuje stávající výroba nebo se jedná o projekt 

na zelené louce. Pro sestrojení dobrého návrhu je nutný správný metodický postup. 

K přípravě se přistupuje v cyklických etapách. Mezi ně se řadí diagnostika, sběr informací, 

návrh a realizace [28]. 

4.1.1 Diagnostika 

Diagnostika je první etapou, kde je potřeba se seznámit s objektem řešení. V případě 

racionalizace stávajícího systému je nutné najít jeho nedostatky a rezervy. Jde tedy  

o orientační průzkum. Ten zpracovávají nejzkušenější zaměstnanci, kteří velmi dobře znají 

vzájemné závislosti ve stávajícím systému [4]. 

4.1.2 Sběr informací 

Tato etapa bývá často opomíjena. Sběr informací ovšem nemůţe být vynechán, protoţe 

bude potřeba v následujícím rozboru. Při sestavování návrhu je nutné sběr informací 

organizovat. Samovolný průběh sběru způsobuje značnou ztrátu času pro pracovníky 

zabývající se touto problematikou. Informace lze získat z informačního systému  

a z pozorování. U pozorování jsou informace aktuální a přesně zobrazují realitu. Mnohem 

sloţitěji se ovšem získávají. Před rozborem je potřeba sesbíraná data protřídit a vypracovat 

matematické zpracování [28]. 

4.1.3 Rozbor 

Aţ po uskutečnění diagnostiky a sběru informací je moţné přistoupit k rozboru. Z něj se 

následně odvodí moţné varianty řešení problémů, nedostatků a rezerv odhalených 

v diagnostice.  V úvahu se musí brát technická, ekonomická a ergonomická hlediska [28]. 

 K základním rozborům se řadí [28]: 

 rozbor standardizace, 

 rozbor vybavenosti výroby stroji, zařízeními a jejich vyuţití, 

 rozbor technického stavu základních prostředků, 

 rozbor stávajícího dispozičního řešení, 

 rozbor vybavenosti výroby speciálním nářadím, 

 rozbor ergonomických vlivů. 

4.1.4 Návrh 

V této etapě se navrhuje daný projekt. Kaţdý řešitel zde můţe vyuţít svůj tvůrčí talent. 

Z tohoto důvodu se mohou návrhy od více autorů značně lišit, i kdyţ všichni pouţívají 

vzorové postupy. Projektant musí čerpat znalosti z informací a pečlivého studia odborné 

literatury. Pokud je v projektu obsaţena větší část celku, je důleţité brát v úvahu jeho 

vstupní a výstupní vztahy. Do návrhu je potřeba také zakomponovat ekonomické 

zhodnocení. V něm se porovnávají dané přínosy a vzniklé náklady [28]. 

4.1.5 Realizace 

Závěrečnou etapou je realizace, kdy dojde k završení celého procesu. Projeví se při ní 

veškeré nedostatky z pohledu projektové přípravy a ekonomického hodnocení. Realizace 

spočívá v instalaci a zprovoznění daného projektu. Zabezpečit lze vlastními silami, pomocí 
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dodavatelů nebo kombinovaně. Snahou je, aby doba zprovoznění daného projektu trvalo co 

nejkratší dobu [28]. 

4.2 Základní způsoby rozmístění strojů a pracovišť 

Stroje a pracoviště se rozmísťují na základě výsledků rozborů a rozmísťovacích metod. 

Výsledné umístění se volí tak, aby se dosáhlo minimální manipulace, minimálního 

zabraného prostoru, hospodárnosti výroby a optimálního materiálového toku. Mezi 

základní způsoby uspořádání pracovišť se řadí uspořádání volné, technologické, 

předmětné, modulární a buňkové. Tyto vyjmenované způsoby se mohou mezi sebou 

navzájem spojovat a tím vznikne kombinované uspořádání [28]. 

4.2.1 Volné uspořádání 

Vyznačuje se náhodným uspořádáním strojů a pracovišť na hale či dílně. Nalézt je lze 

všude tam, kde se nedá jednoznačně určit materiálový tok a organizační vztahy mezi 

pracovišti. Na obr. 4. 1 aţ 4. 5 je materiálový tok znázorněný šipkami. S volným 

uspořádáním se lze setkat především v údrţbářských a prototypových dílnách, které jsou 

zaměřené na kusovou výrobu. Toto rozmístění však není optimální a proto se od tohoto 

způsobu ustupuje. Při rozmísťování strojů a pracovišť je totiţ nutné uvaţovat základní 

výrobní a ergonomická kritéria [4]. 

 

 

Obr. 4. 1 Příklad volného uspořádání [28]. 

4.2.2 Technologické uspořádání 

Stroje jsou rozmísťovány podle technologické příbuznosti operací. Veškeré lisovací 

operace se provádějí v lisovně, obráběcí operace v obrobně a sestavování jednotlivých 

komponent na montáţi. V obrobně jsou rozmístěny v jedné skupině pily, v druhé soustruhy 

a následně například brusky. V seskupení bývají stejné druhy strojů. Toto uspořádání se 

nalézá všude tam, kde není moţné určit převládající směr materiálového toku z důvodu 

výroby velkého sortiment dílů. Typickým příkladem je v těţké a střední strojírenství,  

kde převaţuje kusová a malosériová výroba. Stroje a nářadí jsou univerzální a z tohoto 

důvodu je zde kladen vyšší důraz na kvalifikaci dělníků [4,28]. 

 

Mezi výhody patří [28]: 

 změna výrobního programu nenaruší výrobu, 

 snadné zavedení vícestrojové výroby, 

 lepší vyuţití strojů, 

 poruchy jednotlivých strojů nenaruší výrobu, 

 snadná údrţba. 
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K nevýhodám se řadí [28]: 

 dlouhý tok materiálu a s ním spojené náklady na dopravu, 

 větší nároky na výrobní plochu, 

 dlouhá průběţná doba, 

 rostoucí nároky na centrální mezisklad, 

 snadná údrţba, 

 zvyšování objemu oběţných prostředků. 

 

 

Obr. 4. 2 Příklad technologického uspořádání [28]. 

4.2.3 Předmětné uspořádání 

Uplatnění tohoto uspořádání je především ve velkosériové a hromadné výrobě. 

Technologický postup udává jednotlivé rozmístění pracovišť. Výrobky se pohybují pouze 

jedním směrem a vzniká zde výrobní proud. Nejvhodnější vyuţití je u hromadné výroby 

jedné součásti nebo skupiny tvarově a technologicky podobných součástí. Dokonalejším 

předmětným uspořádáním je výrobní linka, případně automatická synchronizovaná linka.  

Tyto linky jsou obvykle sloţeny z velmi produktivních jednoúčelových strojů, které jsou 

navzájem propojený společným dopravníkem. Operátoři obsluhující linky nemusí být příliš 

kvalifikovaní. Nastavení a seřizování strojů je úkolem techniků. 

Vícepředmětné linky se nachází v běţných strojírenských podnicích, kde je nutné 

produkovat větší sortiment součástí, které se liší sledem operací. Stroje se v těchto linkách 

rozmísťují dle optimálních výrobních kritérií. Další moţností těchto vícepředmětných linek 

jsou hnízdové struktury pracovišť. Výrobní zařízení se zde rozmísťují do výrobních hnízd. 

Kaţdé výrobní hnízdo je určeno pro výrobu konstrukčně a technologicky podobných 

součástí [4,28]. 

 

 Mezi výhody patří [28]: 

 sníţení rozpracovanosti, 

 zkrácení manipulačních drah a průběţné doby výroby, 

 zkrácení mezioperačních časů a nákladů na manipulaci, 

 zmenšená potřeba výrobní plochy, 

 sníţení nákladů na skladování. 

 

 K nevýhodám se řadí [28]: 

 změna výrobního programu vyvolá značné změny ve strojním zařízení i uspořádání 

strojů, 
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 sníţením objemu výroby poklesne vyuţití strojů, 

 náročnější a nákladnější údrţba strojů. 

 

 
Obr. 4. 3 Příklad předmětného uspořádání [28]. 

4.2.4 Modulární uspořádání  

Modulární uspořádání je sestavení výrobních strojů do technologických bloků. Tyto bloky 

se také nazývají moduly. Odtud je dán název pro dané uspořádání. Na jednom modulu se 

provádí více druhů technologických operací. Tento modul bývá tvořen větší skupinou 

pracovišť, která se skládají z CNC strojů a obráběcích center. Pro vysokou produktivitu 

práce musí být takovéto bloky přednostně zásobovány materiálem a nářadím. Díky vysoké 

ceně CNC strojů se vyplatí dvousměnný nebo i třísměnný provoz. U operátorů se 

předpokládá dostatečná kvalifikace k ovládání strojů. S popisovaným typem uspořádání se 

lze setkat v malosériové a ve výjimečných případech i kusové výrobě [4,28]. 

 

Mezi výhody patří [28]: 

 vysoká produktivita práce, 

 zkrácení operačních i mezioperačních časů, 

 zkrácení manipulačních drah, 

 zlepšení organizace práce a řízení výroby. 

 

K nevýhodám se řadí [28]: 

 vyšší nároky na technickou přípravu výroby, 

 vysoká cena strojů a zařízení. 

 

 

Obr. 4. 4 Příklad modulárního uspořádání [28]. 
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4.2.5 Buňkové uspořádání 

Výrobní buňku lze přirovnat ke stroji, který je schopný produkovat velké mnoţství 

kvalitních dílů a součástí. Zpravidla bývá s automatizovaným či robotizovaným okolím.  

To zajišťuje bezproblémovou manipulaci. Zjednodušeně lze říci, ţe se jedná o modifikaci 

modulárního uspořádání [4,28].  

 

Mezi výhody patří [28]: 

 vysoká produktivita práce, 

 minimalizovaná, automatizovaná, robotizovaná operační i mezioperační manipulace 

s materiálem, 

 přesné dodrţování technologické kázně a tím i zvýšení kvality výroby a sníţení 

zmetkovitosti, 

 zlepšení organizace práce a řízení výroby. 

 

K nevýhodám se řadí [28]: 

 vyšší nároky na technickou přípravu výroby, 

 vysoká cena strojů a zařízení. 

 

 
Obr. 4. 5 Příklad buňkového uspořádání [28]. 

4.3 Nákup nového vybavení 

Soustruh OPTIturn TH 3309  

Plně vybavený soustruh s vodicím a taţným 

šroubem určený převáţně pro mechaniky. 

Otáčky lze měnit pomocí frekvenčního měniče 

Lenze v rozmezí od 10 do 2500 1/min. Stroj 

bude pouţit jako náhrada za starší soustruh 

Harrison M250, který by musel projít 

generální opravou, aby byl schopen zajistit 

bezproblémový chod pomocného a obsluţného 

provozu [25]. 

Hlavní parametry stroje [25]: 

 elektrické připojení 400 V, 

 příkon 1,5 kW, 

 vzdálenost mezi hroty 1000 mm, 

 hmotnost stroje 775 kg, 

 rozměry 1685 x 745 x 1590 mm. 

 

Obr. 4. 6 Soustruh OPTIturn TH 3309 [25]. 
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Regálové přepravky 

Boxy z nerozbitného polypropylenu, které jsou 

určeny pro velké zatíţení. Odolají teplotě 

v rozmezí od -20 °C aţ do 90 °C. Díky svému 

tvaru se jednoduše stohují na sebe. Jako jejich 

příslušenství je moţnost dokoupit příčné  

a podélné rozdělovníky. Ty slouţí k oddělení 

skladovaného materiálu. Přepravky se pouţijí 

ke skladování drobného kusového materiálu 

nebo k výběru potřebných dílů na montáţ 

konstrukcí. Smyslem je zajistit lepší aplikaci 

metody 5S  [38].  

 

Děrované desky na nářadí 

Po zavedení systému děrovaných desek se  

v dílnách lépe tvoří systém 5S. Tyto desky 

přispívají k udrţování pořádku, protoţe kaţdý 

pracovní nástroj nebo ochranná pomůcka 

patří na své místo. Je také patrné, zda daný 

nástroj někdo pouţívá, kdyţ není na svém 

místě. Vyrobeny jsou z ocelového plechu  

o tloušťce 1,25 mm. V tomto plechu jsou 

vytvořeny díry, které slouţí k uchycení 

různých typů drţáků. Desky lze pověsit na 

stěnu nebo pomocí trubkového systému 

vytvořit optimální stojan, na který se deska 

zavěsí [27]. 

 

Vstřikovací lis Fanuc α-S100iA 

Tyto vstřikovací stroje se umístí do prostoru, který vznikne po přesunutí pracoviště 

workshop. Jejich rozměry 4482 x 1213 x 1636 mm umoţní rozšířit lisovnu o 4 stroje  

a jejich potřebné příslušenství [39]. 

 

 
Obr. 4. 9 Fanuc α-S100iA [39]. 

Obr. 4. 7 Regálová přepravka unibox [38]. 

Obr. 4. 8 Děrovaná deska [27]. 
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4.4 Obecné zásady rozmísťování jednotlivých strojů 

K znázornění stroje v dispozičním řešení je nutné nakreslit jeho vnější obrys. V úvahu se 

také musí brát krajní polohy, kterých mohou dosáhnout jednotlivé pohyblivé části stroje. 

V dispozičním návrhu je také důleţité zakreslit pracovní místo dělníka a přípojku 

elektrického proudu. Nelze opomenout také zakreslit příslušenství daného stroje.  

Do výkresu se kreslí i regály a skříňky na nářadí [4]. 

 

4.5 Metody pro návrh optimálního uspořádání pracovišť 

Existují dva způsoby, podle nichţ se optimálně rozmísťují pracoviště. Záleţí, zda se bere 

v úvahu jedno nebo více kritérií. U jednoho kritéria se uvaţuje například intenzita 

materiálového toku nebo technologický sled operací. Pokud se bere v potaz více kritérií, je 

nutné stanovit jednotlivé váhy pro daná kritéria. Takto provedené výsledky se musí v praxi 

přizpůsobit ostatním faktorům, které nelze vystihnout. Mezi tyto faktory patří například 

půdorys haly, rozmístění sloupů a ostatních strojů [4].   

4.5.1 Metoda těţiště 

Metoda najde vyuţití pro rozmísťování pracovišť ve vícepředmětných linkách. Tyto linky 

jsou typické tím, ţe se v nich můţe vyrábět větší mnoţství součástí. Metoda těţiště je 

zaloţena na principu rovnováhy momentů. Tato rovnováha tvoří intenzitu materiálového 

toku. K výpočtu je nutné sestrojit tabulku. Řádky této tabulky udávají jednotlivá pracoviště 

a ramena tvoří počet sloupců, které se shodují s pořadím jednotlivých operací. U kaţdého 

pracoviště se musí určit minimální hodnota velikosti momentu. Tuto hodnotu je nutné brát 

v absolutní hodnotě. Následně se provede vyhodnocení seřazením dle velikosti a tím se 

získá postupný sled pracovišť [4]. 

 

4.5.2 Trojúhelníková metoda prostá 

Záměrem této metody je určit relativní polohu jednotlivých pracovních míst. Pracoviště se 

umísťují vzhledem k mnoţství materiálového toku mezi nimi, aby se minimalizovali 

přepravní vzdálenosti a s nimi spojené náklady. Začíná se zakreslením dvojce pracovišť 

s největší intenzitou do uzlů trojúhelníkové rovnostranné sítě. K ní se následně hledá další 

pracoviště s největší intenzitou. To se zakreslí do trojúhelníkové sítě tak, aby bylo docíleno 

minimálního přepravního výkonu. Poté se obdobným způsobem umístí další pracoviště 

vzhledem k jiţ umístěným pracovištím. Po umístění posledního se provede zhodnocení  

a úprava dle skutečného půdorysu haly a jiných kritérií. 

Z tab. 4. 1 vyplývá, ţe největší intenzita materiálového toku je mezi skladem a pilou. 

Z tohoto důvodu se pracoviště umístí vedle sebe. Následně se pomocí tab. 4. 2 posoudí, 

jaké pracoviště se rozmístí dále. Brusku, která má větší intenzitu vztahů oproti montáţnímu 

pracovišti je moţno dle obr. 4. 10 umístit na pozici 1 aţ 8. Pomocí tab. 4. 3 se určí její 

vhodná pozice a na ni se stroj umístí. Stejným způsobem se pokračuje i u montáţního 

pracoviště. Výsledné rozmístění pracovišť je znázorněno na obr. 4. 11. V tabulkách  

tab. 4. 1 aţ tab. 4. 4 vztahujících se k trojúhelníkové metodě prosté je intenzita vztahů mezi 

pracovišti znázorněna jednotkou kilogram za měsíc [4,28]. 
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Tab. 4. 1 Intenzita vztahů mezi pracovišti [4]. 

Jiţ umístěné 

pracoviště 

Sklad Pila Bruska Montáţ 

Sklad - 232  85,34 

Pila  - 208,8  

Bruska   - 208,8 

Montáţ    - 

 

Tab. 4. 2 Intenzita vztahů pro dosud neumístěné pracoviště [4]. 

Jiţ umístěné pracoviště Neumístěné pracoviště 

Bruska Montáţ 

Sklad 0 85,34 

Pila 208,8 0 

∑ 208,8 85,34 

 

 

Obr. 4. 10 Dvojce pracovišť s nejsilnější vazbou umístěná v trojúhelníkové síti [4]. 

Tab. 4. 3 Potenciální přepravní výkony pro práci na brusce [4,28]. 

Jiţ 

umístěné 

pracoviště 

Pozice moţného umístění 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Sklad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

Pila 208,8.2 208,8.2 208,8.1 208,8.1 208,8.1 208,8.1 208,8.1 208,8.2 

∑ 417,6 417,6 208,8 208,8 208,8 208,8 208,8 417,6 
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Obr. 4. 11 Trojce pracovišť umístěná v trojúhelníkové síti [4]. 

Tab. 4. 4 Potenciální přepravní výkony pro práci na montáţi [4,28]. 

Jiţ 

umístěné 

pracoviště 

Pozice moţného umístění 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sklad 85,34

.1 

85,34.

1 

85,34.

1 

85,34.

2 

85,34.

3 

85,34.

3 

85,34.

2 

85,34.

2 

85,34.

1 

85,34.

1 

Pila 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 

Bruska 208,8

.3 

208,8.

2 

208,8.

1 

208,8.

1 

208,8.

1 

208,8.

1 

208,8.

1 

208,8.

2 

208,8.

2 

208,8.

3 

∑ 711,7 502,9 294,1 379,5 464,8 464,8 379,5 588,3 502,9 711,7 

 

 
Obr. 4. 12 Výsledné rozmístění pracovišť v trojúhelníkové síti [4]. 
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4.5.3 Metoda S. L. P. (Systematic Layout Planning) 

Cílem této metody je nalézt nejsilnější vztahy jednotlivých dvojic pracovišť. Tyto 

pracoviště je nutné umístit vedle sebe. Opět je potřebné sestrojit trojúhelníkovou tabulku, 

která se vyplní příslušnými značkami. Značky znázorňují důleţitost vztahu jako je 

například absolutně nutná blízkost nebo blízkost naprosto neţádoucí. Následně se provede 

grafické rozmístění objektů na základě předchozí trojúhelníkové tabulky. Pracoviště 

s nejsilnějšími vztahy jsou zakresleny co nejblíţe u sebe, zatímco pracoviště s neţádoucími 

vztahy jsou od sebe co nejdál. K větší přehlednosti lze objekty spojit čarami. Čím více čar 

mezi objekty je, tím silnější je vztah mezi nimi [4]. 

 

Obr. 4. 13 Grafické rozmístění strojů metodou S. P. L [4]. 

4.5.4 Metoda návaznosti operací 

Hlavní pouţití nalezne tato metoda ve vícepředmětných linkách. Jejím smyslem je umístit 

pracoviště s technologickou návazností co nejblíţe k sobě. Ke zhodnocení se pouţívá 

trojúhelníková tabulka, do níţ se zapisují návaznosti mezi jednotlivými dvojicemi 

pracovišť. Umísťování probíhá od nejvytíţenější dvojice aţ po nejméně vytíţenou dvojici. 

Záměrem je dosáhnout optimálních materiálových toků [4]. 

 

 

Obr. 4. 14 Tabulka návaznosti operací [28]. 
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4.5.5 Trojúhelníková metoda hodnocení vztahů 

Základním principem této metody je zhodnocení všech dvojic pracovišť z ohledu na jejich 

blízkost. Na začátku je potřebné určit kritéria, ze kterých se bude vycházet v hodnocení. 

Mezi tato kritéria lze zařadit pouţití téhoţ zařízení, návaznost na pomocné provozy, 

obsluha stejným pracovníkem, pouţívání totoţného prostoru a stupeň vzájemného rušení. 

Důleţitým prvkem je i materiálový tok, ten však nemusí být nejdůleţitější. Po vytyčení 

vhodných kritérií se stanoví koeficient relativního významu a vše se zakreslí do přehledné 

tabulky. Příklad takové tabulky je znázorněn na obr. 4. 15. Následujícím krokem je vlastní 

vyhodnocení vztahů všech dvojic pracovišť. Při výpočtu se postupuje pomocí vztahu (4.1). 

Do dispozičního řešení se postupně umísťují pracoviště s největším počtem bodů aţ  

po dvojce s nejmenším počtem bodů [4,35]. 

 
   ∑      

 

   

 
(4.1) 

kde:     [-] - součet bodů pro dvojici pracovišť  

    [-] - stupeň významu kritéria   

    [-] - koeficient relativního významu  

 

Obr. 4. 15 Trojúhelníková tabulka vztahů [35]. 
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Tab. 4. 5 Stupnice hodnocení důleţitosti vztahů [35]. 

 

 

 

    Tab. 4. 6 Vztahy a koeficienty významu [35]. 

 

Pořadové 

číslo 

 

Název kritéria 
Koeficient 

relativního 

významu 

I. Intenzita 

materiálového toku 

3 

II. Obsluha stejným 

pracovníkem 

5 

III. Stupeň vzájemného 

rušení 

2 

 

 

 

4.5.6 Metoda CRAFT 

Pomocí této metody lze minimalizovat přepravní náklady. Přepravní náklady se určují 

mezi dvojicemi pracovišť. Výpočet se provádí jako součin nákladů na přepravu veškerého 

materiálu za stanovený časový interval a samotnou vzdáleností. Algoritmus výpočtu je 

prováděn iteračně. Kaţdý krok algoritmu přepočítává záměnu určitého pracoviště se všemi 

ostatními pracovišti a zaznamenává celkové přepravní náklady. Po výpočtu všech iterací se 

udělá vyhodnocení a určí se optimální nové uspořádání [4]. 

4.5.7 Metoda souřadnic  

Tato metoda se pouţívá nejčastěji, pokud je potřeba umístit nové pracoviště mezi jiţ 

stávající objekty. Jedná se o matematicko-grafickou metodu. Snahou je získání souřadnic 

nového objektu za pomoci rovnic (4.2 a 4.3), které počítají souřadnice z jiţ umístěných 

objektů. Výsledek obou rovnic se zakreslí do grafického řešení a tím se určí poloha nového 

pracoviště. Na obr. 4. 16 jsou zakresleny tři stroje a k nim se na vhodnou pozici umístí 

čtvrtý stroj, který je označen písmenem V [4,28]. 

 
   

∑      
 
   

∑   
 
   

 
(4.2) 

 
   

∑      
 
   

∑   
 
   

 
(4.3) 

kde: xi, yi [m]  - souřadnice i-tého objektu    

qi  [tuny/rok] - intenzita toku mezi i-tým objektem a objektem nově 

    umísťovaným       

xv, yv [m]  - výsledné souřadnice nově umísťovaného objektu 

Stupnice hodnocení 

blízkosti 

Stupeň 

významu 

Bezpodmínečně nutná 5 

Zvláště nutná 4 

Důleţitá 3 

Blízkost se 

doporučuje 

2 

Bez zvláštních nároků 

na blízkost 

1 

Blízkost je 

nevýznamná 

0 

Blízkost je naprosto 

neţádoucí 

- 
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Obr. 4. 16 Rozmístění strojů metodou souřadnic [28]. 

4.6 Sankeyův diagram 

Sankeyův diagram je vhodný nástroj pro optimalizaci a uspořádání pracovišť či objektů 

v podniku. Bere v úvahu intenzitu toků mezi jednotlivými stanovišti a určuje vhodné 

uspořádání daných objektů. K sestavení diagramu je nutné sestrojit šachovnicovou tabulku. 

V ní je znázorněno, jaký materiálový tok jde z jednoho místa na druhé. Pro kontrolu 

správnosti tabulky platí, ţe stejné mnoţství, které do zkoumaného místa vejde, musí  

po určitém časovém úseku odejít. V platnosti je zákon zachování hmoty. V tabulce je 

zapsán fiktivní objekt okolí. Ten představuje vnější prostředí podniku. 

Sankeyův diagram se kreslí do půdorysu zvoleného objektu. Jednotlivé šipky 

znázorňují toky materiálu od odesílatele k příjemci. Díky tloušťce šipky lze jednoduše 

rozeznat, jaké je přepravované mnoţství. Pro diagramy jsou pouţity materiálové toky 

z konstrukce průměrné linky. Uvedené hodnoty v tab. 4. 7 jsou počítány v kilogramech. 

V diagramech jsou oproti šachovnicové tabulce dvě části skladu. V jedné části skladu se 

skladují trubky a v druhé jsou uloţeny spojky, šrouby a matice. Celkově jsou sestrojeny  

4 diagramy. První na obr. 4. 17 reprezentuje stávající situaci. Druhý na obr. 4.18 zobrazuje 

upravenou variantu stejné místnosti. Na obr. 4. 19 a obr 4. 20 jsou vyobrazeny diagramy 

po přesunu workshopu do jiné místnosti [4]. 

 

Tab. 4. 7 Šachovnicová tabulka materiálových toků [4]. 

     kam 

 odkud 
okolí sklad pila odpad Bruska montáţ suma 

okolí - 317,34     317,34 

sklad   - 232   85,34 317,34 

pila 

 

  - 23,2 208,8  232 

odpad 23,2   -   23,2 

bruska     - 208,8 208,8 

montáţ      - 294,14 

suma 317,34 317,34 232 23,2 208,8 294,14  
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Obr. 4. 17 Sankeyův diagram materiálových toků pro aktuální umístění. 

 

 
Obr. 4. 18 Sankeyův diagram materiálových toků pro upravené rozmístění. 

 

 
Obr. 4. 19 Sankeyův diagram materiálových toků pro variantu 1. 
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Obr. 4. 20 Sankeyův diagram materiálových toků pro variantu 2. 

4.7 Manipulace s materiálem 

Jedná se o soubor operací, mezi které patří přemísťování, skladování, balení, váţení  

a měření. Manipulace je součástí základní výroby, pomocných procesů a obsluţných 

procesů. U obsluţných procesů tvoří manipulace značnou část vykonané práce. Základní 

členění manipulace je vyobrazeno na obr. 4. 21 [35]. 

4.7.1 Vnitroobjektová manipulace s materiálem 

Tvoří největší podíl manipulace s materiálem, polotovary a výrobky. K zajištění této 

manipulace je třeba značného počtu pracovníků. Vztahy mezi jednotlivými pracovišti se 

určují pomocí šachovnicové tabulky. Ta stanovuje materiálový tok mezi nimi. 

Pro volbu správných dopravních prostředků je důleţité znát organizační typ výroby, 

stupeň rytmičnosti výrobního pochodu, rychlost toku výroby a hmotnost výrobku. Po 

zjištění těchto charakteristik se do výroby zařadí jeřáby, dopravníky, vozíky nebo 

univerzální systém paletového vozíku s paletou. Na obr. 4. 22 je znázorněno schéma 

rozdělení dopravních vozíků [35]. 

 

Obr. 4. 21 Základní členění manipulace s materiálem [35]. 
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4.7.2 Návrh dopravy na pracoviště workshop 

Doprava na pracovišti workshop bude zajišťována pomocí 3 bezmotorových čtyřkolových 

plošinových vozíků bez zdvihu. Ke konstrukci se pouţije trubkový systém. Vozík se bude 

skládat z trubek, spojek, koleček a ocelového plechu. Jeho podoba je vyobrazena  

na obr. 4. 23. Na obr. 4. 24 je znázorněn dopravní vozík, který bude pouţit k zásobování 

běţné výrobní linky. Vozíky jsou zkonstruovány tak, aby se jednoduše dosáhlo JIT. 

 

Obr. 4. 23 Zásobovací vozík  

pro pracoviště workshop. 

Obr. 4. 22 Rozdělení dopravních vozíků [35]. 

Obr. 4. 24. Zásobovací vozík pro výrobní 

linku. 
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4.8 Skladování  

Pod pojmem skladování se skrývá příprava, uloţení a vybrání materiálu ze skladovacích 

prostorů. Sklady se dělí na odbytové, zásobovací a podle stavebního provedení. Do skladů 

odbytových se dávají hotové výrobky, odpadový materiál, náhradní a doplňkové díly.  

Ve skladech zásobovacích se nalézají hutní materiály, polotovary, subdodávky, technické 

plyny, nářadí a dřevo. Dle stavebního provedení se skladovaný materiál skladuje 

v uzavřených skladech, volných skládkách nebo speciálních skladištích.  

Na začátku návrhu skladu je vţdy potřeba definovat jeho funkci a vztahy s ostatními 

pracovišti. Důleţité je také vidět, co se v něm bude skladovat. Jaké má uloţený díl 

rozměry, hmotnost, objem a vlastnosti [35]. 

Návrh nového spádového regálu 

Tento regál bude slouţit jako zásobovací sklad, určený pro spojky a drobný kusový 

materiál. Návrh započítává zvětšení stávajícího regálu o 4 euro přepravky. Do nich se 

umístí rozdělovací nádoby. V těchto nádobách se budou skladovat speciální spojky, které 

se pouţívají pouze ve výjimečných případech, a je jich nakoupeno jen malé mnoţství. Tím 

se zabrání promíchání spojek mezi sebou a lépe se uplatní metoda 5S. Další změnou je 

vytvoření horního skluzu. Na něj se budou dávat boxy o různých velikostech. Typickým 

příkladem jsou boxy se šrouby a matkami. Skluz se nachází ve výšce očí, a proto lze 

jednoduše poznat co je v jakékoli přepravce. 

Ke konstrukci se vyuţijí stávající trubky a válečkové tratě. Dokoupit se musí 

chybějící části a všechny spojky. Na stávajícím spádovém regále jsou totiţ pouţity spojky, 

které mají jiné rozměry, protoţe jsou dodány jinou společností. Horní skluz je vytvořen 

z ohnutého plechu a vruty přišroubován k trubkám.  

 
Obr. 4. 24 Modifikovaný spádový regál. 
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5 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

5.1 Náklady na přestavbu regálu 

Jednotlivé díly, které je třeba nakoupit k přestavbě regálu, jsou uvedeny v tab. 5. 1. 

K určení počtu nakoupených trubek a válečkových tratí je třeba započítat ztrátu koncovým 

odpadem. Poté je nutné určit, kolik válečkových tratí a trubek je nutné nakoupit. 

5.1.1 Výpočet počtu kusů nakoupených trubek 

Výpočet se provede podle rovnic (3.9) a (3.10).  

 lp = 14,57 m 

                                         

  

 lt = 15,3 m 

     
  

 
    

    

 
                  

5.1.2 Výpočet počtu kusů nakoupených válečkových tratí 

                           (5.1) 

kde: lv [m]  - délka válečkových tratí 

 lp [m]  - délka přířezů 

 qk [m]  - ztráta koncovým odpadem 

 

 lp = 4,44 m 

                                         

     
  

 
        (5.2) 

kde: lv [m]  - délka válečkových tratí 

 pv [ks]  - počet válečkových tratí 

  

 lv = 4,66 m 

     
  

 
    

    

 
                  

Tab. 5. 1 Náklady na přestavbu regálu. 

Poloţka Popis Mnoţství [ks] Náklady [€] 

G-1S-WZ Spojka 12  5,88  

G-2S-WZ Spojka 80  45,60 

G-3S-WZ Spojka 20  11,40 

G-4S-WZ Spojka 30  17,10 

Skluz Horní plech 1  44,44 

UniBox 500 x 234 x 140 mm Regálová přepravka 2  11,41 

UniBox 400 x 234 x 140 mm Regálová přepravka 2  9,63 

UniBox 300 x 234 x 140 mm Regálová přepravka 2  8,00 

GP-4036B Válečková trať 2 49,12 
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GP-A Spojka 32 51,84 

GP-D Spojka 32 51,84 

AD32RA Stavěcí noţka 2 6,38 

BC2810A Ocelová vloţka 2 2,38 

GAP-4-C-B Záslepka 2 0,28 

DP2810-YE Trubka 4 34,24 

Rozdělovací EURO přepravka Dělící přepravka 4 34,07 

M0630 Šroub 140 11,20 

TN06 Matice s límcem 140 9,80 

               Celkem 404,61 

 

5.2 Náklady na zajištění dopravy ve workshopu 

Počet trubek je opět vypočítán dle rovnic (3.9) a (3.10). Celková délka přířezů na 1 vozík 

činí 7,21 metru. Po započítání ztráty odpadem je potřeba koupit 2 trubky. Mnoţství 

nakoupených dílů v tab. 5. 2 odpovídá 3 vozíkům. 

Tab. 5. 2 Náklady na vozíky pro pracoviště workshop. 

Poloţka Popis Mnoţství [ks] Náklady [€] 

G-1S-WZ Spojka 36 17,64 

G-2S-WZ Spojka 12 6,84 

G-3S-WZ Spojka 12 6,84 

G-13-AS Spojka  12 6,84 

G-13-BS Spojka  12 6,84 

CM-200 Spojka na kolo 24 18,48 

CM-230 Spojka na kolo 24 27,12 

Plech na odkládání Podlahový plech 3 111,00 

AP-01-100-L-E-SVG-R-O Kolo 12 102,48 

GAP-4-C-B Záslepka 12 1,68 

DP2810-YE Trubka 6 51,36 

M0625 Šroub 54 4,32 

TN06 Matice s límcem 102 7,14 

SA0645 Šroub 48 2,40 

               Celkem 370,98 

 

5.3 Náklady na pořízení děrované desky na nářadí 

Náklady na nakoupení děrované desky a jejího příslušenství jsou uvedeny v tab. 5. 3. 

V příslušenství jsou zahrnuty různé druhy drţáků, pro moţné odkládání odlišných typů 

nářadí. Deska obsahuje i malé skladové boxy, ve kterých je moţné skladovat drobný 

kusový materiál, jako jsou šrouby a matice. 
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Tab. 5. 3 Náklady na děrovanou desku a jejího příslušenství. 

Poloţka Popis Mnoţství [ks] Náklady [€] 

115244_RAL 5015 Děrovaná deska 1 38,15 

4040.00.0201 Drţák šikmý konec 4 5,08 

4040.00.0801 Drţák kolmý konec 4 5,44 

4040.00.1201 Drţák kolmý konec 4 10,36 

4040.00.1701 Drţák rovný konec 4 5,20 

4040.00.2501 Kulatý drţák 2 6,56 

4040.00.2701 Drţák přístrojů 4 23,28 

4040.00.2301 Drţák kleští 2 5,42 

4042.00.0301 Drţák pilek 2 11,44  

4040.00.3201 Drţák kabelů 2 11,70 

4042.00.0401 Drţák přepravek 12 42,12 

39 165 Víceúčelový magnet 4 17,92 

6005.00.0550 Skladový box 6 7,74 

6006.00.0650 Skladový box 6 4,26 

               Celkem 194,67 

 

5.4 Náklady na konstrukce pro průměrnou linku 

V tab. 5. 4 jsou zobrazeny orientační náklady na stavbu hrubých konstrukcí na běţné lince. 

Nejsou zde uvedeny náklady na válečkové tratě, skluzy ani případnou přestavbu linky. 

Výrobu konstrukcí lze řešit i přes externí firmu. Ta dodá jiţ nařezané a zabroušené trubky 

spolu s potřebnými spojkami a příslušenstvím. Takto doručené součásti zbývá jiţ pouze 

poskládat podle výkresové dokumentace. Externí firma si za kaţdou uříznutou trubku 

počítá 0,5 €. Tato varianta se pouţívá u větších projektů a při nedostatku času. 

 

Tab. 5. 4 Náklady na konstrukce pro průměrnou linku. 

Poloţka Popis Mnoţství [ks] Náklady [€] 

G-1S-WZ Spojka 356 174,44 

G-2S-WZ Spojka 196 111,72 

G-3S-WZ Spojka 226 128,82 

G-4S-WZ Spojka 36 20,52 

CM-200 Spojka na kolo 8 6,16 

CM-230 Spojka na kolo 8 9,04 

AP-01-100-L-E-SVG-R-O Kolo 4 34,16 

GAP-4-C-B Záslepka 89 12,46 

DP2810-YE Trubka 80 684,8 

M0625 Šroub 407 32,56 

TN06 Matice s límcem 415 29,05 

SA0645 Šroub 8 0,40 

AD32RA Stavěcí noţka 67 213,73 

BC2810A Ocelová vloţka 75 143,25 

AG-12-100-L-A-TG-G-O Kolo 8 75,04 

               Celkem 1676,15 
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5.5 Náklady na rozšíření lisovny 

Přibliţné náklady na rozšíření lisovny jsou uvedeny v tab. 5. 5 Jedná so o nákup  

vstřikovacích lisů a jejich příslušenství. Tabulka také obsahuje ceny pro připojení elektřiny 

a rozvodů vzduchu. 

Tab. 5. 5 Náklady na rozšíření lisovny. 

Název Mnoţství [ks] Náklady [€] 

Vstřikovací lis 4 302 396 

Sušící zařízení 4 51 888 

Teplotní měřící jednotka 4 15 436 

Regulátor teploty 4 8 920 

Robot 4 71 180 

Upínací prvky 8 1 999 

Dopravník 4 9 864 

Stěhování vstřikovacího lisu 4 1 815 

Vodní chlazení 4 6 466 

Elektrické připojení 4 10 640 

Připojení rozvodů vzduchu 4 1 265 

Regál 1 1 615 

                   Celkem 483 484 

 

5.6 Návratnost investice 

V tab. 5. 6 je popsáno porovnání nákladů při navýšení výroby o 13 typů součástí. Jsou zde 

vyčísleny náklady na výrobu dílů v ALPS Electric a cena, která by se za součásti platila  

u externí firmy. Mnoţství kusů je vztahováno k 1 měsíci. Rovnice (5.3) udává uspořenou 

částku. Předpokládaná návratnost investice je vyčíslena pomocí rovnice (5.4).  

Tab. 5. 6 Porovnání nákladů a ceny u externí firmy. 

Název součásti Mnoţství [ks] Náklady na výrobu [€] Cena u externí firmy [€] 

Lever V 10355 6 105 11 761 

Lever T 10355 3 885 8 872 

Holder B1 10355 888 4 971 

Holder B2 10355 888 4 971 

Case A 10355 888 4 971 

Case B 10355 611 4 610 

Case C 10355 944 5 043 

Case D 10355 555 4 538 

Knob C 647 52 306 

Lever D1 647 382 735 

Lever A 647 382 735 

Cover C 647 121 396 

Cover A 647 121 396 

                   Celkem 15 822 52 305 
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Úspora při výrobě v ALPS Electric 

kde: Nv [€]  - náklady na výrobu součástí v ALPS Electric 

 Nex [€]  - náklady na pořízení součástí u externí firmy 

 

 

 

               (5.3) 

Nv = 15822 €   

 Nex = 52305 € 

 

                                  

Návratnost investice 

kde: U [€]  - uspořená částka při výrobě součástí v ALPS Electric 

 In [€]  - investiční náklady na rozšíření lisovny 

 Nd [€]  - náklady na pořízení děrované desky 

Nt [€]  - náklady na pořízení vozíků 

 Nr [€]  - náklady na modifikaci spádového regálu 

Ns [€]  - náklady na pořízení soustruhu 

 

 

 
                              

                    

 
           

 

(5.4) 

 U = 36483 € 

 In = 483484 € 

 Nd = 194,67 € 

 Nt = 370,98 € 

 Nr = 404,61 € 

 Ns= 4815 € 
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6 DISKUSE 

Diskuze se zabývá popisem návrhů dispozičních řešení a výkresové dokumentace.  

Na výkrese číslo DP_ 5oSTG2_001, který je uveden v příloze 1, je znázorněno schéma 

výrobních ploch v Alps Electric. Pracoviště workshop se bude stěhovat ze stávajících 

prostor do kanceláře výroby. Vzniklý prostor po pracovišti bude začleněn do lisovny  

a vybaven novými vstřikovacími lisy. Tím se zvětší objem výroby vstřikovaných 

plastových dílů. 

Příloha 2 obsahuje výkres s číslem DP_5oSTG2_002. Na něm je vyobrazeno 

rozmístění strojů a skladovacích ploch ve „špinavé“ části workshopu. Ke kaţdému stroji je 

zde přiřazen jeden dělník. Většina těchto strojů má velmi nízkou vyuţitelnost, protoţe se 

jedná o pomocný a obsluţný provoz. Z tohoto důvodu jsou na další výkresové 

dokumentaci znázorněni dělníci, kteří vykonávají vícestrojovou obsluhu. Tím se značně 

sníţí poţadavky na potřebné místo pro stroje. V dílně se nachází zařízení a vybavení 

popisované v kapitole 2. U dveří je umístěn botník s pracovní obuví, aby se po přezutí 

zabránilo šíření nečistot do jiných částí výroby. Úklid a očišťování strojů se provádí 

pomocí mobilního vysavače Festool CT 17 E. Ten je umístěn pod stolem na ručním 

pracovišti. Průmyslový a ocelový odpad se sladuje v kontejnerech, které se nachází poblíţ 

pásové pily ARG 130 Super. Soustruh i nástrojařská frézka mají svoji vlastní skříň  

na nástroje a příslušenství. Tyto skříně jsou v jejich blízkosti. Tato dílna byla jiţ 2 krát 

zmenšována a její prostory nejsou příliš vyhovující. To je patrné z umístění ručních nůţek 

BSS 1020, kde má obsluhující technik málo místa na práci. Nyní má dílna celkovou plochu 

51,48 m
2
.  

Ve 3. příloze se nachází výkres pod označením 5oSTG2_003. Jde o úpravu 

rozmístění strojů pro stejnou místnost, pro případ kdyby nedošlo ke stěhování do prostorů 

výrobní kanceláře. Soustruh Harrison M250 je nahrazen nově nakoupeným soustruhem 

OPTIturn TH 3309. Nahrazen byl i spádový regál na spojky a drobný materiál za jeho 

modifikovanou verzi. Děrovaná deska na nářadí s příslušnými drţáky je přišroubovaná  

na stěnu u ručního pracoviště.  Nevýhodou tohoto řešení je absence dopravní cesty k pravé 

části místnosti, kde se nachází stromečkový regál. Četnost přepravy trubek, válečkových 

tratí a hliníkových profilů je ovšem velmi nízká. Materiál se dováţí průměrně jednou  

za měsíc. Z důvodu nedostatku místa bude montáţ probíhat před stromečkovým regálem  

a pilou ARG 130 Super. 

První varianta moţného řešení se zabývá přesunem pracoviště workshop do prostor 

nyní slouţící jako elektronická laboratoř. Výkres je označen číslem DP_ 5oSTG2_004. 

Dispoziční řešení na plochu zaujímá 93 m
2
, coţ je o 12,5 m

2
 méně neţ měla původní 

laboratoř. Je proto nutné strhnout a znovu postavit stávající stěnu oddělující laboratoř  

a kancelářské prostory. Docílí se tak úspory místa, které můţe být pouţito k jiným účelům. 

Dále musí dojít k výměně dveří za větší. Nejuţší část dopravní cesty má rozměr 0,8 m. 

Tato velikost stačí pro navrhovanou dopravu pomocí vozíků, které jsou široké 0,52 m.  

Ty mají své místo v „čisté“ části dílny. Šířka cesty ovšem nedovoluje projetí dvou vozíků 

vedle sebe. Intenzita dopravy je ovšem velmi malá, a proto se tento nedostatek projeví 

pouze minimálně. Umístění pily ARG 130 Super a stromečkového regálu je takové, aby 

bylo moţno řezat 4 metrové trubky, válečkové tratě a hliníkové profily. Pracoviště brusky 

a montáţe jsou následně umístěny podle trojúhelníkové metody prosté dle výpočtu 

v kapitole 4.5.2. Výrobu konstrukcí obstarává pouze jeden pracovník. Zbylé stroje určené 

k opravě a údrţbě jsou rozmístěny tak, jako by se jednalo o vícestrojovou obsluhu.  

Druhá varianta přesouvá workshop do spodní části výrobní kanceláře. Výkres nese 

označení DP_ 5oSTG2_005. Plocha, kterou zabere velikost dispozičního řešení je 97 m
2
. 
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Znovu jako u první varianty bude nutné postavit rozdělovací stěnu mezi „čistou  

a špinavou“ částí dílny. Stávající dveře ve spodní části vedoucí na chodbu se ponechají, 

případně se mohou uzamknout. Umístění jednotlivých strojů je obdobné jako u 1. varianty. 

Nejuţší část dopravní cesty má velikost 1 m. Ve všech zmiňovaných výkresech jsou 

zakótovány pouze důleţité rozměry.  
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ZÁVĚR 

Práce pojednává o přesunu pracoviště workshop ve firmě ALPS Electric CO., LTD. V této 

firmě se uplatňují principy štíhlé výroby. Velmi se dbá na metodiku 5S, JIT a Total 

Productive Maintenance. Pomocí těchto metod lze zjednodušit a zlepšit prováděnou práci. 

Cílem práce je přesunout pracoviště workshop do jiné části podniku, aby se mohla rozšířit 

lisovna a navýšit mnoţství vyráběných plastových dílů. V práci jsou uvedeny 3 moţné 

varianty dispozičního řešení. Při řešení daného problému jsem vycházel z důkladné 

znalosti pracoviště a celé firmy, ve které jsem příleţitostně pracoval. 

V porovnání se stávajícím návrhem se vytvoří nové montáţní pracoviště, kde bude 

probíhat montáţ stolů a regálů z trubkového systému. K lepšímu vyuţití metody 5S se 

nakoupí děrovaná deska na nářadí. Její pořízení povede k udrţení pořádku na pracovišti. 

Také se provede modifikace spádového regálu, který se zvětší a do boxů se umístí 

rozdělovací přepravky. V nich se uskladní méně vyuţívané spojky. Díky tomuto řešení se 

zabrání promíchání a následnému hledání potřebných spojek. Doprava bude zajištěna 

pomocí bezmotorových čtyřkolových plošinových vozíků bez zdvihu. 

Do vzniklého prostoru, který se uvolní po přestěhování pracoviště, se umístí 4 

vstřikovací lisy Fanuc α-S100iA. Rozměrově by se do tohoto místa vešlo i více strojů. 

Problémem je však sloup haly, který omezuje dosah jeřábu. 

Pro stěhování se počítá s následujícími náklady: 

 náklady na pořízení soustruhu, 

 náklady na modifikaci spádového regálu, 

 náklady na pořízení děrované desky, 

 náklady na pořízení vozíků, 

 investiční náklady na rozšíření lisovny. 

Návratnost investice je vyčíslena na 13,4 měsíce. Tento výpočet bude třeba ještě 

navýšit o následující náklady: 

 náklady na bourání a stavbu stěn, 

 náklady na lidské zdroje, 

 náklady na elektrické připojení strojů pomocného a obsluţného provozu, 

 náklady na rozšíření jeřábové dráhy v lisovně. 

Realizací návrhu by se dosáhlo vyšší produktivity práce a získala by se lepší 

konkurenceschopnost v oblasti automobilového průmyslu. 
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka Jednotka Popis 

CEZ [%]    Celková Efektivnost Zařízení  

CO., LTD [-]    a closed corporation 

CRAFT [-]    Computer Relative Allocation of Facilities Technique 

ČSN [-]    česká technická norma 

EN [-]    evropská norma 

ISO [-]    lnternational Organization for Standardization 

JIT [-] Just In Time  

OEE [%] Overall Equipment Effectiveness   

S. L. P. [-] Systematic Layout Planning 

SMED [-] Single Minute Exchange of Die 

TPM [-] Total Productive Maintenance 

 

Symbol Jednotka Popis 

A [%] dostupnost 

Bk [-] součet bodů pro dvojici pracovišť 

Čtp [min] čistý čas provozu 

D [dny/měsíc] počet dní, kdy je pracovník na dovolené 

Dvsi [-] počet strojních pracovníků pro provedení i-té operace 

Dvri [-] počet ručních pracovníků pro provedení i-té operace 

E [%] výkon 

Ed [hod./měsíc] efektivní časový fond dělníka 

Er [hod./měsíc] efektivní časový fond ručního pracoviště 

Es [hod./měsíc] efektivní časový fond strojního pracoviště 

Fp [m
2
] pomocná podlahová plocha 

Fr [m
2
] výrobní plocha ručních pracovišť 

Fs [m
2
] výrobní plocha strojních pracovišť 

Fv [m
2
] výrobní plocha 

Fw [m
2
] celková plocha 
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In [€] investiční náklady na rozšíření lisovny 

Kc [dny] celkový počet dnů v měsíci 

N [dny/měsíc] počet nedělí 

Na [měsíc] návratnost investice 

Nd [€]    náklady na pořízení děrované desky 

Ne [dny/měsíc] počet dní, kdy je pracovník nemocný 

Nex [€] náklady na pořízení součástí u externí firmy 

Ni [ks/měsíc] plánovaný počet operací 

Nk [ks] počet vyrobených kusů 

Nr [€] náklady na modifikaci spádového regálu 

Ns [€] náklady na pořízení soustruhu 

Nt [€] náklady na pořízení vozíků 

Nv [€] náklady na výrobu součástí v ALPS Electric 

Nz [ks] počet zmetků 

Pshi [-]    skutečný počet pracovišť pro provedení i-té operace 

Pthi [-]    teoretický počet pracovišť pro provedení i-té operace 

Ptp [min]    plánovaný čas provozu 

Q [%]    kvalita 

S [dny/měsíc]    počet sobot 

Sk [ks] skutečný počet vyrobených kusů 

Sv [dny/měsíc] počet státních svátků 

Tk [min] plánovaný čas na jeden kus 

Tp [min] čas provozu 

U [€] uspořená částka při výrobě součástí v ALPS Electric 

Vi [-] stupeň významu kritéria 

a [-] koeficient vícestrojové obsluhy 

ai [m] šířka stroje 

bi [m] délka stroje 

frj [m
2
] měrná plocha ručního pracoviště j-tého typu 

fsj [m
2
] měrná plocha strojního pracoviště j-tého typu 

ki [-] koeficient relativního významu 
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kpnr [-] koeficient překračování norem pro ruční pracoviště 

kpns [-] koeficient překračování norem pro strojní pracoviště 

lp [m] délka přířezů 

lt [m] délka trubek 

lv [m] délka válečkových tratí 

nj [ks] navrţený počet pracovišť j-tého typu 

pt [ks] počet trubek 

pv [ks] počet válečkových tratí 

qi [tuny/rok] 
   intenzita toku mezi i-tým objektem a objektem nově 

umísťovaným 

qk [m] ztráta koncovým odpadem 

sr [-] směnnost ručních pracovišť 

ss [-] směnnost strojních pracovišť 

tki [min] předpokládaný čas pro provedení i-té operace 

xi [m] x souřadnice i-tého objektu 

xv [m] x výsledná souřadnice nově umísťovaného objektu 

yi [m] y souřadnice i-tého objektu 

yv [m] y výsledná souřadnice nově umísťovaného objektu 

ηi [%] procentuální časové vyuţití pracoviště i-té operace 
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Příloha 6 
 

Přehled pouţitých japonských a anglických termínů 

Japonský termín Význam 

Kanban Karta slouţící jako prostředek komunikace 

Jidoka Zastavení strojů a robotů při výrobě vadného kusu 

Heijunka Rozvrţení výroby 

Just In Time Dodávání materíálu a dílů v potřebných časech do výroby 

Kaizen Snaha o neustálé zlepšení 

5S Vytvoření štíhlého pracoviště 

Seiri Vytřídění poloţek na pracovišti 

Seiton Nejvhodnější umístění nástrojů na pracovišti 

Seiso Zajištění čistoty na pracovišti 

Seiketsu Vytvoření jasného standardu pracoviště 

Shitsuke Udrţování a zlepšování současného stavu 

Andon Systém oznamování vzniklých problémů 

Poka-yoke Snaha o zamezení vzniku lidských chyb 

 

Anglický termín Význam 

CRAFT Technika stanovení vzájemného relativního rozmístění strojů 

SMED Snaha o sníţení časů při změně výroby  

S. P. L. Systematické projektování dispozičního řešení 

TPM Totálně produktivní údrţba 

 

 


