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Abstrakt 

Předmětem této práce je aplikace moderních nástrojů řízení výroby ve vybraném 

podniku. Teoretická část se zaměřuje na problematiku systémů řízení jakosti a koncepci 

ISO. Praktická část je zaměřena na řízení výroby a využití nástrojů řízení výroby ve 

vybraném podniku. 

Abstract 

The subject of this thesis is the application of modern quality management tools in a 

chosen company. The theoretical part focus on the manufacturing management systems 

and ISO conception. The practical part concentrates on manufacturing management and 

usage of manufacturing management tools in a chosen company. 
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1 Úvod 

V dnešní době je v oblasti řízení výroby trend optimalizace využití výrobních zdrojů. 

Kritériem optimálnosti je splnění výrobních objednávek, vytížení výrobní kapacity či 

minimalizace nákladů. Současně je nutné splnit různé omezující podmínky, jako jsou 

například omezení skladovacích prostorů pro jednotlivé druhy výrobků, seřizovací časy, 

porucha některé linky nebo nedostatek personálu. Způsobem, jak tohoto dosáhnout, je 

dělat méně chyb ve všech svých činnostech (od vyplnění objednávky až po tu 

nejsložitější výrobu nebo poskytování služeb) eliminováním neshod dříve, než se 

objeví. 

Je zde výrazná snaha zapojení takových nástrojů, které povedou k výraznému 

zlepšování kvality a rychlosti produkce bez velkých investic, takže dochází k výrazným 

úsporám. Vše je spojeno se systémovým přístupem s cílem omezit výskyt chyb, 

strategickou iniciativou, disciplinovanou metodologií, podnikovou kulturou a 

rozhodování založeném na faktech. 

V moderních společnostech jsou nyní veškeré procesy pod trvalým dohledem a jsou 

trvale zlepšovány zejména ve smyslu lepšího naplnění požadavků zákazníků a dosažení 

nejvyššího možného stupně spokojenosti zákazníka, který je klíčovým prvkem pro 

každou moderní společnost v oblasti řízení jakosti. Udržovat stávající zákazníky, 

získávat nové a být jim spolehlivým a rovnocenným partnerem díky vysoké jakosti a 

rychlosti produkce patří mezi nejvyšší priority každé úspěšné společnosti. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 

2.1 Vymezení problému 

Obecným trendem ve výrobních podnicích je zužování výroby a snaha o eliminaci ztrát 

v jednotlivých procesech. Ve společnosti TurboMax s.r.o. dochází k výrazným ztrátám 

v oblasti produkce. V této práci se zaměřím na oblast montáže, kterou vidím jako úzké 

místo celého podniku. 

 

2.2 Cíle práce 

Diplomová práce je zaměřena na zlepšení organizace montáže turbodmychadel s cílem 

zvýšení denní kapacity produkce turbodmychadel. 

Návrh vychází z detailní analýzy uspořádání montáže a analýzy jejich procesů. Součástí 

návrhu je i řešení skladového hospodářství, které se váže k zásobování montáže a 

externí přejímky. 

Cílem návrhu je minimalizace ztrát v průběhu montáže, která povede k reengineeringu 

celé montáže. 
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3 Teoretická východiska práce 

3.1 Metody zlepšování jakosti 

Úroveň a účinnost reprodukčního procesu je úměrná rychlosti a šíři transformace 

nových poznatků do všech fází výrobního procesu. Při vhodném zavedení účinných 

nástrojů zlepšování procesu a s pochopením současného stavu je možno účinně 

formulovat příčiny negativních výsledků dosavadního vývoje. Pak je možno podniknout 

určité kroky s cílem zefektivnění a zkvalitnění celkové úrovně výrobního procesu. 

Když se organizuje zavádění nové techniky do praxe, je třeba postupovat individuálně, 

bez šablony, s ohledem na charakter a na povahu vnějších podmínek. 

Je třeba si uvědomovat: 

• osvojit si novou techniku především znamená, že se člověk musí naučit něco, co 

až doposud nedělal 

• nezbytnou podmínkou je pocit potřeby novou techniku při plnění úkolů 

uplatňovat 

• chce-li se někdo něčemu novému naučit, musí k tomu mít vždy náležitou 

průpravu 

• nikoho nelze učením nových poznatků přetěžovat, vždy je nutné si pro řešení 

stanovit jen jisté zvládnutelné množství 

• k urychlenému a úspěšnému splnění úkolů je vždy nutné si stanovit cíl a 

vypracovat program 

• musí být vytvořeny potřebné morální i materiální předpoklady 

• musí být na věci zainteresován celý pracovní kolektiv, ve kterém panuje tvůrčí 

atmosféra. 

Spolu s procesními změnami se musí podnik držet následujících směrů: 

• spolupracovníci se mají aktivně podílet na řešení problémů, zlepšování a vývoji 

podniku 

• myšlení, které je specifické jen pro určitou oblast se má odbourávat a je nutno 

ho změnit v jednání orientované přímo na zákazníka (interního i externího), 

• kvalita má být neustále zlepšována k dokonalosti pomocí vědomého vnímání 

širších souvislostí, 
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• plýtvání, chyby, závady (zbytečné náklady) mají být rozpoznány a postupně 

odbourány 

• styl práce a spolupráce má být utvářen pružnější, inovační a časy na realizaci 

musí být zkracovány, 

• spolupracovníci by měli být mnohem více zataženi do spoluzodpovědnosti, a tím 

tedy i do procesů určování cílů a rozhodování. 

Je potřeba se vyvarovat chyb při formulování zadání nebo výběru problémů. Výběr 

témat by měl probíhat na základě principů drobných kroků (např. jasně specifikované 

provozní problémy). Systém zlepšování by se měl stát integrální částí systému a měl by 

být začleněn do strategie řízení podniku. 

Myšlení orientované na zlepšování procesů se musí stát standardním přístupem k řešení 

problémů ze strany manažerů i pracovníků podniků. Toto orientované myšlení zahrnuje 

3 základní podhledy: 

• Reálné prostředí (kde vznikají hodnoty) 

• Reálné věci (materiál, výrobky, stroje, …) 

• Reálná fakta, pravdivá čísla1 

 

3.2 Statistická přejímka 

Statistická přejímka je výběrová kontrola, při které se rozhoduje o přijetí či nepřijetí 

dávky produktů - výrobků, dílů, surovin, polotovarů, hotových výrobků ap. 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dodávky vychází z výsledků získaných z náhodného 

výběru. Při náhodném výběru musí mít každý subjekt dodávky stejnou 

pravděpodobnost, že bude vybrán. 

Kontrola výběru namísto celé dávky je hospodárnější. Pokud při kontrole dochází nutně 

k poškození zboží (destruktivní zkoušky, např. měření rázové pevnosti, měření korozní 

odolnosti ap.), je výhoda výběrů nesporná. 

                                                 
1 Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje [online]. c2009 [cit. 2009-04-30]. Dostupný z 
WWW: <http://www.rhkhradec.cz/business/documents/?soubor=moduly/5-jakost/12-neustale-
zlepsovani/12-metody-zlepsovani-jakosti.pdf>. 
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Nevýhodou statistické přejímky je, že neznáme úroveň kvality celé dodávky (dávky), 

ale pouze výběru, a tím se vystavujeme při rozhodování o přijetí nebo nepřijetí dodávky 

riziku chyb dvou typů. Může dojít k zamítnutí dodávky, která měla být přijata – v tom 

případě hovoříme o riziku dodavatele (výrobce). Může dojít k přijetí dodávky, která 

měla být zamítnuta – v tom případě hovoříme o riziku odběratele. Tato rizika jsou 

měřitelná a jejich velikost umíme vyjádřit a ovlivnit. 

 

3.2.1 Přejímka opakujících se dávek stejného produktu od stejného dodavatele 

Jednou z charakteristik je možnost přechodu mezi normální, zpřísněnou a zmírněnou 

kontrolou a pevně stanovená přechodová pravidla mezi těmito kontrolami, kdy je zcela 

vyloučen subjektivní přístup. 

Pravidla poskytují odběrateli ochranu před zhoršením jakosti dodávek a současně mu 

umožňují, aby při dlouhodobě stabilní vysoké kvalitě dodávek přešel na zmírněnou 

kontrolu, která je ekonomicky efektivnější (např. rozsah výběru je redukován až na 2/5 

rozsahu výběru pro normální kontrolu). 

Zpřísněná kontrola zpravidla neznamená zvýšení nákladů kontroly, ale pro stejné 

objemy výběrů se užívá nižších hodnot přejímacího kritéria. 

Tuto kontrolu lze aplikovat jen v případě, že dodavatel je schopen udržovat stabilně 

vysokou jakost a já s ním mám již tyto zkušenosti. 

 

3.2.2 Občasná přejímka 

Je nejekonomičtější statistickou přejímkou. Opět je možná jen v případech, kdy 

dodavatel je známý a zaručuje vysokou a stabilní jakost dodávek. Při občasné přejímce 

jsou některé dodávky přijaty od dodavatele bez kontroly tehdy, když určité počty 

předchozích dodávek byly přijaty, protože vyhovovaly stanoveným kritériím. 

Při občasné přejímce je třeba provádět vždy kvalifikaci dodavatele a kvalifikaci 

výrobků.2 

                                                 
2MACH, Pavel. Komplexní management jakosti [online]. [2007] [cit. 2009-05-01]. Dostupný z WWW: 
<http://martin.feld.cvut.cz/~mach/vyuka/X13KMJ/Komplexni_management_jakosti.pdf>. 
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3.3 Koncepce managementu jakosti na bázi TQM 

Principy TQM se začaly uplatňovat nejprve v některých japonských firmách, pak se 

tento systém přenesl do USA, kde dosáhl svého významného rozvoje. 

Koncepce TQM není svázána s normami či předpisy. Je to otevřený systém. 

Základní principy TQM jsou tyto: 

• Princip orientace na zákazníka 

Zákazníkem je každý subjekt, kterému odevzdáváme výsledky své práce. Finální 

spotřebitelé představují jen jednu skupinu zákazníků, tzv. „externí zákazníky“. Je třeba 

zkoumat a budoucí požadavky zákazníků a spokojenost zákazníků 

• Princip vedení lidí a týmové práce 

Je preferován přístup ke konsensuálnímu vedení zaměstnanců a podpora jejich motivace 

k metodám práce v týmech (výrobní linky a výrobní hnízda). Řídicí pracovníci mají 

prosazovat principy orientace na zákazníka. 

• Princip partnerství s dodavateli 

Je nutné vytvářet vzájemný vztah důvěry s dodavateli. Ten však lze budovat jen na 

základě opakovaně prokázané způsobilosti dodavatelů plnit požadavky odběratele. Tyto 

vztahy mohou být vytvářeny např. na základě poskytování technické pomoci 

dodavatelům, společné plánování jakosti, motivace dodavatelů ap. 

• Princip rozvoje a angažování lidí 

Největším bohatstvím organizace jsou způsobilí a vzdělaní zaměstnanci. Je nutné dbát o 

průběžné vzdělávání zaměstnanců, zaměstnanci musí mít v podniku perspektivu, 

zaměstnanci musí být zaangažováni na výsledcích organizace. 

• Princip orientace na procesy 

Každý proces musí mít svého „vlastníka“. Ten zodpovídá za kvalitu procesu a za kvalitu 

výstupů z procesu. Je třeba dokonale zvládnout řízení procesů, a to jak procesů 

technologických, tak ostatních (služby, tok informací, zpracování dat ap.). Každý proces 

probíhá při spotřebě některých zdrojů (energie, materiály, pracovní síla, stroje) a v 

nějakém rámci (např. daném normami nebo zásadami systému jakosti). 
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• Princip neustálého zlepšování a inovací 

Tento princip je motorem všech pozitivních změn v organizaci. Procesy zlepšování jsou 

orientované zejména na: 

o výrazné snižování objemu neshod v dodávkách 

o rozšiřování spektra nabízených výrobků a služeb 

o snižování objemu vnitřních neefektivností v technických a organizačních 

systémech 

• Princip měřitelnosti výsledků 

Je třeba, aby byla vyvinuta metrika, která umožní objektivní hodnocení výsledků 

organizace. Dále je nutné mít spolehlivou metodiku získávání dat a spolehlivou 

proceduru jejich vyhodnocování. K měření výkonnosti se užívá zpravidla vnějšího a 

vnitřního benchmarkingu. 

• Princip odpovědnosti vůči okolí 

Organizace nese zodpovědnost vůči přírodě, zaměstnanosti lidí v příslušné oblasti, 

dopravní zátěži a dalších faktorech. 

Většinu z výše zmíněných principů již převzaly normy ISO řady 9000. 

Systém TQM se zavádí pomocí různých modelů. V Evropě je nejobvyklejším modelem 

EFQM Model Excelence, jehož struktura je uvedena na následujícím obrázku. 
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Obrázek 1: EFQM Model Excelence 

 

Prvních šest kritérií je označováno jako „Nástroje a prostředky“, zbývající čtyři kritéria 

umožňují posuzování výsledků. Na základě dosahovaných výsledků je pak možné 

určovat směry dalšího učení a zlepšování. 

Uvedený model je aplikován pro dosažení následujících cílů: 

• je inspirativní pro organizace, které chtějí zdokonalovat své systémy řízení 

jakosti 

• je vhodný pro oceňování firem, které se ucházejí o ceny za jakost (evropskou, 

národní) – tedy za nejlepší implementaci systému TQM 

• je vhodný pro autoevaluaci firem. 

V modelu jsou u jednotlivých položek uvedena procenta. Ta vyjadřují závažnost 

jednotlivých kritérií. Je zřejmé, že v části nástrojů je to zvládnutí procesů, v části 

výsledků spokojenost zákazníka. Porovnáme-li úroveň kvality, kde maximální 

hodnocení by bylo 1000 bodů, je možné provést přibližné porovnání jednotlivých 

systémů dle obrázku.3 

                                                 
3 MACH, Pavel. Komplexní management jakosti [online]. [2007] [cit. 2009-05-01]. Dostupný z WWW: 
<http://martin.feld.cvut.cz/~mach/vyuka/X13KMJ/Komplexni_management_jakosti.pdf>.  
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3.4 Principy systémů jakosti 

Principy, které by měly být obsaženy v každém systému jakosti: 

• Princip prevence 

V systému jakosti a již v procesu jeho návrhu by měly být obsaženy některé 

mechanizmy, které signalizují, případně zabrání vzniku problémů. K nim patří např. 

uplatňování koncepce včasné výstrahy, hodnocení způsobilosti dodavatelů, analýza 

lidských zdrojů, možné logistické problémy a další. 

• Princip neobsažnosti 

V procesu řízení jakosti se není možné zaměřit jen na výstupní produkt. Výsledky firmy 

ovlivňuje řada dalších skutečností, např. kvalita marketingu, úroveň servisu, úroveň 

technologie, cena a další parametry. 

• Princip zpětné vazby 

Nemůže být realizován jen počtem a typem reklamací výrobků, ale měl by umožnit 

získávání informací z trvalého monitoringu spokojenosti (či nespokojenosti) zákazníků. 

• Princip matematické podpory 

Řídicí pracovník musí být způsobilý užívat statistické i jiné matematické nástroje pro 

řízení a získávání informací. V současné době je již dostupná řada SW produktů, které 

tuto práci usnadňují. 

• Princip transparentnosti 

Systém by měl být takový, aby byl srozumitelný všem pracovníkům na všech úrovních. 

Je nutné, aby pracovníci chápali filozofii systému, což se odrazí nejen v kvalitě procesů, 

ale také např. v úrovni dokumentace. 

• Princip efektivity 

Je důležitý pro řídicí pracovníky, protože efektivita ukazuje přínos systému jakosti pro 

zisk organizace. Zpravidla se uvažuje, že přibližně 5 % hodnoty odbytu v prvních třech 

letech existence systému jakosti musí být do tohoto systému investováno. 

• Princip týmové spolupráce 
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Systém jakosti musí být zabezpečován týmově, individuální přístup zde nemá místo. 

• Princip neustálého zlepšování 

Je základním rysem celého systému jakosti.4 

 

3.5 Kanban 

V globálním tržním prostředí se stává efektivní výroba rozhodující prvkem 

konkurenceschopnosti. Musí však mít vytvořeny odpovídající podmínky, mezi které 

patří i vhodný manažerský systém, který potřebuje pro správné rozhodování rychlé a 

relevantní informace. Tady dominantní úlohu sehrávají hlavně systémy pro operativní 

řízení. 

Pro výrobní organizace rozhodující informace poskytují především systémy řízení 

výroby, na které je kladeno množství požadavků, jako: 

• rychlá dostupnost řídících informací 

• udržování nízkých zásob ve výrobním systému 

• vysoká pružnost a produktivita 

• krátké průběžné doby, apod. 

Pružné systémy dílenského řízení jsou základem efektivní výroby, schopné rychle 

reagovat na reálné požadavky zákazníků. 

Jedním z řešení, které prezentuje pružný systém dílenského řízení, je i systém řízení 

kanban, vyvinutý ve firmě Toyota. 

Tento systém využívá při řízení produkce princip výroby na výzvu, někdy také 

nazývaný jako tahový systém řízení. Vyrábí se jen to, co skutečně požaduje zákazník, v 

množství a v čase, ve kterém je výrobek požadován. 

U každého systému řízení výroby je nutné se zajímat o to, v čem spočívá výhoda jeho 

používání. U systému kanban je charakteristická ta skutečnost, že jeho implementací se 

v první etapě dosahují hlavně nepřímé přínosy, které ale v konečném důsledku výrazně 

přispívají k získání přímých přínosů ve výrobě. 

                                                 
4 MACH, Pavel. Komplexní management jakosti [online]. [2007] [cit. 2009-05-01]. Dostupný z WWW: 
<http://martin.feld.cvut.cz/~mach/vyuka/X13KMJ/Komplexni_management_jakosti.pdf>. 
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Výška nákladů na jeho zavedení v porovnání s jinými systémy dílenského řízení je 

zanedbatelná. Převážná část finančních nákladů souvisejících se zavedením systému 

řízení kanban se váže na vzdělávání. Pouze malá část je vázána na vytvoření prvků pro 

zabezpečení funkčnosti systému – jako kanban karet, tabulí a schránek. 

Důvody pro zavedení systému řízení kanban: 

• zavedením systému řízení kanban dochází ke snižování velikosti výrobních 

dávek, čímž je možná pružnější reakce na potřeby zákazníka 

• menší výrobní dávka znamená méně dílů v oběhu, to snižuje požadavky na 

prostor a snižuje ztráty u nekvalitní výroby, roste produktivita 

• nižší požadavky na prostor a nižší ztráty z nekvalitní výroby znamenají úsporu 

financí 

• systém řízení kanban znamená posun od „tlačného“ k „tahovému“ 

materiálovému toku – vyrábět jen když existuje objednávka 

• systém řízení kanban napomáhá k výrobě JIT 

• tento systém je jednoduchým vizuálním systémem řízení 

 

3.5.1 Implementace systému kanban 

Cílem uplatnění logistiky v podniku je vzájemné a mezioborové propojení funkcí 

realizujících zásobování, sekvenčně řazené výrobní funkce a odbyt. 

Ve výrobním systému, jehož se implementace systému kanban týká je předpokládaná 

stálost poptávky i škály vyráběných produktů. Pro výrobu v klasickém uspořádání to 

znamená jednoznačný požadavek na výrobu stálého počtu stejných dílů za časovou 

jednotku a na daném výrobním zařízení. 

Výroba jako proces konverze surovin do polotovarů a finálních výrobků je základním 

procesem podnikového systému. Nicméně z pohledu linky, na které má být systém 

kanban implementován je nutné zdůraznit, že smysluplnost této implementace může být 

pouze v dokončení zapojení tohoto systému do dodavatelsko-odběratelského řetězce 

pomocí vnějších kanbanů. Tedy okruhů, které propojí výrobní linku s dodavateli v 

zásobovacím okruhu (zahrnujícím sklad) s odběrateli v distribučním okruhu 

(zahrnujícím expedici). 
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Obrázek 2: Okruhy kanbanu 

 

Jednotlivé kanbanové okruhy při dosažení plné funkce implementovaného systému 

kanban by měly obsahovat celý proces, včetně okruhů zajišťujících externí napojení 

linky v dodavatelsko-odběratelském řetězci. 

Vzhledem k významu funkce kanban při spojování jednotlivých fází výroby a míst s 

tzv. mezioperačních zásob je nutno navrhnout pouze takový počet okruhů, které budou 

smysluplné. To znamená, že navrhujeme následující okruhy, které mohou zaručit řízení 

procesu a vyvolat potřebnou objednávku formou vystavení požadavkové karty 

(kanbanu) a spojit místa s možnou nerovnoměrností.5 

 

3.6 Jakost ve výrobě 

V současné době jsou preferovány systémy JIT (Just-in-Time). Tyto systémy jsou 

charakteristické zejména velice nízkou úrovní zásob materiálu a nedokončené výroby. 

Systém JIT je založen na: 

• harmonizovaném vytěžování všech zdrojů 

• na stabilní jakosti výroby 

• na zapojení všech pracovníků do tohoto procesu 

• na preventivní údržbě 

Bez dostatečné jakosti výroby by systém nefungoval. 

                                                 
5  DYNAMIC FUTURE s.r.o. [online]. c2001-2008 [cit. 2009-04-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.dynamicfuture.cz/pzp_kanban.php>. 
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Významnou součástí udržování jakosti ve výrobě je TPM (Total Productive 

Maintenance – totální produktivní údržba).  

Základními cíli TPM jsou: 

• žádné poruchy (zařízení nesmí mít nikdy poruchu) 

• žádné neshodné výrobky 

Koncepce stojí na těchto zásadách: 

• přenesení odpovědnosti za denní a běžnou údržbu na obsluhu stroje (zařízení, 

realizátora služby) 

• výcvik a motivace obsluhy strojů a zařízení a vykonavatelů služeb 

• vytváření malých pracovních týmů pro realizaci procesu neustálého zlepšování 

• zlepšení funkce strojů a zařízení (služeb) cestou eliminace 6 velkých ztrát (6 Big 

Loses) 

• důraz na preventivní a prediktivní údržbu.6 

 

Sedm druhů plýtvání: 

• Defekty – vadné výrobky, špatně zadané informace 

• Nadprodukce – výroba na sklad, nadbytečné reporty 

• Nadměrné zásoby – nadbytek materiálu na lince, ve skladu, „in“ a „out“ boxy 

• Zbytečné pohyby – nesdružené či rozdělené operace, data zadávaná navíc 

• Nadbytečné zpracování – zbytečnosti v návrhu výrobku, nadbytečné transakce či 

schvalování 

• Doprava – přesuny v rámci produkce nebo následné kroky v procesu vyžadující 

přesun na velkou vzdálenost 

• Čekání – čekání na výstup z delší operace, práce v dávkách 

• Nesprávně využité lidské zdroje – potenciál jednotlivce není správně využit 

 

                                                 
6 MACH, Pavel. Komplexní management jakosti [online]. [2007] [cit. 2009-05-01]. Dostupný z WWW: 
<http://martin.feld.cvut.cz/~mach/vyuka/X13KMJ/Komplexni_management_jakosti.pdf>. 
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3.7 Organizace výroby 

V podstatě nacházíme vždy dva typy výrobních linek. 

3.7.1 In-line (spřažená) výrobní linka 

Prvním z nich je umístění všech technologií do jedné linky spojené dopravníky. 

Znamená to, že na vstupu linky jsou součástky, vstupní materiály a konstrukční prvky. 

Výstupním produktem této linky je v ideálním případě hotový a odzkoušený výrobek. 

Jednotlivá výrobní zařízení jsou pevně svázaná, kontrolována a řízena počítačem. Tento 

způsob vyžaduje přesné plánování výroby a je řízené z jednoho místa pro ostatní 

oddělení jako je přejímka zboží a logistika, kontrola kvality materiálu, balení a doprava. 

Rovněž je třeba plánování materiálových nákladů a výrobní plánování. Plánování a 

řazení v továrně je založeno na odhadnutých dobách nutných k realizaci na každý 

výrobní krok. Objednávka položky začíná přejímkou zboží a postupuje od jednoho 

výrobního stupně k dalšímu. V továrnách s tradiční organizační strukturou je téměř 

nemožné pro ty požadavky identifikovat konečný produkt nebo kontrolou kvality určit 

jejich vstup a jednotlivé vlivy. Odpovědnost je považována za oslabení každého z 

dělníků továrny. 

Jakmile výroba objednávky započne, její jednotná kvalita, odhadnutá doba zpracování a 

kvalita výrobku se někdy zhorší v každém následujícím kroku. Zpětná kontrola výroby 

je náročná v organizaci, která nemá dokonale zmapované podmínky dílny. To 

předpokládá perfektně organizovaný výrobní tok. Cyklus zpětné vazby může být příliš 

pomalý, protože chyby a odchylky jsou objeveny v rozpracované výrobě nebo až po 

dokončení. Tento způsob je vhodný pro výrobu, jejíž výrobky mají jednotný charakter a 

velké série. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že pružnost a efektivita takovéto linky může být 

rozdílná, proto je možné i jiné uspořádání. Dalším problémem pevného uspořádání 

zařízení v lince může být neplánovaná odstávka strojů. Menší efektivitu může způsobit i 

rozdílný výkon strojů. 
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3.7.2 Buňkové řazení výrobních technologií 

Druhou variantou výrobní linky je tzv. buňkové (hnízdové) řazení výrobních 

technologií. Menší nezávislé montážní jednotky jsou dobrým způsobem jak zvýšit 

výrobní pružnost a efektivitu jednotlivých zařízení a rovněž využít lidských zdrojů. 

Úkolem kontroly výroby je, aby byly co nejlépe využity zdroje, tedy aby například 

dodávky proběhly ve správný čas, v co nejlepší kvalitě a za minimální náklady, kvalita 

všech vstupních materiálů měla požadované parametry. 

Kontrola výroby, která opravdu chce řídit tok výroby, by měla znát současnou situaci a 

být schopna rychle zasáhnout a přizpůsobit zařízení požadavkům výroby. 

Kontrolor by měl znát následující informace o výrobě: 

• Stav všech objednávek a rozpracované výroby 

• Stav kvality výrobků a postupů 

• Stav strojů a zařízení 

• Personální situaci 

• Stav použitelnosti materiálů 

Pokud tyto informace nejsou k dispozici, výroba nemůže být kvalitně řízena a zajištěna 

ve správném termínu. 

Moderní postupy výroby hledají hierarchické rozčlenění kontroly a snaží se přesunout 

více odpovědnosti na jednotlivé pracovní úrovně. Ideálně by se továrna skládala ze 

struktury nezávislých modelových jednotek nebo buněk. 

Tyto jednotky požadují dvě doplňující podmínky stejně jako celkovou odpovědnost za 

jejich vlastní zdroje. Jsou to nezávislost v podmínkách dodávek materiálů a nezávislost 

v podmínkách řízení. 

Nezávislost v podmínkách materiálů znamená, že pro každou součástku je na 

objednávce nezávislá inventura v místě použití.  Požadavek na materiál začíná 

v konkrétní montážní buňce, spíše než v MRP. Nezávislost v podmínkách řízení 

znamená, že rozčlenění práce může být organizováno těmi požadovanými v konkrétní 

buňce. To dále znamená, že nereálné požadavky nebo výrobní objednávky mohou být 

kontrolovány z hlediska proveditelnosti a podle toho potvrzeny nebo zamítnuty. Obojí 
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podmínky mohou být realizovány na požadavky určené organizací a hierarchickým 

informačním systémem s důrazem na dílenský informační vstup a postup výroby.7 

 

3.8 Vychystávání v moderním skladu 

Sklad je důležitou součástí každého logistického řetězce. Zatímco v minulosti byl sklad 

považován spíše za pasivní úložiště více či méně potřebných zásob, v současné době 

hraje stále více aktivní roli ve schopnosti podniku reagovat nejen na požadavky trhu a 

svých zákazníků, ale zajišťovat rovněž potřebnou plynulost výroby a její efektivnost za 

situace, kdy se objem dodávek snižuje, ale zároveň roste jejich frekvence a variabilita. 

Důsledkem tohoto vývoje je mimo jiné i výrazná změna struktury a objemu skladových 

činností ve prospěch vychystávání, které se tak stává jedním z nejdůležitějších lo-

gistických procesů. 

Vychystáváním označujeme proces, při kterém je obvykle homogenní obsah skladových 

jednotek transformován do heterogenních expedičních jednotek. Jinými slovy, to, co ze 

skladu odchází na jedné expediční paletě, v přepravce či kontejneru vzniká postupným 

odběrem jednotlivých kusů nebo balení většího počtu různých artiklů uložených na více 

místech skladu. Vzhledem k tomu, že podíl vychystávaného zboží neustále roste, má 

efektivita procesu vychystávání i jeho „odolnost" vůči chybám zásadní vliv na 

výkonnost celého skladového provozu a kvalitu expedovaných dodávek. 

Paletové zboží je ve velké většině skladů umísťováno do stacionárních řadových regálů 

obsluhovaných vozíky s výsuvným sloupem (retraky). Pokud jsou regálové uličky 

dostatečně široké, lze pro vychystávání z palet využít spodního podlaží paletových 

regálů. Protože je takovéto uspořádání značně univerzální a při výškovém skladování 

dosahuje dobrého využití skladové plochy, lze jej dnes vidět ve velké většině 

distribučních nebo logistických skladů, kde je vychystávání kombinováno s 

celopaletovými manipulacemi. 

V případě, že je zboží skladováno v regálových systémech s úzkými uličkami, je využití 

skladovací plochy ještě vyšší - přímo z regálových pozic však lze vychystávat pouze za 

použití systémového vozíku se zvedanou kabinou. Přímá dostupnost každé skladované 

                                                 
7  SMT centrum [online]. c2007 [cit. 2009-04-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.smtcentrum.cz/pruvodce-technologiemi/smt/vyrobni-linka/organizace-vyrobni-linky.html>. 
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položky, menší rychlost vychystávání a vyšší náklady na pořízení vozíku do určité míry 

použití tohoto systému omezují na případy, kdy je vychystáván velký počet položek v 

relativně malém objemu (náhradní díly, komponenty pro výrobu, apod.). Regály s 

úzkými uličkami je však možné také využívat jen pro skladování celých palet a 

vychystávací zónu situovat mimo ně, obdobně jako v případě regálů mobilních nebo 

průjezdných, či v případě automatizovaných zakladačových skladů. Takovéto řešení 

sice umožňuje maximalizovat využití skladovací plochy, palety určené k vychystání je 

však třeba ze skladovacího systému vyskladnit a přemístit do vychystávací zóny. 

Je zřejmé, že vychystávání probíhá buď přímo v některé skladové zóně (případ 

řadových regálů s širokými nebo úzkými uličkami), nebo v jiném k tomu určeném 

prostoru. Oddělení skladové a vychystávací části do samostatných provozních souborů 

přináší určité výhody. Pro skladování i vychystávání lze zvolit optimální prostorovou 

dispozici (při vychystávání „z podlahy" obvykle stačí běžná stavební výška) i 

skladovací a manipulační techniku, vychystávací systémy lze navíc přizpůsobit jak 

předpokládané četnosti vychystávání, tak charakteru zboží, způsobu jeho balení, 

skladování i vychystávání (po kusech, po kartonech, apod.). Nevýhodou tohoto oddělení 

je potenciálně složitější (technicky i časově náročnější) doplňování zásoby ve 

vychystávací zóně a v případě více vychystávacích systémů také potřeba kompletace 

jednotlivých části zakázek vychystaných samostatně. K minimalizaci pohybu 

skladových jednotek mezi skladovací a vychystávací zónou může přispět doplnění 

vychystávacího systému zásobními (například paletovými) lokacemi, ze kterých lze 

vychystávací lokace doplňovat pomocí manipulační techniky používané ve 

vychystávací zóně. 

Kromě již zmíněných vychystávacích systémů typu „člověk za zbožím" se můžeme 

setkat i s technologiemi, které dopravují zboží na pevné místo jeho odběru, ať už 

formou dočasného vyvezení příslušné skladové jednotky ze statické lokace 

(zakladačové systémy v kombinaci s tzv. předskladovou dopravou) nebo zpřístupněním 

místa uložení položky obsluze (paternostery, lifty, karusely). Protože vyšší investiční 

náklady uvedených technologií jsou opodstatněné jen tehdy, je-li jejich provozní 

výkonnost dostatečně využita, je třeba při rozhodování o jejich využití zpracovat a 

vyhodnotit několik možných variant řešení, které by však měly být vždy založeny na 
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exaktním stanovení všech klíčových výkonových parametrů celého skladu, a to v 

dostatečném časovém horizontu.8 

 

 

                                                 
8 ČERNÝ, Josef. Vychystávání v moderním skladu. Logistic News [online]. 2007, roč. IV, č. 9 [cit. 2009-
04-30]. Dostupný z WWW: <http://www.logisticnews.cz/pdf/09_2007/24_Cerny.pdf>. 
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4 Analýza výrobních procesů ve společnosti TurboMax s.r.o. 

V rámci analýzy výrobních procesů jsem zmapoval procesy společnosti TurboMax s.r.o. 

a dále jsem se v detailní analýze zaměřil především na procesy spojené s montáží 

turbodmychadel a samotnou montáž. 

 

4.1 Popis společnosti 

TurboMax s.r.o. byla založena v roce 1997 a v současné době je dynamicky se 

rozvíjející společností střední velikosti, která kontinuálně pracuje na zvyšování 

technické úrovně a parametrů svých výrobků. Dokladem úspěšnosti je průnik 

k některým světovým výrobcům motorů. TurboMax s.r.o. se postupně stává důležitým 

dodavatelem plnicích turbodmychadel pro motory o výkonech od 300 kW do 4700 kW 

na jedno turbodmychadlo. 

Produkty pod touto značkou jsou mezi uživateli ceněny pro svoji vysokou technickou 

úroveň, snadnost obsluhy a zejména pro velmi dobrou životnost i v těch nejtvrdších 

provozních podmínkách. TurboMax s.r.o. využívá pro servisní obsluhu své produkce 

rozsáhlý systém autorizovaných servisních středisek, která tvoří prakticky celosvětovou 

síť. 

Do výrobního programu zejména patří: 

• plnicí turbodmychadla konstrukce TurboMax a MAN B&W Diesel AG 

• originální náhradní díly turbodmychadel 

• kvalifikovaný záruční a pozáruční servis 

• strojírenská kooperace se zvýšenými nároky na přesnost a kvalitu 

Obsluhované tržní segmenty: 

V členění podle typu paliva a výkonu V členění podle typu aplikace 

Dieselové motory Železnice (lokomotivní motory) 

Plynové motory Těžké sklápěče pro těžbu v povrchových 

dolech 

Motory na těžké palivo Lodní doprava 

Duální motory Stacionární výroba elektrické energie 

Tabulka 1: Obsluhované tržní segmenty 
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4.2 Organizační struktura 

 

Obrázek 3: Organizační struktura 

 

Na obrázku č. 3 je uvedena organizační struktura společnosti. Tato struktura uvozuje 

odpovědnosti jednotlivých útvarů a pracovníků.  

 

4.2.1 Odpovědnost vedení společnosti 

Vytvoření specifikovaných podmínek prostorových, materiálně-technických, 

personálních tak, aby byly dodrženy požadavky a zásady pro manipulace, skladování a 

balení při dodržení stanovených požadavků na jakost. 

 

4.2.2 Odpovědnost technologického oddělení 

Technologické oddělení odpovídá za stanovení podmínek pro manipulaci, skladování a 

balení materiálu. 

 

4.2.3 Odpovědnost všech pracovníků 

Všichni pracovníci společnosti odpovídají za uskladnění pouze uvolněného materiálu na 

sklad. Pokud kdokoliv nalezne materiál neshodný, nebo podezřelý, je povinen jej 

v každém případě označit žlutým terčem, dále poznamenat důvod na tento terč, nebo 
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oznámit důvod pracovníkovi kontroly a předat ke zkontrolování. Další postup dle 

směrnice Řízení neshodného produktu zabezpečuje pracovník oddělení řízení jakosti. 

 

4.2.4 Oddělení řízení jakosti 

Oddělení řízení jakosti zodpovídá za provedení kontrol monitorování. Společně 

s odpovědnými zaměstnanci rozhoduje o dalším postupu s pozastaveným materiálem 

(označeným žlutým terčem). 

 

4.2.5 Odpovědnost vedoucího střediska 

Vedoucí střediska zodpovídá za manipulaci a uskladnění materiálu do skladu nebo 

vyznačených prostorů nebo na dohodnutá místa. 

 

4.2.6 Odpovědný pracovník skladu 

Odpovědný pracovník skladu zodpovídá za existenci podkladů o přijetí materiálu do 

společnosti nebo skladu. Dále zodpovídá za existenci podkladů o výdeji materiálu ze 

skladu dle specifikovaných požadavků. 

 

4.2.7 Pracovník odpovědný za manipulaci, přepravu, balení a skladování 

Odpovědný pracovník provádí manipulaci nebo skladování dle platných a jemu 

známých předpisů nebo postupů, provádí kontrolu kompletnosti materiálu v rozsahu 

jeho pravomocí a odpovědností. Dále odpovídá za dodržení předpisů pro balení a 

přípravu zboží spolu s potřebnou průvodní dokumentací k expedici případně předání 

poště. 

 

4.2.8 Odpovědnost oddělení nákupu 

Správné objednávání a zabezpečování nakupovaných materiálových položek. 
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4.2.9 Odpovědnost výroby 

Manipulace a skladování rozpracované výroby a hotových výrobků, manipulace a 

balení, manipulace, skladování a expedice, manipulace a skladování odpadů. 

 

4.3  Procesní mapa 

 

Obrázek 4: Procesní mapa 

Procesní mapa na obrázku č. 4 popisuje jednotlivé procesy ve společnosti, které 

rozděluje na manažerské, hlavní, externí, podpůrné a jakost zlepšující procesy. Je zde 

také kladen důraz na environmentální politiku společnosti. 

Procesy jsou na svých vstupech uvozeny a požadavky trhu a legislativními požadavky. 

Výstupy jsou pak zaměřeny především na spokojenost zákazníka. 
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4.4 Popis hlavního procesu 

Při vzniku požadavku (od zákazníka, konstrukce, technická příprava výroby nebo 

nákup) proběhne přezkoumání požadavku poptávkovým řízením. Výsledkem 

poptávkového řízení je rozhodnutí o přijetí zakázky a určení možného termínu splnění 

požadavku. 

Dále obchodnímu oddělení a servisnímu oddělení zadá odpovědný pracovník plánování 

a řízení výroby do informačního systému prognózu na jednotlivé položky. Prognóza je 

pravidelně jednou měsíčně kontrolována pracovníky obchodního a servisního oddělení. 

Požadavky na změnu prognózy předává obchodní spolu se servisním oddělením jednou 

měsíčně plánování řízení výroby. Změny prognózy schvaluje vedení společnosti. O 

kontrolu a změny prognózy a parametrů položek se stará odpovědný pracovník 

plánování řízení výroby.  

Odpovědný pracovník obchodního oddělení, nákupu, konstrukce a technické přípravy 

výroby zadá na základě výsledků přezkoumání požadavku prodejní objednávku do 

informačního systému. 

Požadavky prodejní objednávky a prognózy jsou zpracovány systémem podle 

materiálových požadavků s ohledem na stavy skladů a průběžné doby pro jednotlivé 

dílce. Výsledný plán je přehodnocován s ohledem na kapacity výroby a zajištění 

materiálu. První den v měsíci je vytištěn měsíční plán výroby pro prodejní objednávky. 

Plán schvaluje vedoucí výroby nebo vedoucí plánování řízení výroby. Tento plán je 

jedenkrát týdně aktualizován dodatky.  

Pracovník plánování výroby provádí jednou týdně kontrolu nedostatku materiálu. 

V případě zjištění neshody předává návrh na přetermínování prodejních objednávek a 

prognóz na obchodní a servisní oddělení. 

Jedenkrát měsíčně provádí zodpovědný pracovník spolu s pracovníky výroby 

přehodnocení plánu výroby a v případě nedodržení termínů výrobní objednávky 

z důvodu nedostatku kapacit, kooperace a neshod v procesu realizace předává návrh na 

přetermínování prodejní objednávky a prognóz na obchodní a servisní oddělení. 

Pracovník nákupu provádí pravidelnou aktualizaci termínů nápravných opatření. Jednou 

týdně provede pracovník řízení výroby přehodnocení sestavy nedostatku materiálu 

(dodání materiálu pozdější než datum potřeby). Pracovník plánování výroby určí, zda 

lze uspokojit požadavek prodejní objednávky nebo prognózy i přes pozdní termín 

dodání materiálu, v opačném případě přetermínuje prodejní objednávku a předá 
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informaci obchodnímu a servisnímu oddělení s odůvodněním a s návrhem na nový 

časový plán. Na základě souhlasu obchodní oddělení provede přetermínování plánů. 

Pracovník plánování řízení výroby provádí po kontrole připravenosti materiálu a 

úplnosti plánovacích dat položky uvolnění plánovaných požadavků v předstihu 

minimálně 2 dnů do výroby dle poskytnutých informací ze systému, který zpracovává 

materiálové požadavky výroby. Uvolněním plánovaného požadavku je vytvořena 

výrobní objednávka, vytištěna průvodka výrobní objednávky a výkres položky 

(v případě vyráběného dílce - středisko 232). 

Jednotlivé operace výrobní objednávky jsou dle informačního systému zaplánovány na 

příslušné výrobní zdroje ve výrobním plánu. 

Při výrobě po ukončení operace provede pracovník, který danou operaci vykonal, její 

splnění nebo částečné splnění z plánu v informačním systému. Tento odpis provádí na 

svém pracovišti v odpisovém terminálu. 

V dvoudenních intervalech probíhá kontrola plnění měsíčního plánu výroby na 

výrobních poradách. O stavu jednotlivých zakázek je informován pracovník plánování 

řízení výroby. 

Na základě informací z kontrol provádění plánu určí pracovník plánování řízení výroby 

vliv změn termínů výrobní objednávky na prodejní objednávku a navrhne termín pro 

přetermínování prodejní objednávku, popř. přesunutí prognózy. 

Po odpisu všech operací výrobní objednávky, kontrole výdeje dílců a materiálu do 

výrobní objednávky provede pracovník skladu odvodem výrobní objednávky na 

příslušný sklad její uzavření. Ekonomické oddělení provádí pravidelnou kontrolu 

plánovaných a skutečných nákladů jednotlivých výrobních objednávek. 

Plánovaný požadavek obchodní zakázky je rušen při fakturaci a expedici položek dané 

prodejní objednávky. 

 

4.5 Detailní analýza procesů 

V této části se zaměřuji na popis jednotlivých procesů, které jsou pro výrobní činnost 

klíčové. 
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4.5.1 Skladové hospodářství 

Skladové hospodářství zabezpečuje veškeré příjmy a výdeje materiálu, komponent a 

dalšího pomocného materiálu a zodpovídá za správné skladování. Zásady pro tvorbu, 

bezpečnou manipulaci a skladování se řídí dle ČSN 269030. 

Sklady jsou ve firmě rozděleny následovně: 

200 – sklad režijního materiálu 

300 – sklad polotovarů 

500 – sklad obchodu 

 

4.5.1.1 Příjem materiálu na sklad 

Veškerý materiál určený k uložení na sklad může být přijat k naskladnění, pokud je 

spolu s  materiálem předán průvodní doklad (nákupní příjemka) potvrzený odpovědným 

zaměstnancem. Před předáním na sklad musí být materiály roztříděny a označeny tak, 

aby byla zaručena jejich úplná a jasná identifikovatelnost, popřípadě návaznost na jeho 

průvodní dokumentaci (výrobní objednávka, průvodka, příjemka apod.). 

Určený zaměstnanec skladu provede množstevní kontrolu, zda uvedené množství na 

průvodním dokladu souhlasí se skutečností. V případě, že údaje souhlasí, provede 

evidenci a naskladnění. Pokud údaje nesouhlasí nebo k  materiálu nebyl předán 

průvodní doklad, materiál nepřevezme. 

 

4.5.1.2 Evidence příjmu materiálu na sklad 

Evidence spojená se skladováním materiálu spočívá v doplnění průvodního dokladu 

místem jeho uložení, podpisem skladníka a  provedení záznamu v informačním systému 

o vyskladnění materiálu (výdejové transakce). Potvrzené příjmové doklady se zakládají 

v centrální evidenci. 
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4.5.1.3 Naskladnění materiálu na sklad 

O způsobu uložení rozhoduje odpovědný zaměstnanec, přičemž se řídí zásadami podle 

druhu materiálu, podle návaznosti na jednotlivé výrobky (a rozpracovanosti), podle 

vhodnosti skladovacích prostor pro různé druhy materiálu, podle optimálního způsobu 

manipulace s materiály a podle režimu skladování v jednotlivých skladech. Pravidla pro 

naskladňování se řídí následujícími pravidly: 

• Materiál musí být odpovědným zaměstnancem ukládán na určených místech, 

musí být zajištěno jeho řádné označení, aby nemohlo docházet k záměnám. 

• Materiál musí být ukládán tak, aby byly co nejvíce využity skladovací plochy, 

přičemž je nutné zajistit, aby nebylo překročeno dovolené zatížení regálů, 

podlah a manipulačních ploch. 

• Materiál musí být uložen tak, aby nedocházelo k jeho poškození z důvodu 

nevhodného skladování. Musí být dodržovány platné speciální předpisy pro 

skladování některých druhů materiálů. 

• Uložení materiálu musí být přehledné a musí být zabezpečeno, aby nedocházelo 

k jeho ztrátám. 

• Materiál musí být uložen v souladu s bezpečnostními, požárními, ekologickými 

a manipulačními předpisy pro jednotlivé sklady. 

Odpovědný zaměstnanec ve skladech odpovídá za správné uskladnění materiálu do 

regálů a vizuálně kontroluje vytížení, aby nedocházelo k přetížení nosnosti. Na regále je 

uvedena nosnost uvedená výrobcem.  

Jednou ročně provádí kontrolu stavu skladu vedoucí skladu a vede se záznam. 

Ve skladě 300 (sklad polotovarů) se provádí pravidelná kontrola regálového zakladače 

revizním technikem a vede se zápis. 

 

4.5.1.4 Organizace a provoz skladů 

Odpovědný zaměstnanec řídí a koordinuje činnost jednotlivých skladů, příjmu zboží a 

skladových účetních. Je podřízen vedoucímu střediska. Odpovědný zaměstnanec a 

zaměstnanci skladů musí mít podepsanou hmotnou odpovědnost. 
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Pokud je sklad rozdělen na více sekcí, musí být každý označen (např. sklad hutního 

materiálu, sklad hořlavých látek, sklad kooperace, sklad režijního materiálu, obchodní 

sklad). 

Jednotliví zaměstnanci skladu jsou povinni průběžně sledovat stav skladovaného 

materiálu a včas upozornit vedoucího skladu na materiál, u kterého by mohlo dojít nebo 

již došlo k znehodnocení. 

Při skladování látek ekologicky závadných (např. barvy, oleje, kyseliny, louhy) je nutné 

dbát, aby nedošlo k poškození obalu nebo úniku látek. 

Provoz ve skladech se řídí místními provozními předpisy, jejich nedílnou součástí jsou 

požadavky na bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochranu a ekologii i 

v návaznosti na ustanovení platných předpisů (zákony, vyhlášky a ČSN) a místní 

provozní podmínky (způsoby skladování, druhy materiálů apod.). 

K veškeré manipulaci při dopravě do skladu se používají manipulační prostředky – auta, 

vysokozdvižné vozíky, ruční manipulační vozíky a jeřáby. Obsluha je v rámci 

pravidelného školení poučena o zásadách manipulace se surovinami, subdodávkami, 

výrobky a odpadem. 

Odpovědný pracovník za sklad pro nakupované materiálové položky provádí každé 3 

měsíce výpis materiálu podléhajícího periodickým prohlídkám a zajistí provedení 

stanovených podmínek. Dále provádí výpis materiálu s prošlou záruční nebo skladovací 

dobou, případně materiál poškozený během skladování, který předloží komisi 

ustanovené ze zaměstnanců zainteresovaných útvarů. 

 

4.5.1.5 Materiál s prošlou záruční nebo skladovací dobou, poškozený materiál 

Do rozhodnutí o dalším využití nebo likvidaci uvedeného materiálu musí být tento 

materiál uložen na odděleném místě označeném nápisem “ Neshodné výrobky”. 

Komise ustanovená ze zaměstnanců zainteresovaných útvarů rozhodne, jakým 

způsobem bude s tímto materiálem dále naloženo. O tomto rozhodnutí musí být 

uchován záznam. 
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4.5.1.6 Výdej materiálu ze skladu 

Výdej materiálu se provádí výhradně na základě předložení řádně vyplněných a 

platných výdejových dokladů. 

Požadavek pro výdej předkládá odpovědný zaměstnanec pověřený zajišťováním přísunu 

materiálu pro výrobu. 

Zaměstnanec skladu připraví materiál na základě předloženého dokladu, který doplní 

záznamem o vydání (datum, podpis). V  případě rozdílu ve vydaném množství uvede na 

výdejovém dokladu skutečně vydané množství. 

Manipulace a provádění záznamů na výdejových dokladech musí zabezpečovat, aby 

materiál byl vydán pro účel, ke kterému byl zajištěn. 

Odpovědný zaměstnanec zajišťuje přípravu materiálu pro vyskladnění nejpozději do tří 

dnů od předání požadavku na výdej. 

Žadatel si ve stanovené době materiál převezme a podpisem potvrdí výdejový doklad. 

 

4.5.1.7 Evidence 

V informačním systému se provádí záznam o výdeji nebo doplnění data výdeje na 

výdejní doklad podepsaný skladníkem. 

Provedení záznamu o výdeji v informačním systému je prováděn maximálně do 24 

hodin od fyzického předání materiálu odpovědným zaměstnancem. 

Založení potvrzených výdejových dokladů se provádí v centrální evidenci. 

 

4.5.1.8 Balení hotových výrobků 

Balení provádí odpovědný zaměstnanec výroby. Postupy pro balení včetně označování 

obalů vypracovává technologické oddělení na základě požadavků zákazníka nebo na 

základě možností balení ve společnosti. 

Postupy pro balení obsahují minimálně druh balícího materiálu, postup pro balení, 

značení obalu a případně ochranu výrobku konzervací. 
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Podmínky balení upřesňují specifické požadavky zákazníka uvedené ve smlouvě. 

 

4.5.1.9 Výdej ze skladu výroby 300 (sklad polotovarů) 

Výdej výrobku (jeho zaslání nebo předání příslušnému útvaru, tzv. zákazníkovi) 

zajišťuje odpovědný pracovník za výrobu.  

Výrobek je vydán po provedení závěrečné kontroly na základě dokumentu, který je 

nositelem informace o uvolnění výrobku resp. jeho shodě se specifikovanými 

požadavky. 

Na podkladě dokumentu o uvolnění materiálu oddělení řízení jakosti vystaví 

odpovědnému pracovníkovi za obchodní nebo servisní oddělení dodací list (nebo 

dokument o předání a převzetí výrobku). 

Odpovědný pracovník za výrobu odpovídá za dodání průvodní technické dokumentace 

náležející k výrobku a v případě požadavku za dodání Prohlášení o shodě. 

Výrobky jsou zpravidla ihned po uvolnění oddělením řízení jakosti předávány 

zákazníkovi. V případě skladování výrobků vede odpovědný pracovník za výrobu 

evidenci o umístění výrobku. 

 

4.5.1.10 Příjem hotových výrobků na sklad 500 (sklad obchodu) 

Příjem je možný pouze za následujících podmínek: 

• Výrobek je kompletně zabalený dle požadavku zákazníka 

• Potřebné doklady dle titulního listu jsou přiloženy 

 

4.5.2 Objednání materiálu, vstupní přejímka 

Objednávka materiálu se vystavuje podle informací z informačního systému dva až tři 

dny před plánovaným termínem přejímky. Na základě včasné objednávky dojde den 

před přejímkou e-mail potvrzující objednávku s přiděleným číslem certifikátu. 

Při příjmu jednotlivých dodávek provádí pracovník vstupní přejímky vizuální kontrolu a 

množstevní kontrola v rozsahu smlouvy o dodávce, technických podmínek, atd. Dále 
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převezme průvodní doklady (dodací list, osvědčení, atesty a případně další doklady) a 

ověří shody mezi dodanou průvodní dokumentací, produktem a objednávkou. Následně 

přijme dodávku na nákupní objednávku v informačním systému.  

Pracovník vstupní přejímky provádí vstupní kontrolu v souladu s příslušnou směrnicí a 

příslušným pracovním postupem podle charakteru výrobků. 

Při uvolnění výrobku z naléhavých výrobních důvodů do výroby provádí pracovník 

vstupní kontroly záznam o absenci vstupní technické kontroly. Originál záznamu 

zakládá do pořadače dle pořadového čísla.  

Výpis atestu materiálu provádí na požadavek Technologie pracovník vstupní přejímky 

ve dvojím provedení na tiskopis „Výpis atestu materiálu“ z originálu materiálového 

atestu zaslaného dodavatelem. Originál výpisu atestu materiálu přikládá k průvodce a 

předává výrobě. Kopii zakládá do pořadače „Výpis atestu materiálu“. Originál 

materiálového atestu zaslaného dodavatelem pak neskenuje a uloží do informačního 

systému.  

Při ověřování jakosti materiálu v laboratoři vypisuje pracovník vstupní přejímky třikrát 

tiskopis „Objednávka - účtenka zkoušek v ústřední laboratoři“. Originál zakládá podle 

očíslovaného pořadí do pořadače „Objednávka laboratoře“. Dvě kopie s označeným 

dílcem předává do laboratoře. Po provedení zkoušek laboratoř předává vypsaný tiskopis 

„Výsledky zkoušek“ s výsledky zkoušek na vstupní přejímku. Pracovník vstupní 

přejímky založí tento tiskopis do pořadače „Výsledky zkoušek“.  

V případě neshody v dodávce provádí pracovník vstupní přejímky činnosti podle 

směrnice o Řízení neshodných produktů. 

 

4.5.3 Uspořádání výroby 

Výroba se dělí na dvě základní části. První je dílna (obrobna), druhou je montáž. Dílna 

je uspořádána dle operací a strojního vybavení (vrtání, frézování, soustružení, broušení, 

apod.). Součástí jsou některé sklady a přejímací místnost. Schéma dílny je v příloze č. 1.  

Vzhledem k cíli této práce jsem se zaměřil především na uspořádání montážní haly. 
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V montážní hale jsou umístěny uprostřed haly tři řady pracovních stolů na velká, střední 

a malá turbodmychadla. Tyto řady od sebe dělí poměrně úzké uličky a není mezi nimi 

mezera na procházení. Pracovníci montáže si vždy vychystávají potřebný materiál na 10 

turbodmychadel a následně vykonávají veškeré operace na tomto místě. První problém a 

nejvýraznější úzké místo je v podobě jediného jeřábu, který obsluhuje celou halu. 

Pracovníci se tak dohadují, kdo si kdy bude moci přivézt (odvézt) potřebné díly (rotory, 

skříně, hotové turbodmychadla) na svoje pracovní místo. Dále musí pracovníci obcházet 

příslušné sklady, aby si mohli přinést potřebný materiál pro všech deset 

turbodmychadel. 

Přejímková kontrola ze strany zákazníků, která probíhá přímo na pracovních stolech, 

takže zde dochází k dalším zdržením, tedy ztrátám kapacity. Tato kontrola totiž musí 

být provedena na ještě nesmontovaných a nezabalených dmychadlech, kdy se razí 

sériové číslo na jednotlivé díly a kontrolují se zkoušky a atestace. 

Pro účely analýzy jsem při určování problémů souvisejících se ztrátami ve výrobě 

využil členění sedmi druhů plýtvání. Pomocí této analýzy se mi na montáži podařilo 

najít hned pět zásadních problémů. Prvním z nich je čekání. Stává se, že pracovníci 

montáže čekávají na potřebné díly, které nejsou aktuálně k dispozici. Dochází tak 

k výrazným prostojům. Dále je to počítání a shánění potřebných dílů a reálií, které si 

musí montér před samotnou montáží obstarat ve skladech a najít v hale, aby teprve mohl 

montovat. Toto je jedno z kritických míst celé průběžné doby výroby, protože montér 

stráví velkou část své pracovní doby (80-90%) sháněním potřebných dílů po hale a 

skladech místo výkonu samotné montáže. 

Druhým problémem, který úzce souvisí s předchozím, je transport. Díly se v montážní 

hale přepravují po různých operacích na další příslušná pracoviště bez výraznější 

organizace a dochází tak občas k nedorozumění, přičemž je zde riziko vzniku kolizí. 

Největším problémem ale zůstává využívání jediného jeřábu. 

Třetím problémem jsou zbytečné zásoby, které vznikají hromaděním dílů a hotových 

dmychadel ve skladech. Je to dáno tím, že dílna produkuje díly bez výraznějšího braní 

ohledu na odběr montáže a montáž vyrábí vždy po deseti turbodmychadlech, přičemž 

nebere v úvahu konkrétní počet objednaných kusů, takže dochází k nadprodukci na 

sklad. 
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Čtvrtým problémem je zbytečná manipulace. Při montáži se s dmychadly velmi často 

nelogicky manipuluje. Příkladem je poloha dmychadla při montáži a měření, kdy velká 

dmychadla je nutno montovat ve svislé poloze, přičemž malá je možné montovat ve 

svislé poloze. Po montáži ve svislé poloze se turbodmychadlo otáčí jeřábem do 

vodorovné polohy a zase zpět kvůli měření radiální vůle mezi vložkou turbíny a 

turbínovým kolem. Při montáži se poloha turbodmychadla mění 2-3x kvůli montáži 

velkých částí. Dalšími příklady jsou nasazování ložiskové skříně pomocí pomocných 

tyčí, přičemž je obtížné udržet rovnovážnou polohu, což znesnadňuje ustavení, nebo 

obracení jeřábem při krytování izolace vstupní skříně. Tyto manipulace způsobují velké 

ztráty času. 

Pátým problémem jsou nestandardní výrobní postupy. Veškeré operace při montáži 

turbodmychadla jsou prováděny na jednom místě jedním pracovníkem, který je 

„montuje tak, jak umí“. Výrobní postup není plně standardizován. 

 

4.5.4 Zajištění jakosti výrobních procesů 

Tato problematika je řešena předdefinovanými postupy, za jakých se uvolňuje výrobní 

dávka dál do procesů. 

 

4.5.4.1 Uvolnění výrobní dávky ve výrobě měřením 1. kusu výrobní dávky 

Výrobní dávka ve výrobě se uvolňuje měřením prvního vyrobeného kusu. Pracovník 

výroby má povinnost první opracovaný kus na dané operaci označit zeleným 

samolepícím štítkem a nechat zkontrolovat pracovníkem pro zajištění jakosti výrobních 

procesů. Pokud má pracovník právo samokontroly, provádí kontrolu prvního kusu sám.  

Pracovník pro zajištění jakosti výrobních procesů nebo pracovník s právem 

samokontroly má povinnost ověřit shodu všech znaků, které byly v dané operaci 

vyrobeny.  

V případě, že není dosaženo shody mezi požadavky a vyrobeným dílem, označí 

pracovník pro zajištění jakosti výrobních procesů díl žlutým samolepícím štítkem a 

následně rozhodne na základě svých zkušeností nebo po poradě s pracovníky ostatních 
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odborných útvarů, zda je možné daný díl následnými operacemi opravit. V případě že 

ne, následuje činnost podle směrnice o Řízení neshodných produktů. 

Pracovník s právem samokontroly označí díl žlutým samolepícím štítkem a informuje 

pracovníka pro zajištění jakosti výrobních procesů, který je odpovědný za další řízení 

neshodného produktu (viz. předchozí odstavec). 

K uvolnění dílu do další výroby může dojít až tehdy, kdy jsou všechny znaky vyráběné 

v dané operaci ve shodě se specifikacemi. V případě, že první kus nevyhovuje, 

pracovník pro zajištění jakosti výrobních procesů nebo pracovník s právem 

samokontroly musí zkontrolovat další kusy z výrobní dávky. 

Záznamem o uvolnění dílů do další výroby je potvrzení dané operace v průvodce 

(datum, razítko/jméno, podpis).  

 

4.5.4.2 Uvolnění dávky opracovaných dílů na sklad  

Výrobní dávka je připravena ke kontrolnímu měření v prostoru před výrobní kontrolou 

ohraničeném šedou linkou. U vybraných kusů provádí pracovník zajištění jakosti 

výrobních procesů kontrolu shody výrobků se specifikací. Zároveň zohledňuje volbou 

rozsahu výběru zkušenosti s mírami a díly, u kterých byla problematická výroba, 

zkušenosti s pracovníky, stejně jako se spolehlivostí stroje a dalšími vlivy, působícími 

na kvalitu. Vždy ale musí dodržet minimální počet rozsahu výběru. V případě, že se 

jedná o ověřovací sérii, postupuje dle směrnice o Vzorkovém řízení interně obráběných 

dílů. 

 

Pokud je požadován záznam naměřených hodnot, výsledky měření se zaznamenávají 

v informačním systému v protokolech o měření. 

V případě, že není dosaženo shody u zkontrolovaných produktů z dané výrobní dávky, 

pozastaví pracovník zajištění jakosti výrobních procesů celou výrobní dávku, u všech 

produktů z pozastavené dávky zajistí kontrolu neshodného znaku.     

Pracovník zajištění jakosti výrobních procesů označí neshodné produkty žlutým 

samolepícím štítkem a následně rozhodne na základě svých zkušeností nebo po poradě 

s pracovníky ostatních odborných útvarů, zda je možné dané díly operativně opravit. 
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Pokud ano, informuje pracovníka výroby, díly označí tak, aby bylo zřejmé, co a jakým 

způsobem se má opravit, provede záznam do průvodky (počet kusů, oprava, podpis) a 

díly umístí do prostoru pro pozastavené díly (žlutě ohraničená oblast). 

U opravených dílů je třeba vždy následně ověřit shodu se specifikacemi. V případě, že 

není možné díly operativním způsobem opravit, následuje činnost podle směrnice o 

Řízení neshodných produktů. 

K uvolnění dílu na sklad může dojít až tehdy, když jsou všechny parametry ve shodě se 

specifikacemi nebo je díl uvolněn s odchylkou nebo po opravě. Záznamem o uvolnění 

dílů na sklad je potvrzení závěrečné kontrolní operace v průvodce (datum, 

razítko/jméno, podpis, počet uvolněných kusů) a odepsání kontrolní operace 

v informačním systému. Díly jsou umístěny do prostoru pro uvolněné díly (zeleně 

ohraničená oblast). 

 

4.5.5 Zajištění jakosti montážních a souvisejících procesů 

Zde jsem se zaměřil především na proces montáže, konečnou kontrolu finálního 

produktu a jeho balení. 

 

4.5.5.1 Montáž 

Proces začíná kontrolou návozu. Pracovník montáže s právem samokontroly provede 

kontrolu úplnosti a správnosti specifikace dílů/polotovarů/materiálů  pro montáž podle 

kusovníku uvedeného v průvodce. V případě, že některé díly/polotovary/materiály 

chybí nebo neodpovídají specifikaci v kusovníku, informuje pracovníka skladu, který 

díly/polotovary/materiál doplní nebo vymění. Záznamem o provedení kontroly návozu 

je potvrzení kontrolní operace v průvodce (datum, razítko/jméno, podpis, počet 

uvolněných kusů) a odepsání kontrolní operace v informačním systému. 

Dále je nutné uvolnění montážní dávky do další operace. Pracovník montáže má 

povinnost první kus na dané operaci označit zeleným samolepícím štítkem a nechat 

zkontrolovat pracovníkem zajištění jakosti montážních a souvisejících procesů. Pokud 

má pracovník právo samokontroly, provádí kontrolu prvního kusu sám. Pracovník 

zajištění jakosti montážních a souvisejících procesů nebo pracovník s právem 
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samokontroly má povinnost ověřit shodu všech parametrů, které byly v dané operaci 

vyrobeny. V případě, že není dosaženo shody mezi požadavky a vyrobeným dílem, 

označí pracovník zajištění jakosti montážních a souvisejících procesů díl žlutým 

samolepícím štítkem následuje činnost podle směrnice o Řízení neshodných produktů. 

Pracovník s právem samokontroly označí díl žlutým samolepícím štítkem a informuje 

pracovníka zajištění jakosti montážních a souvisejících procesů, který je odpovědný za 

další řízení neshodného produktu (viz. předchozí odstavec). 

K uvolnění dílu do další operace může dojít až tehdy, když jsou všechny parametry 

vyráběné v dané operaci ve shodě se specifikacemi. V případě, že první kus nevyhovuje, 

pracovník zajištění jakosti montážních a souvisejících procesů nebo pracovník s právem 

samokontroly musí zkontrolovat další kusy z montážní dávky. 

Záznamem o uvolnění dílů do další výroby je potvrzení dané operace v průvodce 

(datum, razítko/jméno, podpis).  

Je-li požadován záznam montážních rozměrů, změří pracovník zajištění jakosti 

montážních a souvisejících procesů nebo pracovník s právem samokontroly předepsané 

rozměry a zapíše je do příslušných formulářů (dle typu) Pomocné montážní listy. 

Je-li požadována zkouška na zkušebně, provádí se dle Návodky zkušebny. V případě 

zjištění jakékoliv neshody, postupuje pracovník zkušebny podle směrnice o Řízení 

neshodných produktů. O provedení zkoušky provede pracovník záznam do průvodky a 

Pomocného montážního listu nebo Montážního. Výsledky zkoušky zaznamená do 

formuláře Naměřené hodnoty TBD, případně do Protokolu o zkoušce. 

Pracovník zajištění jakosti montážních a souvisejících procesů provádí kontrolu shody 

výrobků se specifikacemi v rozsahu stanoveném technickou dokumentací, pokud není 

rozsah stanoven, určí ho sám na základě zkušeností. K uvolnění montážní dávky na 

sklad může dojít až tehdy, když jsou všechny parametry ve shodě se specifikacemi nebo 

je díl uvolněn s odchylkou nebo po opravě. 

Záznamem o uvolnění dílů na sklad je potvrzení závěrečné kontrolní operace 

v průvodce (datum, razítko/jméno, podpis, počet uvolněných kusů) a odepsání kontrolní 

operace v informačním systému. 
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4.5.5.2 Konečná kontrola finálního produktu 

Pracovník zajištění jakosti montážních a souvisejících procesů provádí kontrolu shody 

finálního produktu se specifikacemi v rozsahu stanoveném technickou dokumentací 

nebo kontrolními plány, pokud není rozsah stanoven, určí ho sám na základě zkušeností. 

Konečná kontrola zahrnuje vizuální a množstevní kontrolu, kontrolu dle kontrolního 

plánu a kontrolu podle smluvních podmínek. Pokud je požadován záznam naměřených 

hodnot, výsledky měření se zaznamenávají v informačním systému nebo jiným 

vhodným způsobem, vždy tak aby záznamy zůstaly čitelné, snadno identifikovatelné a 

byly vysledovatelné.  

V případě, že není dosaženo shody mezi požadavky a finálním produktem, následuje 

činnost podle směrnice o Řízení neshodných produktů. 

Pokud je požadována přejímka finálního produktu, připraví pracovník zajištění jakosti 

montážních a souvisejících procesů třikrát podklady pro přejímku dle odpovídajícího 

formuláře. Záznamem o provedení přejímky je razítko a podpis pracovníka přejímací 

společnosti v odpovídajícím formuláři. Jeden výtisk formuláře se archivuje ve 

společnosti, jeden se posílá zákazníkovi a jeden dostane přejímací společnost, která 

přejímku prováděla. 

V případě, že je k finálnímu produktu požadován montážní list, vyplní ho pracovník 

zajištění jakosti montážních a souvisejících procesů na základě naměřených údajů do 

odpovídajících formulářů a montážních listů turbodmychadel (podle typu). 

K uvolnění finálního produktu může dojít až tehdy, jsou-li všechny parametry ve shodě 

se specifikacemi nebo je výrobek uvolněn s odchylkou nebo po opravě. Záznamem o 

uvolnění finálního produktu je potvrzení výstupní kontroly v Titulním listu zakázky 

(datum, razítko/jméno, podpis, počet uvolněných kusů) a odepsání kontrolní operace 

v informačním systému. 

 

4.5.5.3 Balení 

Pracovník skladu vydá produkty na balení. Provede kontrolu úplnosti a správnosti 

specifikace produktů pro balení podle Titulního listu zakázky. Záznamem o provedení 
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kontroly návozu je potvrzení kontrolní operace v průvodce (datum, razítko/jméno, 

podpis, počet uvolněných kusů) a odepsání kontrolní operace v informačním systému. 

Pracovník zajištění jakosti montážních a souvisejících procesů provede kontrolu 

správnosti balení, úplnosti průvodní dokumentace a dalších náležitostí dodávky dle 

Titulního listu zakázky. Záznamem o provedení kontroly prvního kusu je potvrzení 

operace v průvodce (datum, razítko/jméno, podpis). 

Pracovník zajištění jakosti montážních a souvisejících procesů uvolní díly pro expedici. 

Záznamem o uvolnění finálního produktu je potvrzení výstupní kontroly v titulním listu 

zakázky, potvrzení průvodky (datum, razítko/jméno, podpis, počet uvolněných kusů) a 

odepsání kontrolní operace v informačním systému. 

 

4.5.6 Externí přejímka 

Přejímkové díly se vychystávají tak, aby bylo možné v průběhu jedné směny před 

termínem přejímky připravit soupis. Do připraveného dokumentu se opíšou IMO čísla 

z vychystaných dílů a z IS se dohledávají naskenované atesty a protokoly o zkouškách. 

Montážní list je součástí dokumentace. Vytváří se vždy dvě sady soupisů pro přejímku, 

a to pro přejímací společnost a pro zákazníka. 

Při přejímce za přítomnosti přejímače se předkládá soupis přejímaných dílů a dvou paré 

atestů a zkoušek. Kontrolují se údaje v předložených dokumentech dle vychystaných 

dílů na připraveném stanovišti. Dále dochází k oražení rotoru a ložiskové skříně a 

k orazítkování dokumentace. Jedno paré si odnáší přejímač, druhé se přikládá k zásilce 

zákazníkovi. 

 

4.6 Analýza plnění cílů 

Jedním z hlavních dlouhodobých cílů v oblasti jakosti společnosti TurboMax je 

snižování nákladů na kvalitu. Zde hraje významnou roli snižování reklamací a s nimi 

spojených nákladů. Společnost má dva velké německé odběratele, kteří sami tvoří 

velkou většinu odbytu turbodmychadel, a u kterých se společnost snaží být top 

dodavatelem. 
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Společnost si v oblasti snižování nákladů na reklamace zákazníků vede dobře. Je zde 

významně pozitivní trend snižování počtu reklamací. 

Počet reklamací průměrně za měsíc 

Měsíčně Ø 2005 Ø 2006 Ø 2007 Ø 2008 

Uznáno 4,1 5,9 4,7 3,7 

Otevřeno    0,5 

Odmítnuto    0,3 

Tabulka 2: Počet reklamací průměrně za měsíc 

V přepočtu na 1 milion Kč obratu tento trend vychází ještě příznivěji. 

Trend na 1 milion Kč obratu 

Měsíčně Ø 2005 Ø 2006 Ø 2007 Ø 2008 

Uznáno 1,29 1,73 1,24 0,77 

Otevřeno    0,11 

Odmítnuto    0,07 

Tabulka 3: Trend na 1 milion Kč 

Rozbor reklamací dle procesů: 

Oddělení Stav 2007 Stav 2008 

Vývoj 9 6 

Konstrukce 8 3 

Montáž včetně OŘJ 5 12 

Expedice 11 0 

Výroba včetně technologie a 

kontroly 

20 7 

Dodavatel včetně vstupní přejímky 18 17 

Tabulka 4: Rozbor reklamací dle procesů 

Z rozboru plyne, že všechny oblasti mají (co se týče změny počtu reklamací) pozitivní 

trend. Reklamace zapříčiněné problémy ze strany dodavatelů sice nemají trend až tak 

výrazný, ale stále to není výrazně problematické. Největším problémem je výrazný 

nárůst reklamací, které mají příčinu v oblasti z montáže. 
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Evidence reklamací s příčinou v procesu montáže za rok 2008 

 Výrobek Předmět reklamace Příčina Okamžité opatření 

1. Rumpfguppe U jedné 

Rumpfgruppe nebyl 

dodán Zwischenring 

11.51734-0720, byl 

dodán dodatečně s 

další dodávkou.  

Chyba montéra, 

který dílec zapomněl 

namontovat. 

Okamžitá dodávka 

dílce Zwischenring 

11.51734-0720 do 

MAN. 

2. Rumpfgruppe 

NR20/R 

Na ložiskové skříni 

NR 20/R chybí zátky. 

Chyba montéra, 

který zapomněl 

zátky namontovat. 

Interní zaškolení 

montérů. 

3. NR20/R Dílce nejsou 

lakovány a 

základování je 

částečně zelené. 

Turbodmychadla 

budou muset být 

dodatečně lakována. 

Špatně pochopená 

informace o ZN na 

nátěry 

turbodmychadel. 

Interní zaškolení 

pracovníků montáže. 

4. TL Chybně natočená 

výstupní skříň na 0 

stupňů, dle změny z 

MAN z 30. 11. 07 

měla být natočena na 

330 stupňů. 

Nesprávné nastavení 

úhlu polohy při 

montáži. 

Interní zaškolení 

montéra. 

5. TBD Špatné natočení 

vstupní skříně na 330 

stupňů dle Auftragu 

mělo být 315. Ve 

dvou 

turbodmychadlech 

byly namontovány 

jiné rozváděcí kola. 

Nesprávné nastavení 

úhlu polohy při 

montáži. 

Přepracování z 

termínových důvodů 

u zákazníka. Interní 

zaškolení montéra. 

6. TBD Patka izolace nejde 

namontovat na 

konzolu motoru. 

Nesprávné nastavení 

úhlu polohy při 

montáži. 

Přepracování z 

termínových důvodů 

u zákazníka. 
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7. Knickhebel Klemmstúck je 

montován zrcadlově 

opačně. Oproti 

výkresu je Spannstift 

montován drážkou 

dolů. Dílec není 

použitelný a bude 

zaslán zpět, náhradu 

nepotřebují. 

Očekávali písemné 

stanovisko. 

Nespolehlivá práce 

praktikanta. 

Kontrola dílů ve 

skladu a na montáži. 

Informace 

pracovníkům 

montáže a analýza 

8. PTR154 Porezita na těsnící 

ploše turbínové 

skříně, poškozené 

závity. 

1. Chybné obrobení 

u dodavatele PBS 

a.s. - DSN.  

2. Porézní odlitek. 

Náhradní dodávka. 

Kontrola zásob na 

skladě (2ks) a 

rozpracované výroby 

(14ks). Závity OK, 

porezita zjištěna u 

7ks odlitků. 

9. NR20/SJ Obrobená plocha 

skříně částečně 

rezavá. 

Nedostatečná 

antikorozní ochrana. 

Kontrola dílů ve 

skladu a na montáži 

25.808. Informace 

pracovníkům 

montáže a kontroly, 

vedoucímu provozu 

na poradě. 

10. NR20/R Dílce jsou chybně 

montované, fixační 

otvor 6mm (Pos. 

002) je na opačné 

straně. 

Jedna dávka 

nesprávně 

montována. 

Upozornění 

montážního 

personálu. 

11. Knickhebel Chybí pístní kroužek 

na straně kompresoru 

(11.52026-0004). 

Montážní chyba, 

nejasný kusovník. 

Náhradní dodávka. 

12. Laufzeug GE Jenbacher 

reklamuje: 

Na plném výkonu 

Nečistota, zadřená 

na vnějším průměru 

ložiska způsobila 

Analýza vráceného 

turbodmychadla. 

Prohlídka TBD 
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vycházejí z 

trurbodmychadla 

nepřirozené zvuky. 

vymezení vůle (0,05-

7 mm) a tím 

zvýšenou hlučnost. 

Proměření vnějších 

průměrů ložisek, 

vnitřních průměrů 

nosiče, relevantních 

rozměrů hřídele, 

pístního kroužku. 

Kontrola možných 

netěsností oleje.  

Kontrola segrovek z 

montáže a skladu na 

okuje a otřepy.  

Tabulka 5: Evidence reklamací s příčinou v procesu montáže za rok 2008 

Z uvedených reklamací plyne, že nejde o opakované problémy, a že každý problém je 

zcela odlišný od ostatních. To vylučuje jakoukoliv systémovou chybu v oblasti 

montáže. 

Tento problém je nyní především v obrábění ve výrobě. Montáž je zákazníkem 

obrobny, která stále funguje systémem „push production“.  Dodává to, co vyrobí, a 

nebere příliš velké ohledy na potřeby montáže. Důsledkem je pak hromadění 

rozpracovaných turbodmychadel z důvodu chybějících komponent z obrobny v průběhu 

celého měsíce. Jejich nedostatek je řešen operativně na konci měsíce improvizacemi v 

obrobně a sháněním těchto komponent montážníky. Důsledkem je plnění prioritních 

měsíčních plánů hlavně pomocí přesčasů a tím pádem ztrátou koncentrace na pečlivou a 

kvalitní montáž, přičemž mnohdy nezbývá čas ani na kontrolu jakosti.  

Až do roku 2007 nebyl tento stav problematický díky nízkému objemu výroby 

turbodmychadel. V roce 2008 ale došlo k výraznému nárůstu výroby, který vedl právě 

k problémům v obrobně, která nedokázala vždy vykrývat poptávku montáže. Tento 

problém vedl k opakovaným nedodržením termínů dodávek klíčovým odběratelům. 
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Objem výroby turbodmychadel 

 2005 2006 2007 2008 2009 (plán) 

Turbodmychadla 921 1051 1142 2031  

Rotory + 

cartridge 

272 231 240 415  

Σ 1193 1282 1382 2446 5000 

Tabulka 6: Objem výroby turbodmychadel 

Dříve bylo obrábění právě tou oblastí výroby, která tvořila podstatnou část příčin vzniku 

zmetkovitosti, ale v současné době se produkce velmi výrazně zlepšila a lepší výsledky 

se dají očekávat i do budoucna jak v oblasti jakosti, tak v obráběném množství. Je to 

dáno tím, že společnost v nedávné době (březen) nakoupila několik špičkových 

obráběcích strojů Mazak schopných obrábět v pěti osách, které značně zlepšily kvalitu 

obráběných dílů a urychlily jejich produkci.  

V současné podobě je ale výroba na svém možném maximu a přes neustálé zlepšování 

postupů a jakosti dochází čím dál častěji k problémům a chybám, které jsou zapříčiněny 

tím, že výroba nestíhá termíny. Řešením je celková reorganizace uspořádání montáže a 

materiálových toků ve stávajících prostorách montážní haly, která povede k výraznému 

zvýšení výkonnosti. 

Paradoxní výhodou je, že s pokračující světovou ekonomickou krizí by měla poptávka 

na nějakou dobu citelně klesnout. Je tedy očekávatelné, že do doby realizace zásadních 

změn bude společnost schopna vykrývat zakázky i nadále v akceptovatelných 

termínech. 

 

4.7 Slabé stránky 

Základním problémem je, že uspořádání montážní haly je silně nevyhovující 

podmínkám, které jsou na ni kladeny. Důsledkem tohoto stavu jsou velké problémy 

v podobě vzniku prostojů na montáži, které způsobují ztrátu produkce.  

Složitý transport a doprava uvnitř montáže, kde nejcitlivější problém spočívá v jediném 

jeřábu, o který se musí pracovníci dělit, nutí pracovníky k výraznému plýtvání časem 

v podobě složitého shánění dílů v montážní hale a ve skladech a čekání na jeřáb místo 

montáže. 
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Systém plánování výroby nezohledňuje velikost zakázek a vyrábí daný typ 

turbodmychadla vždy po deseti kusech. Tím dochází ke zbytečné nadvýrobě na sklad. 

Tato problematika je úzce spojena s výrobním postupem, který není plně 

standartizován. 

Externí přejímka probíhá během montáže přímo na výrobních stolech, takže 

znemožňuje výkon montáže a dochází zde k dalším prostojům. 

Výsledkem těchto problémů je, že montér stráví 80-90% svého pracovního času 

potřebných sháněním dílů na montáž a samotné montáži se věnuje pouhých 10-20% 

svého pracovního času. Montáž se tak stává hlavním úzkým místem výroby a tím i 

celého podniku. 

Jednou z významných příčin tohoto problému je fakt, že výroba, která zásobuje montáž, 

produkuje push systémem a nebere ohled na potřeby montáže. Důsledkem je ono 

problematické shánění dílů a čekání, které vede k problémům s plněním plánů a 

dodržování termínů. 
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5 Návrh zlepšení výrobního procesu aplikací moderních nástrojů řízení výroby 

Hlavním cílem změn ve výrobním procesu je zásadní zvýšení kapacity výroby. Tato 

změna se nedá realizovat dalšími dílčími nápravnými opatřeními současného stavu, 

protože požadovaný objem vyráběných turbodmychadel je již nyní proti loňskému stavu 

dvojnásobný a dá se předpokládat, že v následujících letech zde bude stále zvyšující se 

trend.  

Z analýzy současného stavu plyne, že je nutné změnit produkci výroby z push systému 

na pull systém a vytvořit návrh nové podoby layoutu montáže, protože v její aktuální 

podobě dochází k velkým časovým ztrátám.  

Vzhledem k tomu, že výrobu nebude možné odstavit a plocha výrobní haly je prakticky 

plně využita, bude nezbytné provádět plánované změny a navrhovaná opatření „za 

provozu“. Taková situace bude velmi nepřehledná a problematická. Reorganizace vždy 

působí rušivě na celý výrobní proces, takže zde bude velká náchylnost k vytváření chyb 

a možnosti vzniku kolizí. Bude proto zapotřebí určit konkrétního pracovníka nebo tým, 

který bude pověřen neustálým dohledem na organizaci a postup během celého projektu. 

Součástí řešení je i plán implementace navržených změn. Tento plán je v příloze č. 2. 

Před samotným začátkem projektu je důležité, aby byli pracovníci náležitě informováni 

o tom, co a kdy bude probíhat, a jak má probíhat jejich práce v době, kdy budou jejich 

pracoviště nějakým způsobem omezena. 

 

5.1 Koncepce montáže 

Z možných variant montáže jsou reálné pouze linka nebo statická montáž v podobě tzv. 

výrobních buněk (hnízd). Pro výběr varianty bylo zvoleno hodnocení jednotlivých 

druhů plýtvání.  
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Kritérium Linka Montáž statická 

Citlivost na nedodávky dílů 
Značná – je ovlivněna celá 

linka (tedy celá výroba). 

Nižší – nedodávky ohrožují 

jen dotčené zakázky. 

Vyrovnání pracnosti mezi 

pracovišti 

Nutné pro všechny typy TBD 

– různá frekvence montáže 

vede ke ztrátám na lince. 

Není nutné – různá frekvence 

montáží na jednotlivých 

pracovištích nevadí. 

Dopravní cesty 

Jednoduché: každý díl má 

pevné místo vstupu na 

montáž 

Složitější: každý díl vstupuje 

do každé montážní buňky 

Vybavení pro manipulaci s 

TBD 

Vozík: uveze celý finální 

produkt (300 kg) se 

schopností zvedání a otáčení. 

Hladká podlaha. 

Pevný stojan (300kg) zvedací 

a otáčecí. 

Stávající podlaha. 

 

Rozsah operací na pracovišti  

Montáž všech typů TBD – 

nejvyšší kvalifikace 

pracovníků. 

 

Montáž vybraných typů TBD 

– nižší kvalifikace 

pracovníků. 

Pracovníci ovládají jen část 

postupu od všech typů TBD. 

Pracovníci přecházejí z 

pracoviště na pracoviště 

(ekvivalent linkové výroby) – 

nižší kvalifikace pracovníků 

Zodpovědnost Méně adresná, ale zjistitelná. Adresná. 

Tabulka 7: Výběr typu montáže 

Cílem reengineeringu montáže je zajištění maximální flexibility výroby 

turbodmychadel. Pokud porovnáme kritéria v tabulce č. 7, je výhodnější variantou 

varianta statické montáže, která je mnohem méně náchylná k plýtvání ve výrobě a je 

mnohem flexibilnější k možnosti paralelní montáže různých typů turbodmychadel díky 

existenci několika výrobních hnízd. 
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Obrázek 5: Návrh layoutu nové montáže 

Obrázek č. 5 znázorňuje návrh nového rozložení layoutu montážní haly. Pro snadnější 

orientaci a větší přehlednost jsem rozdělil procesy probíhající v montážní hale do tzv. 

okruhů, které popisují jednotlivé ucelené operace. Rozděleny jsou podle druhů operací, 

ukládání do meziskladů a podle časové návaznosti. 
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Základním rysem a změnou proti současnému stavu je zde rozdělení montáže 

turbodmychadel z kompletní montáže na jednom stole na postupnou montáž na více 

místech. Tato nová montáž je rozdělena do několika okruhů. Jedná se o okruhy 

Paternoster – předmontáž rotorů, Rotory do regálu, Boxy pro rotory a Předmontáž 

nosičů. Dále je to popis externí přejímky, finální montáže, balení a stanovení pohybu 

vozíků, které budou montáž obsluhovat, přičemž jednotlivá pracoviště budou 

obsluhována stejnými vozíky. Každý vozík se před použitím označí návěstím, které 

bude přesně vypovídat o jeho účelu, pohybu a materiálu a dílech na něm naložených. 

Rozlišovat se budou 3 druhy použití. Vozík A, na kterém budou přejímkové díly a vozík 

B, na kterém budou zbývající díly. Třetí použití vozíku bude na předmontáž rotorů. 

Další změnou bude speciální místo vyčleněné na externí přejímku, která se dělá před 

izolací a finální montáží, takže nebude nutné ji vykonávat přímo na montážním 

pracovišti, jako tomu bylo doposud.  

Poslední výraznou změnou je vytvoření pěti výrobních buněk, které budou vybaveny 

vlastním malým jeřábem, a které budou schopny vyrábět všechny typy turbodmychadel. 

 

5.2 Externí přejímka 

Při přejímce se shromáždí sada přejímkových dílů na vozíku A, a to vždy v odděleném 

prostoru pro každé výrobní číslo turbodmychadla zvlášť. Po přejímce musí díly putovat 

na různá předmontážní a montážní pracoviště, proto musí být označen každý přejímaný 

díl, a to nejpozději v okamžiku jejich odvozu z přejímacího prostoru. 

Pracovník vyveze díly ze skladu do prostoru pro přejímky, uloží díly do prostoru pro 

daná turbodmychadla na dané prostředky. V tom okamžiku také všechny díly označí 

štítkem. Štítky si vytiskne předem sám z informačního systému.  

Štítek bude obsahovat:  

• číslo výrobní objednávky 

• výrobní číslo TBD 

• typ přejímky 
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Obrázek 6: Prostor pro přejímky 

Po externí přejímce jdou díly na vozíku A na izolaci. 

 

5.3 Okruh Paternoster - Předmontáž rotorů 

Paternosterové systémy jsou vertikální karusely, které se skládají z pohyblivých regálů, 

které se na pokyn pohybují nahoru a dolů a přivezou požadované díly do ergonomicky 

bezpečného a praktického výdejového otvoru. 

Výhodou je výrazná úspora místa využitím výšky výrobní haly na malém prostoru a 

úspora času při vychystávání, kdy jsou potřebné díly všechny na jednou místě, takže 

pracovník nemusí obcházet několik skladů. Dalšími nespornými výhodami jsou 

bezpečnost a lepší ergonomie.9 

Základní postup pro vychystávání a dopravu palet mezi předmontáží rotorů a 

předmontáží hřídelů a kol: 

• Vzít prázdnou paletu 

• Podle plánu předmontáže vychystat paletu. Plán předmontáže obsahuje seznam 

výrobních objednávek a ID položky hřídelů a kol. Navíc obsahuje adresu 

jednoho nebo více uložení v okruhu Paternosteru. 
                                                 
9 Kardex [online]. [2008] [cit. 2009-04-30]. Dostupný z WWW: <http://www.kardex.cz/cz/produkty-a-
servis/skladovaci-technika/paternosterove-systemy.html>. 
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• Vzít předem vytištěnou průvodku a uložit ji na vychystanou paletu. Průvodek na 

paletě bude tolik, kolik je výrobních objednávek na dané paletě. Průvodky na 

pracoviště dodávají s předstihem pracovníci plánování výroby. Součástí 

průvodky jsou štítky, které mají na sobě ID rotoru, a které jsou k odtržení. 

• Přesunout paletu na místo odvozu. 

 

Obrázek 7: Okruh Paternoster - Předmontáž rotorů 

 

5.4 Okruh Rotory do regálu 

Pracovníci předmontáže smontují rotor včetně vyvážení a uloží protokol do systému. 

Hotové rotory budou odváženy ve dvou druzích plastových obalů. Pracovníci odtrhnou 

z průvodky štítky, uloží je do příslušného plastového boxu a provedou odvod práce a 

takto ukončenou průvodku přiloží na vozík s hotovými rotory. 
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Obrázek 8: Okruh rotory do regálů 

 

Doprava vozíku v okruhu: 

• Obal bude označen lístkem s ID položkou, hotové rotory budou odváženy do 

skladu na zvláštním vozíku. 

• Naložený vozík pracovník předmontáže postaví do polohy k odvozu. 

• Pracovník dopravy jej odveze do skladu. 

• Pracovník skladu uloží boxy do zakladače. 

• Na prázdný vozík naloží prázdné boxy z vozíků A (na skládání nezáleží) a 

zaveze je na předmontáž rotorů. 

 

5.5 Okruh Boxy pro rotory 

Boxy putují v okruhu mezi předmontáží rotorů (kde jsou umístěny v zásobním regálku 

ve dvou druzích – malý a velký) a mezi finální montáží, kde se dopravují s vozíkem A. 

Box je naplněn na předmontáži rotorů a uložen na zvláštní vozík. Na něm je dopraven 

do skladu a přeložen do zakladače. Ze zakladače je box vychystán na vozík A, na němž 

postupuje na přejímky a finální montáž, kde je vyprázdněn a dále s vozíkem až zpět do 
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skladu. Ve skladu je přeložen na speciální vozík „Rotory“ a odvezen na předmontáž 

rotorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Okruh Předmontáž nosičů 

Pracovník předmontáže nosiče a matic smontuje dávky výrobních objednávek a pak je 

naloží na vozík „Nosiče“ a odveze k Paternosteru. 

Pracovník skladu nosiče zaskladní a prázdný vozík odveze zpět na předmontáž nosičů. 

 

5.7 Zaskladňování dílů z výroby 

Pracovník skladu zaskladní paletu z výroby do zakladače nebo do regálu. Prázdné 

palety vrací k odvozu do výroby. 

 

5.8 Pohyb vozíků A 

Na vozíku A budou naloženy přejímkové díly a část izolace. Přejímkové díly jsou rotor, 

vstupní turbínová skříň, výstupní turbínová skříň a ložisková skříň. 

Vozíky A se budou po dvaceti (plánovaná denní produkce) předchystávat tři dny 

dopředu a nachystají se v místě pro přejímky (kapacita 60 míst), kde bude probíhat 

externí přejímka. Jednotliví velcí zákazníci (je jich pět) mají vyhrazené své dny pro 

kontrolu, takže k přejímce dochází přibližně dvakrát týdně.  

Obrázek 10: Návrh boxu pro rotory Obrázek 9: Návrh uložení rotoru 



 

Vychystávání vozíků A ve skladu 

Pracovník skladu bude zavážet

dodržením pravidla „doleva dávám, zprava beru“. Odtud se

přejímku. 

Přejímací zásobník obsahuje 60 o

jsou každý den označeny tabulemi „1“ „2“, „3“. Do p

dopravují vždy do skupiny ozna

nejnižší volné číslo pole (1

zásobník. 

Po přejímce jde vozík A s

se setkává na finální montáži s

sejme se z něj návěstí, které se p

neoznačený univerzální vozík odchází k

 

5.9 Pohyb vozíků B 

Na vozíku B budou naloženy všechny zbývající pot

neprochází přejímkou, jako nap

patky, vstupy potrubí, odst

Obrázek 11: Zavážení do zásobníku B
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ů A ve skladu bude v pořadí podle plánu a tempem 20

Pracovník skladu bude zavážet vychystané vozíky po jednom do Zásobníku A s 

„doleva dávám, zprava beru“. Odtud se budou zavážet

ejímací zásobník obsahuje 60 očíslovaných míst ve 3 skupinách po 20 místech, které 

čeny tabulemi „1“ „2“, „3“. Do přejímacího zásobníku se vozíky 

dopravují vždy do skupiny označené „1“. V rámci skupiny se vozíky zavážejí vždy na 

íslo pole (1-60). Přejímací zásobník také funguje jako vyrovnácí 

ejímce jde vozík A s oraženými a skontrolovanými díly na izolaci. Po zaizolování 

se setkává na finální montáži s vozíkem B. Na finální montáži se vozík A vyprázdní, 

stí, které se přiloží ke smontovanému turbodmychadlu, a dál jako 

ený univerzální vozík odchází k prázdným vozíkům. 

Na vozíku B budou naloženy všechny zbývající potřebné díly pro montáž, které 

ejímkou, jako například vložky turbodmychadel, př

patky, vstupy potrubí, odstřikovací kroužky, atd. 

Vozík B se vychystává jeden den 

dopředu, aby bylo z

montáž vše kompletní a p

Vedoucí pracovník montáže pak 

plánuje, která turbodmychadla se 

budou montovat na kterém pracovišti 

finální montáže. 

Pořadí vychystávání ze skladu se 

plánem finální montáže. Pracovník 

vychystává vozíky B a v po

plánu je pak vozí

Tempo se koriguje tak, aby v : Zavážení do zásobníku B 

adí podle plánu a tempem 20 denně. 

do Zásobníku A s 

budou zavážet vozíky na 

íslovaných míst ve 3 skupinách po 20 místech, které 

ásobníku se vozíky 

ené „1“. V rámci skupiny se vozíky zavážejí vždy na 

ejímací zásobník také funguje jako vyrovnácí 

zolaci. Po zaizolování 

Na finální montáži se vozík A vyprázdní, 

iloží ke smontovanému turbodmychadlu, a dál jako 

ebné díly pro montáž, které 

íklad vložky turbodmychadel, přitahovací příruby, 

vychystává jeden den 

, aby bylo zřejmé, že je na 

montáž vše kompletní a připravené. 

Vedoucí pracovník montáže pak 

plánuje, která turbodmychadla se 

budou montovat na kterém pracovišti 

vychystávání ze skladu se řídí 

plánem finální montáže. Pracovník 

íky B a v pořadí podle 

vozí do Zásobníku B. 

koriguje tak, aby v 
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Zásobníku B bylo vždy právě 1 volné místo. 

Zavážení do zásobníku B se provádí vždy na nejnižší volné místo vlevo od mezery, 

odvážení se provádí vždy z míst vpravo od mezery (tam jsou nejstarší palety). 

 

Obrázek 12: Oběh vozíku B 

 

Odvážení na finální montáž se vždy provádí dle přichystaných vozíků A – to se pozná 

podle výrobního čísla. 

 

 

 

 

 

Na finální montáži se vozík B vyprázdní, sejme se z něj návěstí, které se přiloží ke 

smontovanému turbodmychadlu, a dál jako neoznačený univerzální vozík odchází 

k prázdným vozíkům. 

 

Obrázek 14: Návěstí vozíku B Obrázek 13: Návěstí vozíku A 
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5.10 Montér finální montáže 

Montér dostane na své pracoviště na vozíku A zaizolované díly, které před izolací 

prošly externí přejímkou, a na vozíku B další potřebné díly k montáži. Veškeré další 

reálie bude mít uložené v kanbanovém regálu, kde budou reálie na všechny typy 

turbodmychadel. K dispozici mu bude dále regál s přípravky a pojízdný stolek s PC a 

měřidly. Na každém pracovišti finální montáže budou vždy připraveny dva záložní 

vozíky A a B, aby nedošlo k žádnému možným prostojům. 

Každé pracoviště bude vybaveno malým jeřábem pro potřeby daného pracoviště. 

Po smontování odloží pracovník turbodmychadlo na vyhrazené místo s dokumenty, 

které vyjmul z kastlíku a přiloží papírové návěští. Do průvodky předem nalepí svůj 

štítek s osobním číslem v čárovém kódu. 

Hotové turbodmychadlo je pak velkým jeřábem, který je veden nad jednotlivými 

pracovišti finální montáže, převezeno do oblasti Balení do beden. 

Z pracoviště odchází vyprázdněné vozíky již bez návěstí na začátek jako univerzální 

prázdné vozíky. 

 

5.11 Pracovník balení 

Balič obdrží smontované turbodmychadlo na paletě a přiložené podklady. 

Aby mohl balič provést svou práci, potřebuje tyto informace: 

• Číslo technologického předpisu pro balení a konzervaci, např. TO-P 82001 F 19, 

podle něj vyjme ze své knihovny předpis a podle něj balí. 

• Rozměr a druh bedny (u TBD), např. 800x800x800, dřevěná, tuto bednu si 

přiveze ze skladu 

• Druh pytle, např. Pytel VCI UNI FI 2150, 900x850x1800, ten přinese z regálu 

na pracovišti 

• Druh přibalované dokumentace pro zákazníka, např. 62.37100-0027, tuto 

dokumentaci vezme z regálu a vloží do balení. 

• Druh výstražných tabulí, které má umístit do bedny. 

• Číslo TBD (je uvedeno na návěští, se kterým TBD přišlo) a podle něj balič 

vytiskne signo. 
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6 Zhodnocení návrhu řešení 

Změny navržené v návrhové části si vyžadují přesný plán a stanovení odpovědností 

pracovníků, kteří se budou na novém uspořádání a řízení montáže podílet. 

Postup implementace je uveden v příloze č. 2. Etapy jsou zde přejímky, montáž 

ložiskové skříně, předmontáž nosiče rotorových matic, předmontáž rotorů, realizace 

pracoviště, předmontáž vstupních a výstupních skříní, ražení štítků, pracovní návodky, 

layout finální montáže, zpracování technologických postupů finální montáže pro 14 

typů turbodmychadel, dodávka stendů, dodávka ostatního vybavení finální montáže, 

systém dodávek dílů na montáž, zajištění podmínek pro rozběhnutí finální montáže a 

ostatní úkoly. Hlavní cíle jsou zavést nový způsob přejímek, zavést systém dodávek dílů 

na montáž, realizovat nový layout montáží a vizualizaci a realizovat program školení a 

tréninků, zavést standardy plánování výroby. Cílem nového stavu je mít maximálně 5% 

zpožděných zakázek a tím pádem i vyrobit v deseti dnech 190 turbodmychadel. 

V současné době nejsou součástí řešení náklady, které si vyžádají jednotlivé etapy 

řešení. Finanční náklady jednotlivých etap bude nutné upřesnit s dodavateli. 

Nové uspořádání montáže umožní zvýšit kapacitu výroby ze stávajících 2000 kusů za 

rok na požadovaných 5000 kusů za rok, což povede k významnému zvýšení zisků 

společnosti. 

Dobu návratnosti bude možné určit až po přesném stanovení celkových nákladů na 

plánované změny. 
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7 Závěr 

V diplomové práci jsem v rámci teoretické části popsal organizaci výroby, systémy 

řízení materiálového toku, skladové hospodářství a řízení a metody zlepšování jakosti. 

V analýze jsem analyzoval procesní mapu a popsal hlavní procesy firmy. Důkladněji 

jsem se zaměřil na detailní analýzu procesů souvisejících s montáží. 

Vlastní návrh řešení vychází z požadavku na co největší omezení plýtvání a zajištění 

maximální možné flexibility montáže a obsahuje návrh nového uspořádání celé 

montáže, podrobný popis návrhu jednotlivých okruhů a manipulace na montáži pomocí 

speciálních vozíků. 

V závěru práce je uveden detailní harmonogram, který popisuje časový plán pro 

jednotlivé kroky, které jsou nutné pro realizaci navrhovaných změn. 
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