
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY

DETAILNÍ PROJEKTOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO
PRACOVIŠTĚ VE FIRMĚ KOVO POLÁČEK
DETAILED PROJECT PROPOSAL OF A TECHNOLOGICAL WORKPLACE IN THE COMPANY KOVO
POLÁČEK

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Tereza Věžníková

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA

BRNO 2018



 



Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav strojírenské technologie
 

Studentka: Bc. Tereza Věžníková
 

Studijní program: Strojní inženýrství
 

Studijní obor: Strojírenská technologie a průmyslový management
 

Vedoucí práce: Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA
 

Akademický rok: 2017/18
 
 
Ředitel  ústavu  Vám  v  souladu  se  zákonem  č.111/1998  o  vysokých  školách  a  se  Studijním
a zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma diplomové práce:

Detailní projektování technologického pracoviště ve firmě Kovo Poláček

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Úkolem studenta je vypracovat detailní návrh nového technologického provozu firmy.

Cíle diplomové práce:

1. Analýza požadavků na pracoviště z pohledu potřebné výrobní technologie, případně stanovení
požadovaných parametrů strojního vybavení pracoviště
2. Návrh uspořádání pracovišť s ohledem na zásady BOZP a ergonomie
3. Kalkulace nákladů na realizaci návrhu
4. Přínosy a zdůvodnění realizace návrhu

Seznam doporučené literatury:

KUBÍK,  Roman  a  Jan  STREJČEK.  Technologické  projekty  a  manipulace  s  materiálem.  Brno:
Akademické nakladatelství CERM, 2015. ISBN 978-80-214-5260-2.

HLAVENKA, Bohumil. Projektování výrobních systémů: technologické projekty I. Vyd. 3. Brno:
Akademické nakladatelství CERM, 2005. ISBN 80-214-2871-6.

KOŠTURIAK, Ján a kol. Projektovanie výrobných systémov pre 21. storočie. Žilina: Žilinská univerzita,
2000. ISBN 80-7100-553-3.

 
 



Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / 616 69 / Brno

Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2017/18
 
 
 

V Brně, dne
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

ředitel ústavu
 

doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
děkan fakulty

 



 

 

ABSTRAKT 

Předložená diplomová práce se zabývá projektováním nové haly pro provoz kovovýroby a ná-

vrhem práškové lakovny v podniku Kovo Poláček v obci Nesvačilka. Vlastnímu řešení před-

chází úvod do problematiky technologického projektování a vysvětlení základních pojmů z 

dané oblasti. Součástí práce je analýza stávajícího stavu firmy včetně rozboru jejího vnitřního 

a vnějšího okolí. Výsledkem je vypracování dispozičního řešení s ohledem na bezpečnost a 

ergonomii, ověřeného kapacitním propočtem pro typický výrobek a také ekonomické zhodno-

cení investičního záměru. 

Klíčová slova 

technologické projektování, dispoziční řešení, kapacitní propočet, práškové lakování, ekono-

mické hodnocení investice 

 

ABSTRACT 

The presented masters’s thesis deals with the design of a new production hall for the me-

talworking and with the proposal of a facility for the powder coating in the company Kovo 

Poláček in Nesvačilka. The solution is preceded by a literature search of the designing and 

explanation of some basic concepts in the subject matter. The part of this thesis is an analysis 

of the current situation of the company including an analysis of its internal and external envi-

ronment affecting the company. The result of this thesis is the creation of the layout with respect 

to safety and ergonomics, verified by the calculation of capacity for a typical product, as well 

as an economic evaluation of the investment.   

Key words 

technological projecting, layout, calculation of capacity, powder coating, economic evaluation 

of investment 
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ÚVOD 

Aby si v dnešní době neustálé modernizace a rychlého vývoje firmy udržely konkurenceschop-

nost, je pro ně důležité pružně reagovat na potřeby trhu. Základním strategickým cílem společ-

nosti by proto mělo být uspokojení nejen současných, ale také budoucích potřeb a očekávání 

zákazníků. Pro zákazníky již dávno není jediným určujícím faktorem nízká cena zboží, výrobků 

či služeb, ale do popředí se dostává čas, zákazníkovo pohodlí a kvalita daného produktu.  Trvalé 

zlepšování je vyžadováno ve všech oblastech, a to včetně ochrany životního prostředí a bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci. Nedílnou součástí firemní strategie se stává inovace výrob-

ních technologií, rozšiřování služeb poskytovaných zákazníkům a s tím spojená výstavba 

nových výrobních celků.  Před samotnou realizací veškerých inovací je ale nezbytné sestavit 

takový technologický projekt, který zabezpečí efektivní a bezpečný chod konečné výroby.  

Kovo Poláček je výrobním podnikem se sídlem v obci Nesvačilka nedaleko Brna, za-

bývající se kusovou a sériovou zakázkovou výrobou. Protože podnik disponuje nedostatečnými 

sociálními prostory, které nepojmou nové zaměstnance, a poměrně malým výrobním prostorem 

neumožňujícím rozšíření strojního vybavení, a v mnoha případech je závislý na spolupráci 

s dalšími firmami, vedení podniku se rozhodlo pro výstavbu nové haly. Vybudováním nové 

haly odpovídající moderním standardům bude zajištěna vyšší bezpečnost personálu, komfort a 

lepší pracovní podmínky. Taktéž podnik dosáhne většího prostoru pro nové vybavení. Na zá-

kladě rostoucí poptávky po povrchové úpravě výrobků formou práškového lakování má firma 

v úmyslu získaný volný prostor využít právě ke zřízení práškové lakovny. 

Práškové lakování je metoda povrchové úpravy kovů šetrná k životnímu prostředí, po-

mocí níž se získá kvalitní povlak rovnoměrně rozprostřený po povrchu lakovaného předmětu. 

Nespornou výhodou je kromě estetického vzhledu a šetrnosti k prostředí také dobrá mechanická 

a chemická odolnost povlaku.   

Firma chce výstavbou nové haly nejen získat možnost pro další rozvoj, ale zároveň zvý-

šit výrobní kapacity a dosáhnout větších výnosů. Vybudováním práškové lakovny si podnik 

navíc slibuje zkvalitnění svých služeb díky uspokojení narůstající poptávky spolu s vyšší flexi-

bilitou a nezávislostí na kooperaci s jinými firmami.   

Předmětem této práce je na základě technologických požadavků sestavit optimální dis-

poziční řešení nové výrobní haly a práškové lakovny s ohledem na bezpečnost práce a ergono-

mii výrobního procesu, a to včetně ekonomického zhodnocení celé investice. 
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1 VYMEZENÍ CÍLŮ PRÁCE 

Cíle této diplomové práce jsou následující: 

1. Analýza požadavků na pracoviště z pohledu potřebné výrobní technologie, pří-

padně stanovení požadovaných parametrů strojního vybavení pracoviště. 

2. Návrh uspořádání pracovišť s ohledem na zásady BOZP a ergonomie. 

3. Kalkulace nákladů na realizaci návrhu. 

4. Přínosy a zdůvodnění realizace návrhu. 
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2  TECHNOLOGICKÉ PROJEKTOVÁNÍ 

Technologické projektování je kontinuální tvůrčí činností technicko-ekonomického charakteru 

spočívající především v analyzování, plánování, organizování a navrhování, jejímž cílem je za-

jistit komplexní technologicko-organizační projekt výroby s ohledem na optimální využití 

všech faktorů, jež mají vliv na efektivnost výrobního procesu. Jedná se tedy o nezbytnou čin-

nost v případě inovace, modernizace či rekonstrukce výroby. Pomocí technologického projektu, 

jakožto prvního modelu výroby, lze simulovat budoucí výrobní proces včetně jeho ekonomic-

kých důsledků. [1, 2, 3, 4, 5]  

2.1 Výrobek a typ výroby 

Typ výroby a výrobek, který je v daném podniku vyráběn, mají velký vliv na zpracování tech-

nologického projektu. Jelikož však bývá v jedné firmě mnohdy vyráběn široký sortiment vý-

robků, projekt musí být charakterizován podle převládajícího výrobního programu. Do 

výrobních systémů se pak dle velikosti výroby zavádějí progresivní technologie a manipulační 

prostředky, a rovněž má rozsah výroby významný vliv na volbu strojů a zařízení i jejich dispo-

ziční uspořádání. Ve strojírenství existuje základní členění výroby, a to dle jejího objemu, kdy 

se rozlišuje výroba kusová, sériová a hromadná, a v závislosti na váze výrobků může být dále 

těžká, středně těžká a lehká. [1] 

2.1.1 Kusová výroby 

Pro kusovou výrobu je typické, že jsou jednotlivé výrobky různé konstrukce vyráběny obvykle 

pouze jednou s využitím univerzálních strojů i nářadí. Strojní vybavení bývá seskupeno dle 

technologické příbuznosti a jeho univerzálnost vyžaduje dostatečně kvalifikovanou obsluhu. 

Z důvodu různorodosti práce a také její obtížné organizace je využití strojů v případě kusové 

výroby ve srovnání s dalšími typy nižší. Tento typ výroby je běžný v těžkých provozech. [1] 

2.1.2 Sériová výroba 

V případě sériové výroby bývá vyráběn vyšší počet výrobků v dávce. Dle množství vyráběných 

kusů lze tento druh výroby členit dále na výrobu malosériovou, při níž je vyráběno 5-50 kusů, 

do střední série se řadí výroba 50-500 kusů a za velkosériovou lze označit sérii, která má více 

než 500 kusů. Stroje v sériové výrobě jsou již progresivnější a obvykle se rozmisťují do linek. 

Díky tomu jsou organizace výroby a plánování jednodušší a kvalifikace pracovníků tak nemusí 

být příliš vysoká. [1] 

2.1.3 Hromadná výroba 

Hromadná výroba je charakterizována výrobou velkého množství stejných výrobků, při níž se 

do výroby zavádějí jednoúčelové stroje specializované na provádění jedné jednoduché operace. 

Pracoviště jsou uspořádána v lince dle technologického postupu a postup práce na každém pra-

covišti je řešen dopodrobna, a to včetně návrhu jednotlivých pohybů. Produktivita práce u to-

hoto druhu výroby je vysoká, avšak každá změna konstrukce či technologie výroby vyvolá 

potřebu přestavby linky. [1] 
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2.2 Projekt výroby 

Každý výrobní objekt, jako je dílna, provoz či podnik, lze považovat za systém skládající se 

z prvků a vztahů mezi nimi. [1] 

Mezi prvky tohoto systému se řadí:  

− pracovníci mající určitou kvalifikaci a další vlastnosti, 

− stroje a zařízení, 

− materiál, suroviny a subdodávky, z nichž je tvořen výrobek. [1] 

Vztahy mezi těmito prvky mohou být:  

− technologické, 

− energetické, 

− konstrukční, 

− organizační. [1] 

2.3 Postup při sestavování návrhů výroby 

Při sestavování návrhů bývá předmětem práce zejména obměna a modernizace stávající výroby 

a samotný návrh nového výrobního celku je již méně častý. Základním předpokladem pro dobrý 

návrh je správný postup přípravy návrhu, což je práce cyklická a probíhá v těchto krocích [1, 2]: 

1. Diagnostika 

Jedná se o počáteční seznámení se s projektem a slouží k usměrnění pozornosti na hlavní části 

řešeného problému.  Aby byl zabezpečen racionální přístup k danému problému, diagnostikou 

se zabývají zpravidla nejzkušenější pracovníci, kteří jsou dostatečně seznámeni se vzájemnou 

závislostí jevů spolu s jejich příčinami. [1, 2] 

2. Sběr informací 

Druhým krokem je shromažďování informací. Ty lze získat dvěma způsoby, a to pozorováním, 

což je relativně obtížný způsob, ale informace takto získané jsou aktuální a objektivní, anebo 

mohou být vyčteny z evidence. K datům z evidence je, dá se říci, snadný přístup, ale jejich 

vypovídající hodnota je ve srovnání s prvním způsobem nižší, jelikož zde nejsou obvykle k dis-

pozici původní naměřené hodnoty. Informace získané v této etapě jsou podkladem pro následný 

rozbor a samotný návrh výrobního celku. [1, 2] 

3. Rozbor 

Jakmile jsou pomocí předchozích etap získány všechny podstatné informace, je třeba provést 

jejich analýzu. Výstupem analýzy bývají možné varianty řešení daného problému. Předmětem 

rozboru může být například stávající dispoziční řešení, materiálové toky, úrovně řízení, vyba-

venost výroby stroji a zařízením včetně jejich využití, a mnoho dalších. [1, 2] 

4. Návrh 

V etapě návrhu dochází k rozpracování jednotlivých variant řešení a následnému výběru nej-

lepší možnosti. Součástí této fáze je zpracování plánu náběhu výroby, jež má velký vliv na 

efektivnost celého projektu, a také výpočet návratnosti vynaložených investic a s tím spojeného 

ekonomického zhodnocení jednotlivých variant. Na základě jednotlivých řešení a také díky zís-

kaným informacím je vybrána nejvhodnější varianta, která bude realizována. [1, 2] 
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5. Realizace 

Posledním krokem celého procesu je realizace, spočívající v instalaci a zavedení navrhovaného 

projektu. Právě v průběhu realizace se obvykle projeví nedostatky v projektové dokumentaci i 

v ekonomickém zhodnocení. Z ekonomického hlediska by doba realizace i přípravy projektu 

měla být co nejkratší. Poté by měl následovat zkušební provoz, předvedení zařízení, a nakonec 

oficiální předání uživateli. Posléze se po určité době provozu vypracuje závěrečné vyhodnocení 

projektu. [1, 2] 

2.4 Analýza stávajícího stavu  

Rozbor stávajícího stavu výrobních procesů je stěžejním krokem při technologickém projekto-

vání. Poskytuje aktuální přehled o podniku, zkoumá jeho výrobní sortiment, program, materiá-

lové toky a také poskytuje přehled o výrobních a technologických vazbách.  [2] 

Při technologickém projektování se provádí tyto analýzy:  

− analýza součástkové základny, 

− analýza objemu a sortimentu výroby, 

− analýza materiálových toků,  

− analýza optimální velikosti výrobní dávky. [2] 

2.5 Základní metody pro sestavování návrhů 

Návrh optimálního uspořádání pracovišť je jednou z rozhodujících částí projektové dokumen-

tace, přičemž rozmístění výrobního zařízení je závislé na řadě podmínek. Jsou jimi podmínky 

technologické, zahrnující rozměry strojů a jejich hlučnost, dále stavebně ekonomické pod-

mínky, například nosnost podlah, proporce haly či rozvody energie, také podmínky investičně-

ekonomického charakteru, a nakonec podmínky materiálových toků. Zejména poslední dvě 

zmíněné lze významně ovlivnit vhodným rozmístěním pracovišť. K tomu má projektant k dis-

pozici řadu algoritmizovatelných metod napomáhajících optimální dispozici sestavit. [4] 

V závislosti na kritériích, která jsou kladena na rozmisťování pracovišť, se tyto metody 

dělí na jednokriteriální, závisející například na intenzitě materiálového toku nebo technologické 

návaznosti, a vícekriteriální, jež navíc berou v potaz důležitost jednotlivých kritérií. Tyto me-

tody mohou být dále početní či grafické. Výsledné řešení je posléze nezbytné přizpůsobit po-

žadavkům a omezením v konkrétním podniku, jež nemusí jednotlivé metody zahrnovat. [2] 

Mezi základní metody sestavení návrhů patří: 

− metoda využívající schématu vícepředmětného sledu činností, 

− kruhová metoda, 

− trojúhelníková metoda hodnocení vztahů, 

− prostá trojúhelníková metoda, 

− metoda S.L.P., 

− metoda těžiště, 

− metoda souřadnic, 

− metoda návaznosti operací, 

− metoda vyhodnocování mezidílenských vztahů, 

− metoda k posouzení možností vytváření specializovaných dílen, 

− metoda CRAFT. 
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2.5.1 Formální modely 

Formální model popisuje výrobní systém skládající se z prvků a vazeb mezi nimi. Vztahy mezi 

pracovišti lze vyjádřit pomocí matic, které mohou být směrově orientované nebo neorientované. 

Dle kooperačních vztahů mezi objekty jsou matice vyplněny hodnotami 0, pokud vztahy nee-

xistují, nebo 1, pokud naopak existují. Stupeň kooperace pak určuje, zda je vhodné pracoviště 

uspořádat volně, linkově, hnízdově či technologicky. Vypočítá se pomocí vztahu [2]: 

 𝐾 =
∑ 𝑘𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 (2.1) 

kde: 𝐾 …  kooperační stupeň, 

𝑘𝑖  … počet pracovišť, na která má i-té pracoviště kooperační vazbu, 

𝑛 … počet pracovišť v systému. 

2.5.2 Prostá trojúhelníková metoda 

Prostá trojúhelníková metoda se používá v případech, kdy je jeden vztah výrazně důležitější 

než ostatní a spočívá v minimalizaci vzdáleností u pracovišť s největší intenzitou tohoto vzá-

jemného vztahu. Může jím být například materiálový tok vyjádřený v tunách za rok. [4] 

Do trojúhelníkové sítě se nejprve umístí dvojice pracovišť s největší intenzitou vztahu. 

Následně se do některého z volných vrcholů trojúhelníku umístí pracoviště mající nejsilnější 

vztah k oběma umístěným tak, aby byl výsledný přepravný výkon, odpovídající součinu inten-

zity vztahu a minimálního počtu hran, přes které je zapotřebí při přepravě projít, co nejmenší 

(viz Obr. 2.1). Tímto způsobem jsou do sítě umístěna i další pracoviště. Výsledný návrh je 

nakonec zapotřebí přizpůsobit konkrétním podmínkám a prostoru, který je k dispozici. [1, 2] 

  
Obr. 2.1 Trojúhelníková metoda prostá [2]. 

2.5.3 Metoda souřadnic 

Výhodou metody souřadnic je její univerzální použití tam, kde je snahou nalézt co nejvýhod-

nější umístění centrálního objektu majícího silné vztahy ke stávajícím pracovištím. Při této me-

todě se stávající objekty zaznačí do souřadnicové sítě a hledaná poloha nového objektu se určí 

použitím vztahů [1, 2, 3]: 

𝑥𝑣 =
∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑞𝑖

𝑛
1

𝑞𝑖
 (2.2) 𝑦𝑣 =

∑ 𝑦𝑖 ∙ 𝑞𝑖
𝑛
1

𝑞𝑖
 (2.3) 

kde: 𝑥𝑣, 𝑦𝑣 … hledané souřadnice umisťovaného objektu [m], 

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖  … souřadnice i-tého objektu [m], 

𝑞𝑖 … hodnota vztahu mezi daným objektem i a nově umisťovaným.  

2 3 I 

II III IV 

V 

VI VII VIII 
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2.5.4 Metoda využívající schématu vícepředmětného sledu činností 

Tato metoda se používá v případech, kdy je množství sledovaných druhů zpracovávaného ma-

teriálu větší než 5, přičemž se doporučuje nejvýše 8–10 druhů. Snahou je získat usměrněný 

materiálový tok bez zpětných proudů. Metodu není vhodné používat u složitých montáží nebo 

v případech, v nichž se tok jednoho druhu materiálu rozvětvuje na více proudů. [7] 

2.5.5 Trojúhelníková metoda hodnocení vztahů 

V některých situacích není rozhodujícím faktorem pouze intenzita materiálového toku či prin-

cip nejkratších vzdáleností, ale je třeba přihlédnout i k jiným faktorům ovlivňujících výrobu. 

Těmi mohou být například vliv vzájemného rušení, příbuznost technologických procesů nebo 

obsluha stejným pracovníkem. Každému stanovenému hodnotícímu kritériu je přiřazen koefi-

cient relativního významu pro podnik a stupeň významu pro jednotlivé dvojice pracovišť. Pra-

coviště se včetně jednotlivých hodnocení zapíší do trojúhelníkové tabulky a vztah dvou 

pracovišť se vyjádří počtem bodů získaných užitím vzorce [2]: 

 
𝐵𝑘 = ∑ 𝑉𝑖 ∙ 𝑘𝑖

𝑛

𝑖=1

 (2.4) 

kde: 𝐵𝑘 …  dosažené body k-té dvojice pracovišť, 

𝑉𝑖  … stupeň významu i-tého kritéria pro danou dvojici pracovišť, 

𝑘𝑖 … koeficient relativního významu i-tého kritéria pro podnik. 

Dvojici pracovišť s nejvyšším počtem bodů je nutné umístit jako první, jelikož jejich blízkost 

je nejdůležitější. Takto se postupně, od dvojic s nejvyšším počtem bodů až po dvojice s nejniž-

ším bodovým hodnocením, sestaví dispoziční řešení. [2] 

2.5.6 Metoda těžiště 

Metoda těžiště při rozmisťování pracovišť vychází ze znalostí mechaniky, konkrétně z výpočtu 

těžiště. Údaje pro výpočet jsou zapisovány do tabulky, v jejíž sloupcích jsou uvedeny jednotlivé 

operace, v řádcích jsou zaznamenány stroje a zařízení, a v jednotlivých polích jsou uvedeny 

hodnoty hlavního vztahu (například intenzita materiálového toku) všech součástí. Při určování 

rozmístění pracovišť jsou obsahy polí považovány za svislé síly a jednotlivé sloupce za ramena 

těchto sil. Optimální rozmístění pracovišť je pak takové, při kterém jsou absolutní hodnoty mo-

mentů pro každé pracoviště nejmenší.  Tato metoda se používá při rozmisťování strojů u ví-

cepředmětných linek. [1, 2, 3, 4]  

2.5.7 Metoda posuzování možnosti vytváření specializovaných dílen 

Pokud se podnik rozhoduje, zda se mu vyplatí vybudovat specializovanou dílnu či mu postačí 

pracoviště zahrnout do již existující dílny, je dobré optimální řešení posoudit pomocí této me-

tody. Jedním z ukazatelů při zvažování zřízení specializovaných dílen jsou výsledky získané 

z kapacitních propočtů a také objem výroby. Jsou-li součásti vyráběny ve velkém počtu, je vý-

hodnější a z hlediska organizace efektivnější vytvořit specializované dílny disponující progre-

sivnější technologií. Mimo to lze ale při rozhodování použít metodický rozbor vztahů, při němž 

se opět využívá trojúhelníkové tabulky vztahů. Do jejích polí se zaznačí intenzita materiálových 

toků mezi dvojicemi pracovišť, a to jak při vstupu, tak při výstupu z dílny. Z těchto hodnot lze 

pak logickou úvahou posoudit potřebu zřízení samostatné dílny. [1, 2]   
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2.5.8 Metoda návaznosti operací 

Metoda návaznosti operací je vhodná k návrhu uskupení pracovišť v dílnách, v nichž se vyrábí 

více součástí, případně při uskupování pracovišť vícepředmětné linky. Cílem metody je získat 

takové uspořádání, díky kterému je dosaženo krátkého a plynulého materiálového toku bez 

vratných cest či hromadění a křižování výrobků. Takové uspořádání zaručí vyšší efektivnost, 

jelikož zajišťuje lepší organizaci a řízení, a také vyšší produktivitu, jelikož průběžná doba se 

zkrátí. [1, 2, 3] 

 Metoda pracuje s trojúhelníkovou tabulkou (Obr. 2.2), do níž je zapisována návaznost 

mezi pracovišti. Pracoviště s nejsilnější vazbou technologické návaznosti se umisťují nejblíže 

k sobě, a naopak pracoviště bez technologické návaznosti mohou ležet dále od sebe. [1, 2, 3] 

 

Obr. 2.2 Tabulka návaznosti operací mezi pracovišti pro výrobky A, B, C, D [2].  

2.5.9 Metoda S.L.P. 

Metoda Systematic Layout Planning, tedy systematické projektování, jejímž autorem je Ri-

chard Muther, je metoda pracující s pěti základními činiteli výroby. Těmito činiteli jsou P jako 

produkt, Q značící kvantitu, R jako reprodukční proces, S jako služby a T znamenající čas. 

Principem této metody je umístit pracoviště s největším vzájemným vztahem co nejblíže k sobě. 

Zároveň se důležitost vztahu mezi jednotlivými dvojicemi hodnotí dle stanovené stupnice dů-

ležitosti1, což bývá navíc doplněno o soupis důvodů hodnocení (Obr. 2.3). [1, 2, 8] 

a) b) 

  

Obr. 2.3 Metoda S.L.P. [2]: a) trojúhelníková tabulka; b) grafické znázornění vztahů. 

                                                 

1 Obvykle: A, E, I, O, U, X, XX; kde A – absolutně nutná blízkost, XX – naprosto nežádoucí. 
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2.5.10 Kruhová metoda 

U kruhové metody je počítáno minimum funkce přepravních nákladů závisejících na přepravní 

vzdálenosti a přepravovaném množství. Pomocí kruhové metody je hledána vzájemná poloha 

objektů v materiálovém toku tak, že na průsvitné papíry se zakreslí kružnice značící jednotlivé 

objekty, o poloměrech dle jejich potřebné plochy, a následně jsou na sebe průsvitné papíry 

kladeny dle velikosti kružnic tak, aby byl zajištěn co nejkratší materiálový tok. Tato metoda je 

vhodná pouze u menšího počtu pracovišť bez tvarových složitostí prostoru, do něhož jsou pra-

coviště umisťována. Tato metoda se v současnosti už téměř nepoužívá. [3] 

2.5.11 Metoda CRAFT 

Metoda CRAFT2 je matematickou metodou, jejímž cílem je najít vzájemnou polohu prvků vy-

kazující nejvyšší ekonomickou efektivnost. Je tedy snahou získat takové vzájemné rozmístění 

pracovišť, při kterém jsou náklady na přepravu a manipulaci s materiálem minimální. Podstatou 

metody je řešení minima sestavené funkce, proto ji lze řadit také k metodám optimalizačním. 

Vzhledem k velkému množství řešení se obvykle výpočet provádí s využitím počítače. [1, 2] 

2.6 Optimalizační metody pro sestavování návrhů 

Obrovský rozvoj a rozšíření výpočetní techniky umožňují dosáhnout významně vyšší efektivity 

nejen výrobních procesů, ale celkově napomáhají zvýšit kvalitu rozhodovacího procesu v pod-

niku, a tedy dospět k nejvhodnějšímu rozhodnutí. Počítačové simulace umožňují rychlé ověřo-

vání různých variant výroby i jejich vlastní navrhování. Během relativně krátkého času lze 

získat důsledky změn ve výrobním systému a určit optimální strukturu či potřebnou kapacitu 

výrobních zdrojů. K těmto simulacím se dnes již standardně využívá simulační software a jed-

ním z nejpoužívanějších je software Witness od společnosti Lanner Group. Obecně simulace 

sestávají ze dvou hlavních částí. Nejprve je zapotřebí vytvořit simulační model, který je zjed-

nodušením reality, ale zároveň vystihuje všechny podstatné vlastnosti, a poté provést vlastní 

simulaci, u níž se sleduje fungování tohoto modelu. [2, 9]  

Další možností je využití software na principu digitální továrny. Digitální továrna je 

virtuálním obrazem reálné výroby, tudíž tyto softwary zobrazují reálné výrobní procesy ve vir-

tuálním prostředí a umožňují provádět simulace, vizualizace, návrh či optimalizaci výroby. [10]  

Jelikož tyto systémy zahrnují všechny etapy životního cyklu výrobku, bývají označo-

vány jako PLM3 softwary. Všechny výrobní informace, jako jsou technická, výrobní či ob-

chodní data o daném výrobku, jsou v jednom informačním zdroji, v tzv. PLM databázi. Na trhu 

v současnosti figurují dva hlavní konkurenční softwary, jimiž jsou Tecnomatix od firmy Sie-

mens PLM Software a DELMIA firmy Dassault Systèmes. Pomocí jednotlivých nástrojů (mo-

dulů) v těchto softwarech lze simulovat průběh operací, jako je obrábění, odlévání, lisování 

apod., je možné simulovat montážní postupy, pohyby člověka i jeho pracovní prostor, existují 

moduly pro návrh automatizovaných a robotických linek, u nichž se ověřuje potřebný prostor 

a parametry, a také se používají nástroje umožňující simulovat průtok materiálu výrobním sys-

témem. [2, 10]  

                                                 

2 Computer Relative Allocation of Facilities Technique 

3 Product Lifecycle Management 
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2.6.1 Witness 

Jedním z nejužívanějších programů vhodných pro simulaci a optimalizaci výrobních, obsluž-

ných a logistických systémů je simulační software Witness od společnosti Lanner Group. Vý-

hodou programu je možnost jeho propojení s různými CAD/CAM systémy či např. přístup 

k datům z aplikace Microsoft Excel a mnoho jiných. Software existuje ve dvou oborových ver-

zích, jimiž jsou Manufacturing Performance Edition pro oblast výroby a logistiky a Service and 

Process Performance Edition pro oblast služeb [9, 11]. Program Witness je v podstatě celou 

sadou nástrojů, kde lze jádro systému Witness rozšířit prostřednictvím několika modulů dle 

potřeb podniku. [2, 9, 11]  

− Scenario Manager umožňuje návrh a vyhodnocení různých variant simulačních modelů. 

Výstupem je řada tabulek a grafů, které lze dále statisticky zpracovávat. 

− Optimizer je optimalizačním modulem, jehož cílem je minimalizovat čas a úsilí při experi-

mentování s modelem. Tento nástroj umožňuje vyhledat optimální parametry vzhledem 

k určité cílové funkci (například minimalizace výrobních nákladů).  

− Documentor je modul sloužící k vytváření dokumentace simulačních modelů, umožňuje 

dokumentovat strukturu a detaily modelu a jeho logiky. 

− Quick3D umožňuje prohlížet a tvořit simulační 3D modely prostředí. Používá se tam, kde 

záleží na prostorové orientaci a je důležitá subjektivní prostorová představa 

2.6.2 Tecnomatix 

Tecnomatix od firmy Siemens PLM Software je softwarová sada pro komplexní řešení digitální 

výroby. Produktové portfolio je složeno ze vzájemně propojených, ale zároveň samostatně fun-

gujících, softwarových produktů zahrnujících všechny výrobní oblasti, od rozvržení a návrhu 

procesů včetně jejich simulace, až po vývoj a produktový management. [10, 12] 

Mezi moduly digitální továrny Tecnomatix patří například: 

− Plant Simulation, který umožňuje vytvářet modely výrobních a logistických systémů, ana-

lyzovat je a také je optimalizovat. Lze pomocí něj simulovat a optimalizovat tok materiálu, 

využití zdrojů i logistiku pro všechny úrovně plánování. [13, 14]  

− Process Designer je nástroj sloužící k návrhu a vyhodnocení výrobních procesů. Ověřuje 

posloupnost operací, výrobní časy, analyzuje náklady či vytížení zdrojů. [15, 16]  

− Moduly Jack a Process Simulate Human slouží k modelování a simulaci pracovních úkonů 

člověka s cílem ověřit ergonomii, bezpečnost práce a výkonnost. [17, 18, 19] 

− Factory CAD je nástrojem pro návrh dispozičního řešení provozu, a to včetně dopravníků 

a manipulátorů, který umožňuje odhalit případné problémy v umístění zařízení. [20] 

− Dalšími nástroji jsou například FactoryFlow sloužící k optimalizaci materiálových toků a 

snížení nákladů [21], RobotExpert umožňující simulovat robotická pracoviště bez nutnosti 

přerušení výroby, Process Simulate Robotics a řada dalších. [22, 23] 
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Obr. 2.4 Plant Simulation: 2D a 3D model se znázorněním Sankeyova diagramu  

materiálového toku [24]. 

2.6.3  DELMIA 

Dalším významným softwarem specializujícím se na návrh, testování a simulaci výrobního pro-

středí je systém DELMIA společnosti Dassault Systèmes. Stejně jako u výše zmíněných soft-

warů je i tento souborem softwarových produktů specializujících se na všechny výrobní sféry, 

od plánování a samotné výroby po lidské zdroje, výrobní zařízení i dodání zákazníkům [25]. 

Jako příklady budou uvedeny některé produkty pro verzi DELMIA V6 [26]:  

− Resource Layout slouží k navrhování dispozičního řešení provozu vzhledem k efektivnímu 

využití všech zdrojů. [27] 

− Process Planning se používá k návrhu, ověřování a optimalizaci výrobních procesů napříč 

všemi průmyslovými odvětvími. [28] 

− Product System Simulation umožňuje hodnotit a optimalizovat jednotlivé aspekty výroby, 

včetně materiálových toků, využití zařízení apod. [28] 

− Ergonomics Specialists je souborem nástrojů posuzujících pracovní podmínky ve vztahu k 

člověku. Ergonomics Task Definition umožňuje simulovat způsob, jakým pracovník inter-

aguje s produktem či provádí úkoly na pracovišti. Ergonomics Analysis se používá při ná-

vrhu nových pracovišť a výrobků a slouží k analýze pohodlí člověka při práci s nimi. [29] 
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2.7 Kapacitní propočty 

Kapacitní propočty slouží k porovnání požadavků se současnými možnostmi a vyplývají z nich 

potřebná opatření na zabezpečení výroby. Jejich cílem není pouze zjistit nedostatky strojů a 

zařízení, ale také poukázat na jejich nevyužití. Výsledkem kapacitních výpočtů je pak stanovení 

potřeby strojů, zařízení, pracovníků, ploch a také energií. [3] 

Jejich rozdělení je uvedeno na Obr. 2.5.  

 

Obr. 2.5 Rozdělení kapacitních propočtů. 

Statické kapacitní propočty se používají při výpočtu průměrné potřeby strojů a zařízení, 

dělníků či ploch projektovaného provozu za celé časové období. Pokud se ale jedná o výrobu, 

kde se produkce a požadavky mění během kratších časových období, je vhodnější použít 

dynamické kapacitní výpočty. Ty slouží ke stanovení okamžité potřeby počtu strojů, 

pracovníků a ploch právě pro tato kratší časová období. [2] 

2.7.1 Stanovení představitele výrobků 

Pro každý druh součásti, které podnik vyrábí, by měl být proveden kapacitní propočet. Pokud 

je ale výrobní soritment dané společnosti rozsáhlý, volí se tzv. představitelé, kteří zastupují 

určitou skupinu výrobků. Pro ně se pak dané výpočty uskutečňují. Přepočtený počet kusů 

představitele lze vypočítat přepočtem z výkonových norem [1]: 

 𝑁𝑝 =
𝑛1𝑡1 + 𝑛2𝑡2 + ⋯ + 𝑛𝑚𝑡𝑚

𝑡𝑝
=

∑ 𝑛𝑖𝑡𝑖
𝑚
1

𝑡𝑝
 (2.5) 

kde: 𝑁𝑝  … přepočtený počet kusů představitele [ks/rok], 

 𝑛𝑖  … počet i-tého výrobku [ks/rok], 

 𝑡𝑖  … pracnost i-tého výrobku [Nh], 

 𝑡𝑝 … pracnost zvoleného představitele [Nh], 

 𝑚 … počet vyráběných druhů výrobků [ks]. 

Kapacitní 
propočty

Statické

Přesné Přibližné

Na základě 
přímých 

ukazatelů

Na základě 
nepřímých 
ukazatelů

Dynamické

Optimalizační Simulační
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2.7.2 Efektivní časové fondy  

Efektivní časové fondy vyjadřují množství disponibilního času v závislosti na typu pracovní 

jednotky. Existují tři druhy, a to efektivní časový fond ručního pracoviště, strojního pracoviště 

a dělníka. Obvykle se hodnota vyjadřuje v hodinách za rok při jedné směně. [2] 

Efektivní časový fond ručního pracoviště 

 𝐸𝑟 = (𝐾𝑐 − 𝑆 − 𝑁 − 𝑆𝑣) ∙ 8   [ℎ/𝑟𝑜𝑘] (2.6) 

kde:  𝐾𝑐  …  celkový počet dnů v roce [dny/rok], 

𝑆 … počet sobot [dny/rok], 

𝑁 … počet nedělí [dny/rok], 

𝑆𝑣 … počet státních svátků [dny/rok]. 

Efektivní časový fond strojního pracoviště 

Na rozdíl od vztahu pro ruční pracoviště je zapotřebí počítat s odstavením strojů v důsledku 

oprav a údržby. Tato prodleva činí 4 až 8 % z celkového počtu pracovních dnů v roce, u velkých 

strojů se pohybuje v hodnotách až 12 %. [2] 

 𝐸𝑠 = 𝐸𝑟 − (0,04 𝑎ž 0,08) ∙ 𝐸𝑟 [ℎ/𝑟𝑜𝑘] (2.7) 

Efektivní časový fond dělníka 

Zahrnuje také roční plánovaný počet dnů dovolené a předpokládaný průměrný počet dnů ne-

moci, který bývá uváděn okolo 20 dní za rok. [2] 

 𝐸𝑑 = 𝐸𝑟 − (𝐷 + 𝑁) ∙ 8  [ℎ/𝑟𝑜𝑘] (2.8) 

kde:  𝐷 … průměrný počet dní dovolené [dny/rok], 

𝑁 … průměrný počet dní, kdy je pracovník nemocný [dny/rok]. 

2.7.3 Počty pracovišť 

Potřebný počet ručních pracovišť 

Při výpočtu se vychází z normovaného času, který je potřeba k provedení dané ruční operace u 

jednoho vyráběného kusu. Vzorec je ve tvaru [2]: 

 𝑃𝑡ℎ𝑟𝑖 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟
  [𝑘𝑠] (2.9) 

kde: 𝑡𝑘𝑖 … předpokládaný čas potřebný pro provedení i-té operace [min], 

𝑁 … plánovaný počet kusů vyráběných za rok [ks/rok], 

𝐸𝑟 … efektivní časový fond ručního pracoviště [h/rok], 

𝑠𝑟 … směnnost ručních pracovišť, 

𝑘𝑝𝑛𝑟 … koeficient překračování norem pro ruční pracoviště. 
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Výpočet počtu strojních pracovišť 

Potřebný počet strojů se vypočítá dle analogického vztahu jako u ručních pracovišť [2]: 

 𝑃𝑡ℎ𝑠𝑖 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠
  [𝑘𝑠]     (2.10) 

kde:  𝐸𝑠 … efektivní časový fond strojního pracoviště [h/rok], 

𝑠𝑠 … směnnost strojních pracovišť, 

𝑘𝑝𝑛𝑠 … koeficient překračování norem pro strojní pracoviště. 

 

Využití pracovišť 

V důsledku zaokrouhlování nemohou být téměř nikdy pracoviště využita na celých 100 %. Vy-

užití pracovišť se pak získá podílem teoretického počtu pracovišť skutečným počtem [2]: 

 𝜂𝑖 =
𝑃𝑡ℎ𝑖

𝑃𝑠𝑘𝑖
∙ 100 [%] (2.11) 

kde:  𝜂𝑖 … časové využití strojního (ručního) pracoviště v i-té operaci, 

𝑃𝑡ℎ𝑖 … teoretický počet strojních (ručních) pracovišť na i-tou operaci, 

𝑃𝑠𝑘𝑖 … skutečný počet strojních (ručních) pracovišť pro provedení i-té operace. 

Využití skupin strojů 

Pokud se jedná o skupiny strojů, lze spočítat využití celé skupiny v jednotlivých operacích dle 

vzorce [2]: 

 𝜂𝑠𝑘 =
∑ 𝜂𝑖 ∙ 𝑃𝑠𝑘𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝑠𝑘𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1

   [%] (2.12) 

kde: 𝜂𝑠𝑘 … časové využití strojů technologické skupiny, 

𝜂𝑖 … časové využití strojního pracoviště v i-té operaci, 

𝑃𝑠𝑘𝑖 … skutečný počet strojních pracovišť pro provedení i-té operace. 
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2.7.4 Počty pracovníků  

Výpočet výrobních dělníků  

Jejich počty se obvykle určují pro každou výrobní operaci. Vychází se z předpokládaných časů 

jednotlivých operací [2]: 

𝐷𝑣𝑠𝐼 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠 ∙ 𝑎
 (2.13) 𝐷𝑣𝑠𝐼𝐼 = (𝑠𝑠 − 1) ∙ 𝐷𝑣𝑠𝐼  (2.14) 

𝐷𝑣𝑟𝐼 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟
 (2.15) 𝐷𝑣𝑟𝐼𝐼 = (𝑆𝑠𝑟 − 1) ∙ 𝐷𝑣𝑟𝐼 (2.16) 

kde:  𝐷𝑣𝑠𝐼 , 𝐷𝑣𝑠𝐼𝐼 … počet výrobních dělníků strojních pro první a druhou směnu, 

𝐷𝑣𝑟𝐼 , 𝐷𝑣𝑟𝐼𝐼 … počet výrobních dělníků ručních pro první a druhou směnu, 

𝑁  … plánovaný počet kusů vyráběných za rok [ks], 

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

𝐸𝑟 , 𝐸𝑠  … efektivní časový fond ručního a strojního pracoviště [h/rok], 

𝑠𝑠, 𝑠𝑟  … směnnost strojní a ruční, 

𝑎  … koeficient vícestrojové obsluhy. 

Evidenční stavy pracovníků 

Při určování celkového počtu zaměstnanců je potřeba zohlednit i pracovníky, kteří budou za-

stupovat zaměstnance na nemocenské či na dovolené. Vzorec nabývá tvaru [2]: 

𝐷𝑒𝑣𝑠 = 𝐷𝑣𝑠 ∙
𝐸𝑠

𝐸𝑑
 (2.17) 𝐷𝑒𝑣𝑟 = 𝐷𝑣𝑟 ∙

𝐸𝑟

𝐸𝑑
 (2.18) 

kde: 𝐷𝑒𝑣𝑠, 𝐷𝑒𝑣𝑟 … evidenční stav dělníků výrobních strojních (ručních) obou směn, 

𝐷𝑣𝑠, 𝐷𝑣𝑟 … počet výrobních dělníků strojních (ručních) pro obě směny, 

𝐸𝑟 , 𝐸𝑠, 𝐸𝑑 … efektivní časový fond ručního, strojního pracoviště, dělníka. 

Pomocní dělníci  

Množství pomocných dělníků se určuje na základě zkušeností z praxe. Jejich počet se získá 

díky vztahu [2]:  

 𝐷𝑝 = (0,3 − 0,4) ∙ 𝐷𝑉 (2.19) 

 𝐷𝑒𝑣𝑝 = 1,1 ∙ 𝐷𝑃 (2.20) 

kde: 𝐷𝑝 … celkový počet pomocných dělníků, 

𝐷𝑉 … celkový počet výrobních dělníků, 

𝐷𝑒𝑣𝑝 … celkový evidenční počet pomocných dělníků. 

Celkový počet evidenčních dělníků 

 𝐷𝑒𝑣𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑠 + 𝐷𝑒𝑣𝑟 + 𝐷𝑒𝑣𝑝 (2.21) 
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Pomocný a obslužný personál 

Jedná se například o pracovníky v kantýně, uklízečky atp. [2]  

 
𝐷𝑃𝑂𝑃 = (0,015 − 0,03) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐 (2.22) 

Inženýrsko-techničtí a administrativní pracovníci 

Tato skupina je tvořena pracovníky administrativy, konstrukce a zaměstnanci operativního ří-

zení, jimiž jsou například technologové. Získaný počet pracovníků se dále dělí do jednotlivých 

podskupin, kde 30 % tvoří administrativa, 20 % konstrukce a 50 % operativní řízení. [2] 

 𝐼𝑇𝐴 = (0,15 − 0,25) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐 (2.23) 

Celkový počet pracovníků podniku 

 𝐷𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐼𝑇𝐴 + 𝐷𝑝𝑜𝑝 (2.24) 

2.7.5 Výpočet ploch 

Výrobní plocha strojních a ručních pracovišť 

Výrobní plocha se skládá z plochy pro strojní a pro ruční pracoviště. Při výpočtu se vychází 

z půdorysných rozměrů stroje, kde je navíc třeba dbát bezpečné vzdálenosti od stroje. Musí se 

také počítat s dostatkem místa pro pracovníka, manipulaci s materiálem a vzdálenostmi mezi 

stroji. Vzorce pro plochu strojních a ručních pracovišť nabývají tvarů [2]: 

𝐹𝑆 = ∑ 𝑓𝑠𝑗 ∙ 𝑛𝑗

𝑚

𝑗=1

[𝑚2] (2.25) 𝐹𝑟 = 𝑓𝑟  ·  𝑃𝑟 [𝑚2] (2.26) 

kde: 𝐹𝑆 … výrobní plocha strojních pracovišť [m2], 

𝑓𝑠𝑗 … měrná plocha strojního pracoviště pro stroj j-tého typu [m2], 

𝑛𝑗   … navržený počet strojů j-tého typu,  

𝐹𝑟 … výrobní plocha ručních pracovišť [m2], 

𝑓𝑟   … měrná plocha ručního pracoviště [m2], 

𝑃𝑟   … navržený počet ručních pracovišť. 

Celková výrobní plocha 

 𝐹𝑣 = 𝐹𝑟 + 𝐹𝑠 [𝑚2] (2.27) 
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Pomocná podlahová plocha 

Výměra pomocné podlahové plochy je odvozena od výměry výrobní plochy. Dle statistických 

údajů obvykle tvoří 40 až 60 % výrobní plochy [2]: 

 𝐹𝑝 = (0,4 − 0,6) ·  𝐹𝑉 =  𝐹𝑝ℎ𝑛 + 𝐹𝑝ú + 𝐹𝑝𝑠𝑘𝑙 + 𝐹𝑝𝑑𝑐 + 𝐹𝑝𝑘 [𝑚2] (2.28) 

kde:  𝐹𝑝ℎ𝑛 = 0,15 ·  𝐹𝑝  … plocha pro hospodaření s nářadím [m2],  

𝐹𝑝ú = 0,15 ·  𝐹𝑝  … plocha údržby [m2], 

𝐹𝑝𝑠𝑘𝑙 = 0,29 ·  𝐹𝑝 … plocha skladů [m2], 

𝐹𝑝𝑑𝑐 = 0,33 ·  𝐹𝑝 … plocha dopravních cest [m2], 

𝐹𝑝𝑘 = 0,08 ·  𝐹𝑝 … kontrolní plocha [m2]. 

 

Celková provozní plocha 

Součet výrobní plochy a pomocné podlahové plochy [2]:  

 𝐹𝑝𝑟 = 𝐹𝑉 + 𝐹𝑝 [𝑚2] (2.29) 

Správní plocha 

Při výpočtu správní plochy se vychází z počtu inženýrsko-technických a administrativních pra-

covníků a plochy potřebné pro jednotlivé podskupiny. Vypočtená hodnota se dále navyšuje o 

35 až 40 % pro schody, chodby a výtahy [2]: 

𝐹𝑠𝑝𝑟 = (𝑇 ∙ (5 ÷ 6 𝑚2) + 𝐾 ∙ (8 ÷ 12 𝑚2) + 𝐴 ∙ (4,5 ÷ 5 𝑚2)) ∙ (1,35 ÷ 1,4) [𝑚2] (2.30) 

kde: 𝑇 … počet technologů, 

 𝐾 … počet konstruktérů, 

 𝐴 … počet administrativních pracovníků.  
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Sociální plocha 

Jedná se o plochu, která zahrnuje plochu šaten, umýváren a WC [2]:  

 𝐹𝑠𝑜𝑐 = 𝐹š𝑎𝑡 + 𝐹𝑢𝑚 + 𝐹𝑊𝐶 [𝑚2] (2.31) 

kde: 𝐹𝑠𝑜𝑐 … sociální plocha [m2], 

𝐹š𝑎𝑡 … plocha šaten [m2], 

𝐹𝑢𝑚 … plocha umýváren[m2], 

𝐹𝑊𝐶 … plocha toalet [m2]. 

Plocha šaten se volí o velikosti 0,8 m2 na pracovníka a navyšuje se o 35 až 40 % jako rezerva 

pro schodiště, výtahy a chodby. [2]  

 𝐹š𝑎𝑡 = 0,8 𝑚2 ∙ (𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐷𝑝𝑜𝑝) [𝑚2] (2.32) 

 

U umýváren se počítá s 0,3 až 0,4 m2 na dělníka jedné směny. [2] 

𝐹𝑢𝑚 = (0,3 𝑎ž 0,4 𝑚2) ∙ (𝐷𝑒𝑣𝑐𝐼 + 𝐷𝑝𝑜𝑝𝐼) ∙ (1,35 𝑎ž 1,4) [𝑚2] (2.33) 

V případě toalet připadá na jedno WC plocha o velikosti 2 m2, přičemž se předpokládá, že 

jedno WC připadá na 15 osob. [2] 

 𝐹𝑊𝐶 = 2 𝑚2 ∙
𝐷𝐶

15
 [𝑚2] (2.34) 

Celková plocha útvaru 

 𝐹ú𝑡𝑣 = 𝐹𝑝𝑟 + 𝐹𝑠𝑝𝑟 + 𝐹𝑠𝑜𝑐 [𝑚2] (2.35) 
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2.8 Rozmístění strojů a pracovišť 

Optimální rozmístění pracovišť, strojů a zařízení patří mezi klíčové činnosti technologického 

projektování. Vychází se zde nejen z poznatků získaných z analýz a řešení rozmisťovacích me-

tod, ale také z dalších základních požadavků. Uspořádání pracovišť musí zabezpečit hospodár-

nost výroby, plynulý a nevratný tok materiálu a jednoduchost řízení. Taktéž je zapotřebí 

dodržovat zásady bezpečnosti práce, dbát na minimální manipulaci s materiálem a co nejmenší 

zabraný prostor.  

Rozlišujeme tyto základní způsoby uspořádání pracovišť: 

− volné, 

− technologické, 

− předmětné, 

− modulární, 

− buňkové, 

− kombinované. [1, 2] 

2.8.1 Volné uspořádání 

Při volném uspořádání (viz Obr. 2.6a) je seskupení strojů a pracovišť v dílně prakticky ná-

hodné4 a používá se tam, kde nejsou jasně definovány návaznosti operací, organizační vztahy 

či materiálový tok. Volné rozmístění je charakteristické pro prototypové a údržbářské provozy 

s kusovou výrobou, avšak i zde se od něj upouští, jelikož je na dnešní poměry zcela nevyhovu-

jící. [1, 2] 

2.8.2 Technologické uspořádání 

Technologické uspořádání se vyznačuje tím, že jsou pracoviště rozmisťována dle technologické 

příbuznosti a jsou tedy tvořeny skupiny stejných druhů strojů a zařízení (viz Obr. 2.6b). V praxi 

je toto uspořádání obvyklé v kusové a malosériové výrobě, zejména ve středním a těžkém stro-

jírenství.   Výhodou je lepší využití strojů, snadné zavedení vícestrojové obsluhy nebo například 

možnost změny výrobního programu bez narušení výroby. Zároveň s sebou toto uspořádání 

nese úskalí v podobě komplikovaného materiálového toku, u něhož z důvodu různorodého sor-

timentu vyráběných součástí nelze určit jednotný směr, větší nároky na výrobní plochu, dlou-

hou průběžnou dobu či vyšší nároky na centrální mezisklad. Jelikož se při technologickém 

uspořádání zavádí zejména univerzální stroje, jsou navíc kladeny vyšší nároky na kvalifikaci 

pracovníků. [1, 2] 

a) b) 

 

Obr. 2.6 Uspořádání pracovišť [1]: a) volné, b) technologické. 

                                                 

4 Respektují se základní ergonomická a výrobní kritéria. 
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2.8.3 Předmětné uspořádání 

Typickým znakem předmětného uspořádání je seřazení strojů či pracovišť v souladu s techno-

logickým postupem vyráběného předmětu. Díky tomu se tok součástí realizuje jedním směrem 

a dochází tak ke vzniku výrobního proudu (Obr. 2.7a). Vzhledem k charakteru uspořádání pra-

covišť se tento způsob uplatňuje především při vyšší sériovosti výroby nebo případně při opa-

kované výrobě menších sérií. Nejvýhodnější je ale použití u hromadné výroby jedné součásti 

skupiny podobných součástí, kde jsou pracoviště uspořádána do tzv. linky. Tento charakter vý-

roby pak vyžaduje použití speciálních jednoúčelových strojů a zařízení, jejichž obsluha ale ne-

musí být příliš kvalifikovaná, jelikož veškerá nastavení a seřizování uskutečňují seřizovači.  

Výhody předmětného uspořádání spočívají v kratších manipulačních cestách, nižších 

skladovacích nákladech či například v efektivnějším operativním řízení výroby. Naopak nevý-

hodami může být obtížnost změny výrobního programu nebo pokles využití strojů při snížení 

objemu výroby a také nákladnější údržba a výroba jednoúčelových strojů. [1, 2] 

2.8.4 Modulární uspořádání 

Modulární uspořádání je charakteristické seskupováním výrobních strojů stejných technologic-

kých bloků – modulů, přičemž každý modul je určen k plnění více technologických funkcí. 

Modul je tedy tvořen skupinou pracovišť, která jsou dále složena z CNC strojů nebo obráběcích 

center. Uspořádání do modulů je vhodné pro malosériovou a kusovou výrobu. Protože mají 

takto uspořádaná pracoviště vysokou produktivitu práce, je nezbytné je využívat ve vícesměn-

ném provozu a zároveň je přednostně zásobovat materiálem a nářadím a také jim věnovat vyšší 

pozornost při plánování zakázek i údržbě. Zavedení progresivnější technologie si pak vyžaduje 

kvalifikovanou obsluhu a zvláštní důraz na technickou přípravu výroby. [1, 2] 

Co se týče kladů modulárního uspořádání, lze z nich zmínit především vyšší produkti-

vitu práce, efektivnější řízení výroby a také zkrácení průběžné doby výroby. Naopak mezi zá-

pory se nesporně řadí vysoká pořizovací cena strojů a zařízení a také již zmíněné vyšší nároky 

na technickou přípravu výroby. [1, 2] 

a) b) 

 

Obr. 2.7 Uspořádání pracovišť [1]: a) předmětné; b) modulární. 

2.8.5 Buňkové uspořádání 

Buňkové uspořádání lze považovat za modifikaci modulárního uspořádání. Tzv. výrobní buňku 

tvoří vysoce produktivní stroj s automatizovaným okolím, kterým může být například robot, 

zásobník aj., přičemž zde dochází k automatizaci jak operační, tak mezioperační manipulace.  

Mezi přednosti se řadí, obdobně jako u modulárního uspořádání, vysoká produktivita 

práce a kratší průběžná doba. K tomu je obrovskou výhodou také automatizovaná, robotizovaná 

nebo alespoň minimalizovaná operační a mezioperační manipulace s materiálem. Kladem je 

zkvalitnění výroby spolu se snížením zmetkovitosti díky dodržování technologické kázně. Ne-

gativy jsou vysoká cena strojů a zařízení spolu vysokými nároky na technickou přípravu vý-

roby.  Aby se tento způsob uspořádání vyplatil, je vhodné pracovat v třísměnném provozu. 

[1, 2] 
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2.8.6 Kombinované uspořádání 

V některých případech nestačí použít pouze jeden typ uspořádání a pro dosažení optimální mož-

nosti je tedy zapotřebí zavést kombinaci dvou či více způsobů. To je běžné zejména při projek-

tování větších celků s rozsáhlým sortimentem vyráběných součástí, kde je pro část sortimentu 

výhodný jiný typ uspořádání než pro zbývající část. Snahou při kombinování jednotlivých způ-

sobů je využití výhod jednotlivých systémů a zároveň omezení jejich nevýhod. V praxi se nej-

častěji jedná o kombinaci technologického a předmětného uspořádání pracovišť. [1, 2] 

2.9 Zásady rozmisťování strojů 

Při projektování pracoviště je nutné brát zřetel také na projekční normy. Právě bezpečnostní 

předpisy pro rozmisťování strojů a zařízení stanovuje norma ČSN 73 5105. Projektant si musí 

uvědomit, že každé pracoviště je nutné zásobovat materiálem a energiemi, a rovněž je třeba 

zajistit manipulační prostor pro pracovníka a také prostor pro příslušenství, jako jsou skříňky 

na nářadí, odkládací prostory, regály atp. Uvedená norma ošetřuje potřebné parametry komu-

nikací, přepravu břemen pomocí jeřábů, prostory mezi stroji, potřebné místo pro pracovníka a 

další. [2] 

 Stroje se do dispozičního řešení zakreslují vnějšími rozměry, a to včetně vyznačení kraj-

ních poloh pohybujících se částí. Některá základní pravidla pro jejich rozmisťování jsou uve-

dena na Obr. 2.8 a Obr. 2.9. Za malé se považují stroje s obrysem do 800 x 1500 mm a za velké 

se označují stroje, které mají jednu stranu větší než 3500 mm. [1] 

a) b) c) d) 

 
 

  

Obr. 2.8 Zásady při rozmisťování strojů [2]: a), b) vzdálenosti od dopravních cest; c) vzdálenosti 

mezi stroji za sebou; d) vzdálenost mezi stroji čelem k sobě. 

  a) b) c) d) 

 

  
 

 

Obr. 2.9 Zásady při rozmisťování strojů [2]: a) vícestrojová obsluha; b), c), d) vzdálenosti od sloupů 

a stěn. 
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2.10 Zásady ergonomie v projektování 

Náplní ergonomie je komplexní studium vztahů mezi člověkem, pracovním prostředkem a pro-

středím a jejich vlivem na výkonnost člověka, a to jak v oblasti pracovní, tak mimo ni. Cílem 

ergonomie je přizpůsobení podmínek fyzickým a duševním potřebám člověka spolu se zajiště-

ním maximální efektivity jeho činnosti. V oblasti pracovní má na pracovníka vliv jak charakter 

práce, tak poloha pracovníka při jejím vykonávání a též vybavenost pracoviště. Navíc se zde 

vyskytuje velké množství faktorů ovlivňujících člověka, počínaje osvětlením, přes hluk a kli-

matické podmínky, až po bezpečnost a hygienu práce. Kvalitní provedení ergonomie pracoviště 

pozitivně ovlivňuje výkonnost pracovníka, snižuje úrazovost a zajišťuje větší efektivitu práce. 

[1, 30, 31, 32]  

2.10.1 Rozměrové řešení pracoviště 

Při řešení proporcí pracoviště je třeba brát v úvahu fyzickou rozdílnost jednotlivých pracov-

níků. Řeší se zde otázky, jak zajistit pracovníkům různého pohlaví, věku i tělesné konstrukce 

na daném pracovišti potřebný pohybový prostor a zorné podmínky s ohledem na pracovní po-

lohu a další specifické podmínky práce. Každé pracoviště by proto mělo být navrženo tak, aby 

bylo možné jej pomocí jednoduchých úprav přizpůsobit parametrům jednotlivých pracovníků. 

Individuálního přizpůsobení pracovního místa lze dosáhnout zejména možností výškové stavi-

telnosti sedadla a případně také opory pro nohy, pokud je práce vykonávána v sedě, což zajistí 

dostatek prostoru pro dolní končetiny, pohodlné držení horních končetin při práci a vhodnou 

vzdálenost mezi okem a pozorovaným objektem. Jestliže se jedná o práci ve stoje, optimální 

výšky pracovní plochy se docílí například výškovou nastavitelností stolu. Pracovní prostor zde 

musí zajistit vhodnou vzdálenost mezi okem a pozorovaným objektem a dostatečný prostor pro 

pohybovou volnost dolních a horních končetin.  

Důležité je také určení pohybového prostoru pro ruce pracovníka, který se dělí na opti-

mální, normální, funkční a maximální. Hodnoty manipulačního pohybového prostoru závisí 

směru pohybu a opět na pracovníkovi. Ženy mají obecně menší manipulační prostor než muži. 

Na rozměrové vlastnosti pracoviště má vliv nejen zmíněná pracovní poloha či manipulační pro-

stor, ale také charakter pracovní činnosti, využití strojů a zařízení, velikost výrobku aj. Pokud 

se jedná o přesnou práci, je vhodné umístit manipulační rovinu výše než v případě těžkých prací 

nebo tam, kde jsou nižší nároky na přesnost. [1, 2, 33]  

2.10.2 Osvětlení pracoviště 

Správné osvětlení pracoviště patří mezi jednu ze základních podmínek bezpečnosti práce. Pod-

poruje nejen chuť k práci, ale je důležité také vzhledem ke kvalitě, bezpečnosti, čistotě a psy-

chické pohodě. Jeho nadbytek či naopak nedostatek snižuje pozornost, namáhá oči a při 

dlouhodobém působení může vést i k poškození zraku, nevolnostem a bolestem hlavy. [34] 

 Intenzita osvětlení pracoviště záleží na několika faktorech. Jsou jimi velikost a tvar 

předmětů, barva světla a ploch, zorné pole, kontrast mezi detailem a pozadím aj. Snahou je 

zajistit takovou soustavu osvětlení, s níž se docílí rovnoměrného osvětlení dostatečné intenzity 

s maximálním využitím denního světla. Protože ale intenzita denního světla, a to nejen v prů-

běhu dne a v závislosti na počasí, ale také v průběhu roku kolísá, obvykle se volí co nejvhod-

nější kombinace přirozeného a umělého osvětlení, za použití celkového osvětlení, kam se řadí 

stropní svítidla, okna a světlíky, s osvětlením místním, kde jsou svítidla přímo na pracovním 

místě. Cílem je získat příjemné osvětlení, které neoslňuje pracovníka a má dostatečnou inten-

zitu v závislosti na zrakové náročnosti práce. [1, 2] 
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2.10.3 Barevná úprava pracovišť 

Barevná úprava pracovišť úzce souvisí s řešením osvětlení a ovlivňuje jak duševní pohodu pra-

covníka a kvalitu práce, tak zlepšuje také bezpečnost, pořádek a zvyšuje organizaci. Obvykle 

je doporučováno volit světlou barvu stropu a k tomu málo dalších doplňujících barev. Podlahy 

se volí šedé a stroje by měly mít tmavší barvu než okolí s barevným odlišením pohybujících se 

částí strojů. Barvy mívají také bezpečnostní, informační a výstražný význam a jako příklad lze 

uvést zavedení červeného označení vypínacích tlačítek, žluté označení zóny s nutností zvýšené 

pozornosti, barevné odlišení potrubí a nádob dle jejich obsahu a upozornění na nebezpečná 

místa dvoubarevným pruhováním. [1] 

2.10.4 Hluk na pracovišti 

Hluk je zvukový jev vyvolávající nepříjemný, rušivý či škodlivý sluchový vjem, jenž má nega-

tivní vliv nejen na sluchové orgány, ale i na kardiovaskulární systém, ovlivňuje onemocnění 

trávicího ústrojí a snižuje celkovou imunitu lidského organizmu. Vysoký a dlouho trvající hluk 

ovlivňuje člověka poklesem produktivity a kvality práce, způsobuje nervozitu, úrazovost a 

může způsobit poruchu spánku, duševní poruchy a trvalé poškození sluchu. [35] 

Hladina intenzity hluku je udávána v decibelech [dB]. Pro fyzickou práci by intenzita 

hluku neměla přesáhnout 85 dB a při vykonávání duševní práce je hraniční hodnotou 65 dB pro 

činnosti rutinní a nejvýše 40 dB pro činnosti tvůrčí. [1, 2] 

Vliv hluku lze obecně dělit do tří stupňů, a to na obtěžující vliv, vzbuzující v člověku 

nepříjemné pocity, dále rušivý vliv, který navíc způsobuje pokles produktivity a kvality práce, 

a nakonec vliv škodlivý, způsobující trvalé škodlivé změny v lidském organismu. Aby se za-

mezilo problémům, zavádějí se opatření vedoucí ke snížení hluku, jako je například situování 

hlučných pracovišť do uzavřených místností, pohlcovače zvuku, antivibrační nátěry, ale 

zejména použití osobních ochranných pracovních prostředků, kterými jsou zátky do zvuko-

vodu, sluchátkové chrániče a při hluku nad 110 dB protihlukové kukly a přilby. [1, 2] 

2.10.5 Požární ochrana 

Jednou z nezbytných součástí provozu každé firmy je zajištění požární ochrany. To se odvíjí 

od hrozby vzniku požáru na pracovištích. Z hlediska požárního nebezpečí se proto rozlišují tři 

kategorie, dle kterých je pak zapotřebí zajistit požární ochranu daného pracoviště. Do první 

kategorie spadají dílny bez zvýšeného požárního nebezpečí, kam lze zařadit dílny, kde se zpra-

covává nehořlavý materiál za studena. Druhou kategorií jsou dílny se zvýšeným požárním ne-

bezpečím, například slévárny či kovárny. Poslední kategorie zahrnuje dílny s vysokým 

nebezpečím požáru. Obvykle se do této kategorie řadí dílny pracující s hořlavým materiálem. 

Pro každou z výše zmíněných kategorií pak platí zákonem stanovené povinnosti pro zajištění 

požární ochrany. Ty rozvádí jednotlivá ustanovení prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., o po-

žární prevenci. [36] 

 Další nezbytností z pohledu požární ochrany je přehledný požární evakuační plán, roz-

místěný viditelně v prostorách objektu, který zahrnuje grafické znázornění směru únikových 

cest v případě vzniku požáru. Mimo to je zapotřebí provádět pravidelnou kontrolu požárně bez-

pečnostních zařízení, tedy hasících přístrojů, nouzového osvětlení nebo požárních dveří, a to 

nejméně jednou za rok. Existuje velké množství norem a předpisů ošetřujících požární ochranu, 

dle kterých je zapotřebí se při projektování řídit. O zásadách týkajících se požární ochrany je 

zaměstnavatel povinen všechny zaměstnance seznámit a tyto zásady je nutné důsledně dodržo-

vat. [1, 36]  
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2.10.6 Bezpečnost práce v pracovním prostoru 

Snahou každého projektanta je dosáhnout co nejmenší míry nebezpečí každého pracoviště, a 

tedy dosáhnout takového stavu, kdy je malé riziko vzniku úrazu. Každý pracovník je ale vysta-

ven velkému množství nebezpečných faktorů, a to jak ze strany předmětu, konkrétně jeho ne-

bezpečných vlastností, například výbušností či pohyblivostí, tak ze strany člověka, přesněji jeho 

nebezpečným jednáním.  

Aby se předcházelo ohrožení zdraví člověka při práci, je bezpečnost pracovního procesu 

ošetřována legislativou stanovenými pravidly a opatřeními. Tato opatření zasahují do řady ob-

lastí a mohou mít povahu technologickou, technickou, ale také administrativní, právní a orga-

nizační. Jedná se o problematiku technických a organizačních požadavků na pracovní prostředí, 

školení zaměstnanců, hygienu práce, zavedení bezpečnostních technických zařízení, poskyto-

vání osobních ochranných prostředků apod. U technologického projektování je zapotřebí se 

řídit bezpečnostními předpisy také při návrhu rozmístění strojů a zařízení, kde jsou stanoveny 

požadavky na parametry komunikací pro pracující, vzdálenosti mezi stroji i potřebný prostor 

pro obsluhu. Příklady byly uvedeny v kapitole 2.9. [1, 37]
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Analýza současného stavu firmy je důležitá z hlediska zhodnocení jejího výrobkového portfo-

lia, výrobních prostor a stávajícího strojního parku.  

3.1 Představení firmy 

Tato diplomová práce byla zpracována v podniku [50]: 

Kovo Poláček 

Obchodní firma: Miloš Poláček 

IČO: 46918671, DIČ: CZ6307181045 

Adresa:  Nesvačilka 17 

664 54 Nesvačilka 

Česká republika 

Kovo Poláček je podnik patřící panu Miloši Poláčkovi a z hlediska právní formy se jedná o 

fyzickou osobu podnikající dle živnostenského zákona. Sídlo firmy se nachází v okrese Brno-

venkov, v obci Nesvačilka. Jedná se o výrobní podnik působící ve strojírenském odvětví zamě-

řený na zakázkovou kovovýrobu a řezání vodním paprskem. Svou velikostí a počtem zaměst-

nanců se dle pravidel Evropské unie řadí do kategorie mikropodniků. 

Firma byla založena panem Milošem Poláčkem v září roku 1992 jako rodinný podnik 

zabývající se zakázkovou zámečnickou prací. Ihned po založení byla veškerá výroba provozo-

vána ve sklepení a hospodářských budovách rodinného domu majitele, a to až do roku 2000, 

kdy byla na přilehlém pozemku vybudována samostatná dílna. V následujících letech byl po-

stupně rozšiřován strojový park, například o ohraňovací lis, svařovací techniku, a v roce 2014 

navíc o vodní paprsek.   

V současné době má firma 7 zaměstnanců a dodává své výrobky zejména na tuzemský 

trh, a to jak dalším obchodním subjektům, tak koncovým zákazníkům.  

Předmětem podnikání v podniku Kovo Poláček je kusová i sériová zakázkovou výroba z: 

− oceli, 

− korozivzdorné oceli, 

− hliníku, 

− mosazi,  

− mědi a 

− plastu. 

Od svého založení je dlouhodobou firemní strategií nejen uspokojování požadavků 

svých zákazníků, ale také spokojenost zaměstnanců, jež bere za nejdůležitější součást zdravé a 

konkurenceschopné firmy. Pro efektivní řízení podniku a výrobních procesů firma implemen-

tovala systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém managementu bez-

pečnosti a ochrany zdraví při práci s respektem k ochraně životního prostředí dle OHSAS 

18001:2008. [50] 

V letošním roce je firmou plánována výstavba nové haly opět v Nesvačilce. Hala bude 

sloužit primárně potřebám kovovýroby, zatímco na místě stávajících výrobních prostor bude 

vybudována nová prášková lakovna. Návrhem těchto nových provozů se zabývá tato diplomová 

práce.   
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3.2 Analýza stávajících tržních možností 

Firma Kovo Poláček se pohybuje na trhu již 25 let ale přesto není v konkurenčním boji příliš 

známá, což se však tento podnik snaží v posledních letech změnit. Až donedávna firma postrá-

dala jakýchkoliv podpůrných prostředků ke svému zviditelnění, například internetové stránky, 

neinvestovala do reklamy a byla závislá pouze na doporučení svých zákazníků. V posledních 

letech se však firma snaží dostat do povědomí potenciálních zákazníků, významně rozšířila svůj 

strojový park, vytvořila si webové stránky a také například investovala do propagačních letáků 

a vizitek. Stále je ale obtížné podnik v obci Nesvačilka nalézt, jelikož se zde nevyskytují žádné 

ukazatelé napovídající o její existenci a ani samotná budova nenese žádné označení, tudíž ori-

entačním bodem jsou stavebniny nacházející se v její blízkosti.  

Zakázky firma přijímá především od podniků z nejbližšího okolí a z města Brna, při-

čemž v portfoliu zákazníků figurují jak dlouholetí obchodní partneři, tak stále častěji i noví 

zákazníci, což vytváří velký potenciál do budoucna a firma tak má vytvořenou relativně dobrou 

pozici pro další rozvoj a rozšiřování výroby o nové technologie. Ke zjištění možností firmy a 

pro konkrétnější představu o jejím tržním okolí, je zapotřebí provést základní analýzy. Ty jsou 

rozebrány v následujících kapitolách.  

3.2.1 SLEPTE analýza 

Vnější prostředí představuje síly a instituce vně podniku, jež mohou ovlivňovat výkonnost to-

hoto podniku. Smyslem analýzy vnějšího prostředí je poznání okolí firmy, identifikace změn a 

trendů v tomto okolí a jejich vlivu na fungování firmy. Název SLEPTE je akronymem složeným 

z počátečních písmen 6 oblastí vnějšího prostředí tvořících základ této analýzy: 

• sociální faktory, 

• legislativní faktory, 

• ekonomické faktory, 

• politické faktory, 

• technologické faktory, 

• ekologické faktory. 

Sociální faktory 

V rámci sociálních faktorů se posuzují sociální změny ovlivňující organizaci. Jedná se o změny 

demografické, například měnící se hustota obyvatelstva, vzdělanost a další kulturní vlivy, jako 

je životní úroveň atp. Analyzovanou firmu Kovo Poláček z těchto faktorů ovlivňuje ve vyšší 

míře především nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Nedostatečnou kvalifikaci lze však u 

zaměstnanců doplnit odbornými školícími programy, které zkoumaná firma svým zaměstnan-

cům již v minulosti poskytla zejména v oblasti svařování.  

Problémem může být také lokalita firmy, která není pro potenciální zaměstnance příliš 

atraktivní a obvykle dávají přednost většímu městu v okolí, například Brnu či Hustopečím. Ne-

dostatek pracovníků je navíc ovlivněn nízkou nezaměstnaností, která je z velké části dobro-

volná. Počet volných míst v ČR stále roste, přičemž v Jihomoravském kraji byl jejich počet 

k 31. prosinci 2017 16 826, což je hodnota téměř 7,5krát vyšší než v prosinci roku 2013, kdy 

hodnota činila pouhých 2 262 míst [38, 39]. Dalším negativním faktorem je stále menší atrak-

tivita manuální práce. Nedostatek zaměstnanců je možné řešit případně dovozem kvalifikova-

ných pracovníků ze zahraničí.  
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Legislativní faktory 

Zde se projevují vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy. Chod firmy podléhá řadě 

zákonů, předpisů, vyhlášek a dalším normám. Z nich lze zmínit kupříkladu zákon č. 513/1991 

Sb., obchodní zákoník, upravující postavení firmy z hlediska podnikání, dále zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce vymezující vztahy na pracovišti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

nebo zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Vzhledem k úmyslu zřídit práškovou lakovnu 

se k této problematice vztahuje například norma ČSN EN 12981+A1 ošetřující bezpečnostní 

požadavky pro stříkací kabiny pro nanášení organických práškových hmot. [40] 

Ekonomické faktory 

Z ekonomických faktorů je podnik významně ovlivněn vývojem makroekonomických trendů, 

z nichž v menší či větší míře mají na okolí firmy vliv hrubý domácí produkt (HDP), míra in-

flace, úroková míra, daňové sazby aj. V roce 2015 se HDP meziročně zvýšil v průměru o 4,3 %, 

v roce 2016 o 2,6 % a v roce 2017 o 4,5 %. Rostoucí stav HDP ukazuje pozitivní růst ekono-

mických ukazatelů, jelikož se zvyšuje poptávka po produkci, roste objem výroby, což znamená 

i vyšší zisk [41]. Míra inflace za rok 2017 činila 2,5 % oproti 0,7 % v roce 2016 [42]. Růst 

inflace značí růst spotřebitelských cen, což firmu Kovo Poláček ovlivní zejména rostoucími 

cenami energií a paliv. S mírou inflace dále souvisí úrokové sazby a jejich pohyb. Vysoká míra 

inflace značí vyšší úrokové sazby, což pro firmu nemá příznivý vliv zejména z důvodu pláno-

vané investice.  

 Dalším z ekonomických faktorů je míra nezaměstnanosti. Ke dni 1. 1. 2018 dle Českého 

statistického úřadu podíl nezaměstnaných v Jihomoravském kraji činil 4,77 % a v okrese Brno-

venkov pouhých 3,388 % [43]. Tyto nízké hodnoty by mohly znamenat problém zejména při 

náboru nových pracovníků v případě plánovaného rozšíření výroby.  

Politické faktory 

Do oblasti politických faktorů spadá především existující, ale také potenciální působení poli-

tických vlivů. Nynější poměrně stabilní politická situace nepředstavuje pro fungování podniku 

žádná podstatná rizika. Negativní dopad na firmu by však mohl mít stále diskutovanější odchod 

České republiky z Evropské unie, z jejíž prostředků je možné čerpat dotace na podporu inovace 

firem, výzkumu a vývoje atd.  

Technologické faktory 

Vliv technologických faktorů na organizaci je značný, ať se jedná o technologie stávající, tak 

technologie nové. Aby podnik nezaostával, je důležité sledovat trendy technologického vývoje 

a vyhodnocovat je. Ve všech oborech souvisejících s podnikáním firmy Kovo Poláček je tech-

nologická úroveň vysoká. To se týká strojů, nástrojů, materiálů či kupříkladu využití informač-

ních technologií. Právě poslední zmíněný faktor je dnes již nezbytnou součástí každého podniku 

a využívá se nejen ke komunikaci, ale také k organizaci nebo řízení výroby. Na aktivní využí-

vání informačních technologií by se vedení podniku mělo zaměřit, jelikož v tomto ohledu je 

zde patrná značná zastaralost a nedůvěra.  

S cílem podpořit rozvoj firem, lze v ČR čerpat řadu dotací např. z EU právě na inovaci 

podniků, čehož v minulosti tato firma také využila při nákupu vodního paprsku. Výše dotací se 

obvykle odvíjí od velikosti podniku (malé podniky mívají nárok na vyšší příspěvek) a některé 

dotační programy se navíc vztahují pouze na určitý region. [44] 
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Ekologické faktory 

Posledním faktorem je faktor ekologický, též environmentální, zabývající se problematikou ži-

votního prostředí. Téma ekologie se dostává stále více do popředí a je na něj kladen stále větší 

důraz. Obecně je z hlediska ochrany životního prostředí povinné dodržovat zákon č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší nebo například u 

záměrů, jejichž provedení by mohlo mít vliv na životní prostředí, se jedná o zákon č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Zkoumaný podnik jedná v souladu s výše uvede-

nými zákony, a kromě toho je držitelem certifikace OHSAS 18001, která klade mimo jiné důraz 

na ochranu životního prostředí. V případě spolupráce s některými významnějšími firmami či 

vstupu na nové trhy, například do zahraničí, by však mohla být vyžadována mimo to certifikace 

ISO 14001, což je mezinárodní norma pro systém environmentálního managementu. [45, 46]  

Zhodnocení analýzy 

S ohledem na provedenou analýzu vnějšího prostředí by fungování firmy mohly do budoucna 

ohrozit především vlivy ze sociální oblasti, zejména nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

3.2.2 Analýza konkurenčního prostředí 

Jedním ze základních nástrojů používaných k analýze konkurenčního prostředí je Porterův mo-

del pěti sil, pomocí něhož lze odvodit sílu konkurence v daném odvětví a díky tomu zhodnotit 

jeho ziskovost. [47] 

Atraktivita a ziskovost daného odvětví je ovlivněna pěti faktory [47]:  

• hrozbou vstupu nové konkurence, 

• vyjednávací silou odběratelů,  

• vyjednávací silou dodavatelů, 

• hrozbou substitutů, 

• konkurencí v odvětví. 

Hrozba vstupu nové konkurence 

Vstup nové konkurence se odvíjí především od bariér, jež musí nové firmy překonat. Ve stro-

jírenském oboru je největší bariérou především kapitálová náročnost. Nákup strojů, ale i poří-

zení prostor či jejich pronájem vyžadují velký vstupní kapitál. Nově založené firmy navíc 

mohou budit v bankách nedůvěru při žádání o úvěr a samotné založení nového podniku je rela-

tivně zdlouhavý proces. Z pohledu nově vznikajících firem není tedy v současnosti příliš 

snadné vstoupit do tohoto odvětví bez podpory investorů. Riziko ale znamenají již existující 

firmy vstupující do strojírenství formou diverzifikace z jiných trhů. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Firem zabývajících se zakázkovou kovovýrobou, řezáním vodním paprskem, ale také práško-

vým lakováním je v dané oblasti mnoho, zejména v nedalekém Brně, a z pohledu zákazníka tak 

není obtížné změnit dodavatele. Dlouhodobě se však tento trh setkává s velkou poptávkou, což 

jde ruku v ruce s plnými kapacitami firem. Co se týče vyjednávací síly odběratele, je nezbytné 

brát v úvahu jeho význam a velikost. Figuruje zde velké množství drobných odběratelů a jen 

málo klíčových, kteří odebírají ve velkém. Právě vyjednávací síla takových odběratelů je vyšší 

ve srovnání s méně významnými zákazníky.  
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Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelé mohou mít na konkurenceschopnost vliv tím, že jsou vlastníky zdrojů nezbytných 

k výrobě produktů. Protože se zkoumaná firma nezabývá příliš specializovanou výrobou, je 

situace v tomto odvětví příznivá, jelikož existuje poměrně velký počet dodavatelů, tudíž spolu-

práce s novými dodavateli neovlivní výši nákladů. Výjimkou může být nákup náhradních dílů 

na stroje, např. pro vodní paprsek, jelikož je na trhu pouze jediný prodejce originálních dílů.  

Hrozba substitutů  

Jedná se o konkurenční produkty a služby, které jsou postaveny na jiné technologii, ale pro 

určité zákazníky plní stejnou funkci a mohly by námi nabízené produkty nahradit. Právě exis-

tence substitutů a jejich cena může významně ovlivnit danou firmu. Analyzovaná firma se za-

bývá zakázkovou výrobou, tudíž substituty výrobků prakticky nejsou. Avšak v oblasti 

použitých technologií již o substitutech hovořit lze, jelikož mnohým zákazníkům jde primárně 

o cenu a použití jiné technologie tak může znamenat její významnou úsporu. Kupříkladu může 

zákazník zvolit dělení materiálu plasmou či laserem místo vodního paprsku, v případě lakování 

lze použít mokrý způsob místo práškového apod.  

Konkurence v odvětví 

Konkurenti působící v odvětví tvoří takzvaný konkurenční ring (Obr. 3.1) a v závislosti na si-

tuaci v odvětví se mění jejich rivalita a tím i strategie, pomocí níž se snaží upevnit své postavení 

na trhu, např. cenovými válkami, technologickými inovacemi, poskytováním lepších služeb aj.  

Konkurence v odvětví, v němž působí rozebíraný podnik, je v dané lokalitě velká. 

Nicméně ke konkurenčnímu boji zde dochází pouze zřídkakdy a taktéž nedochází ani k ceno-

vým válkám, avšak obecně platí, že menší firmy mohou zákazníkům nabídnou nižší ceny, jeli-

kož ve srovnání s větší konkurencí nemají tak vysoké režijní náklady.  Naopak zde funguje 

určitá forma spolupráce, jež má obvykle formu kooperace, kdy firmy využívají služeb své kon-

kurence, například v případě plných kapacit nebo potřebují-li využít technologie, které samy 

nemají k dispozici, nebo se jedná o vzájemné doporučování zákazníkovi v případě, kdy na da-

nou zakázku nemají volné kapacity.  

Zhodnocení analýzy 

Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že Kovo Poláček se nachází v perspektivním 

odvětví. Firma by se měla zaměřit na udržení stálých zákazníků, zejména těch významnějších, 

a nadále spolupracovat s dalšími konkurenčními firmami a rozšířit své služby, aby případné 

poklesy poptávky v této oblasti nebyly pro podnik hrozbou. 

 

Obr. 3.1 Grafické znázornění Porterova modelu. 
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3.2.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je univerzální analytická metoda, která spočívá v rozboru a hodnocení součas-

ného stavu podniku a jeho okolí. Z této analýzy lze vycházet při definování strategií a cílů spo-

lečnosti, přičemž je zapotřebí se zaměřit především silné a slabé stránky daného podniku, a 

příležitosti a hrozby prostředí, v němž se vyskytuje. Název SWOT je pak složením počátečních 

písmen anglického označení těchto 4 faktorů [48, 49]: 

− S – strenghts – silné stránky, 

− W – weaknesses – slabé stránky, 

− O – opportunities – příležitosti, 

− T – threats – hrozby. 

Silné a slabé stránky jsou hodnocením vnitřního prostředí firmy a jsou tedy podnikem ovlivni-

telné. Naopak příležitosti a hrozby charakterizují daný trh (vnější prostředí, okolí podniku) a 

podnik je tedy nemůže nijak ovlivnit, pouze je s pomocí různých opatření může minimalizovat 

nebo je využít ve svůj prospěch. [49]  

 Zmíněné faktory se zapisují do čtyř kvadrantů SWOT tabulky (viz Tab. 3.1), z níž po-

rovnáním kombinací silných a slabých stránek spolu s příležitostmi a hrozbami, vyplývají čtyři 

možné skupiny strategií. [48] 

• SO Strategie – využití silných stránek ke zužitkování příležitostí z okolí. 

• ST Strategie – využití silných stránek k eliminaci hrozeb. 

• WO Strategie – eliminace slabin k využití příležitostí z okolí.  

• WT Strategie – omezit hrozby, které ohrožují naše slabé stránky.  

Tab. 3.1 SWOT analýza firmy Kovo Poláček: 

 POMOCNÉ 

k dosažení cíle 
ŠKODLIVÉ 

k dosažení cíle 

V
N

IT
Ř

N
Í 

at
ri

b
u
ty

 o
rg

an
iz

ac
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Silné stránky 

− Stálý pracovní tým 

− Ustálený dodavatelsko-odběratelský 

okruh 

− Vysoká kvalita výroby 

− Certifikace ISO 9001, OHSAS 18001 

− Dlouholeté zkušenosti v oboru 

− Absence závažných pracovních úrazů 

s pracovní neschopností 

− Finanční kapacity na rozvoj 

− Rozšiřování strojního parku 

Slabé stránky 

− Prostorové možnosti pro rozšíření výrob-

ních kapacit 

− Zastaralost strojního vybavení 

− Neefektivní organizace práce 

− Časové prodlevy z kooperací 

− Kvalita výrobků z kooperace 

− Lokalita sídla podniku 

− Nevyužívání školících programů 

− Absence nákladního vozidla 

V
N

Ě
J

Š
Í 

at
ri

b
u
ty

 p
ro

st
ře

d
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Příležitosti 

− Získání nových odběratelů 

− Navýšení objemu výroby  

− Využívání dotačních programů z Ev-

ropské unie 

− Možnost vstupu na nové trhy 

− Spolupráce s novými dodavateli 

− Zavedení nových technologií 

Hrozby 

− Nedostatek odborných pracovníků na trhu 

práce 

− Růst cen vstupů (materiál, energie) 

− Stávající a nová konkurence 

− Ztráta klíčových odběratelů 

− Legislativní nestabilita a časté změny (zvý-

šení daní apod.) 
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Silnou stránkou firmy je především stálý a spolehlivý pracovní tým. Podnik má dlouho-

leté zkušenosti v oboru a ustálený dodavatelsko-odběratelský okruh, a nemalou zásluhu na dob-

rém jménu firmy má navíc udělení certifikace jakosti ISO 9001 a OHSAS 18001. Mezi 

přednosti se řadí bezesporu také nulová zadluženost firmy a finanční kapacity pro další rozvoj, 

které firma průběžně používá na nákup nového zařízení, v posledních letech především na ná-

kup svařovací techniky.  

Nicméně podnik má řadu slabin, z nichž největší problém představují malé prostorové 

možnosti pro rozšíření firmy. Další velkou slabinou je neefektivní organizace práce, která může 

vést k velkým finančním ztrátám. Většina pracovníků, přestože ve firmě pracuje již řadu let, 

nebyla proškolena k seřizování strojů. To provádí pouze majitel podniku, čímž vznikají nemalé 

prostoje, je-li majitel zaneprázdněn, jedná se zákazníky apod. Dále firma nevede databázi vý-

robků a jejich výkresů a nezhotovuje ani technologické postupy, díky nimž by bylo možné 

docílit lepších podmínek výroby. Ve firmě nejsou vedeny standardy pro vybavení pracovišť a 

mnoho věcí nemá své pevné místo, což má za následek obrovskou ztrátu času hledáním.  

Kovo Poláček působí v oboru, v němž existuje nepřeberné množství technologií, navíc 

poptávka stále roste, tudíž se jeví jako příležitost pořízení nového vybavení, rozšíření nabíze-

ných služeb či vstup na nové trhy, například do zahraničí, kde by firma mohla konkurovat pře-

devším příznivými cenami. K pořízení nových technologií by firma mohla využít dotačních 

programů na podporu rozvoje a inovace, které již v minulosti čerpala z prostředků Evropské 

unie při nákupu vodního paprsku. Tímto by firma mohla navíc získat nové zákazníky.  

Hrozby představuje především nedostatek odborných pracovníků, který lze ale řešit 

případným proškolením. Současná nízká nezaměstnanost je ale hrozbou při dalším rozšiřování 

výrobních kapacit a s tím spojeným náborem nových pracovníků. Další hrozbu představuje 

odchod klíčových zákazníků ke konkurenci.  

Zhodnocení analýzy 

Z provedené SWOT analýzy se jeví jako vhodné využití strategie WO. Firma má velké 

množství slabin, které lze ale relativně jednoduše eliminovat, čímž pak získá nové příležitosti 

k posílení svého postavení na trhu. Stavbou haly budou k dispozici nové prostory pro zavedení 

nových technologií a zároveň rozšíření kapacit, a díky tomu podnik získá možnost navýšení 

objemu výroby a také příležitost přílivu nových odběratelů.  
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3.3 Stávající výrobní program 

Firma Kovo Poláček působí ve zpracovatelském průmyslu. Její činnost je zaměřena na strojí-

renství, konkrétně na zakázkovou kovovýrobu a řezání na vodním paprsku. Finální výrobky, 

resp. polotovary pro další zpracování, putují především do jiných strojírenských firem.  

Kovo Poláček se svou nabídkou soustřeďuje na zákazníky ve spádové oblasti do 50 km. 

Svým zákazníkům se podnik snaží poskytnout maximální služby za přívětivou cenu a s krát-

kými dodacími lhůtami. Zákaznický segment tohoto podniku představují především další stro-

jírenské firmy, avšak malý podíl zákazníků je tvořen i konečnými uživateli. Z významnějších 

odběratelů lze zmínit firmy ABB, Authentica, FEI, Plus Kontakt či Elakov Production.  

Veškerá výroba je zakázková a firma tedy vyrábí díly na základě dodané dokumentace a 

přesné specifikace od svých zákazníků.  Výroba je převážně sériová, případně kusová, a probíhá 

v jednosměnném provozu. Jedná se jak o jednoduché součásti, tak o montované a svařované 

celky. V kooperacích navíc analyzovaná firma zajišťuje další služby, které sama nemá k dispo-

zici. Především jsou to povrchové úpravy, řezání na laseru a přesné ohýbání. Do produkce firmy 

patří vybavení obchodů, například regály, odvíječe sáčků a stojany, dále strojní díly, kupříkladu 

kryty k mikroskopům, měděné vývody do elektráren či kluzná ložiska, a standardní zámečnické 

práce. Příklady výrobků pocházejících z produkce firmy jsou zobrazeny na Obr. 3.2.  

 

 

 

Obr. 3.2 Příklady výrobků [50]. 
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3.4 Stávající výrobní prostory 

Stávající výrobní objekt se nachází na pozemku sídla firmy v průmyslové části obce Nesva-

čilka. Výrobní hala se rozléhá na ploše o výměře 284,4 m2 a její půdorys má tvar písmene U. 

Obvodové nosné zdivo je vyzděno z keramických bloků tloušťky 370 mm a zastřešení je tvo-

řeno sedlovou střechou. Po vnějším obvodu haly je rozmístěno 16 oken, jež do budovy dodávají 

dostatek přirozeného světla. Mimo tento výrobní celek k dílně náleží také venkovní skladové 

prostory zabírající plochu 134,4 m2, které jsou využívány především jako sklad plechového 

materiálu a taktéž zbytkového materiálu. Tento prostor je tvořen zpevněnou nezastřešenou plo-

chou. Se skladem je hala propojena vraty o rozměrech 2,8 x 3 m a jako hlavní vstup slouží vrata 

téhož rozměru situovaná u příjezdové cesty.  

 Samotná výrobní hala je složena z několika celků. Vstupní vrata vedou do dělírny ma-

teriálu, která představuje největší místnost, a to o podlahové ploše 128,6 m2. Další výrobními 

prostory jsou svařovna, jejíž rozloha činí 59,6 m2 a zámečnická dílna o výměře 35,6 m2. Kromě 

výrobních ploch se v budově též nachází kancelář na ploše 8,1 m2, WC s plochou 2,4 m2, denní 

místnost pro zaměstnance o rozloze 4,7 m2 a poslední místností je umývárna s výměrou 2,3 m2.  

Situování jednotlivých místností v objektu je vhodné vzhledem k prostorovým možnos-

tem firmy. Přestože se sociální plocha i denní místnost nachází z pohledu zámečnické dílny až 

na druhém konci haly a pracovníci tak musí projít přes celou halu, nejedná se o velkou vzdále-

nost, která by pro pracovníky měla znamenat problém, navíc aktuální dispozice budovy jiné 

uspořádání místností neumožňuje.  

Půdorys stávajícího objektu spolu s upořádáním místností je uveden na Obr. 3.3. Výkres 

výrobní haly je k dispozici v příloze 1.  

  

Obr. 3.3 Půdorys stávajícího výrobního objektu s vyznačením místností.  
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3.5 Strojní vybavení 

Strojní vybavení firmy Kovo Poláček zahrnuje převážně konvenční stroje, ale i vodní paprsek, 

a kromě toho i manipulační techniku.  V lehké výrobě navíc firma nedá dopustit na spolehlivé 

ruční stroje, jako jsou ruční lisy, zakružovačky a ohýbačky. Většina strojů firmy je poměrně 

zastaralá, avšak pro potřeby současné výroby dostačující.  

Výčet strojního vybavení seřazený dle místností se nachází v Tab. 3.2–Tab. 3.4 a se-

znam manipulační techniky je uveden v Tab. 3.5. Parametry strojů jsou k dispozici v příloze 2.  

Tab. 3.2 Seznam strojního vybavení v dělírně materiálu 

Číslo Charakteristika Označení stroje Výrobce  

1 Vodní paprsek Mach 3 3020b Flow 

2 Tabulové nůžky NTC 2500/4   Strojárne Piesok 

3 Zakružovačka XZC 1000/0,63 Strojárne Piesok 

4 Ohraňovací lis CTO 80/2500 ESPE 

5 Odporová bodovací svářečka BN 20 C ZEZ n.p. 

6 Kondenzátorová spotovací svářečka CD-800 Bosjob 

7 Univerzální hrotový soustruh  S-28/750 Tos Čelákovice  

Tab. 3.3 Seznam strojního vybavení ve svařovně 

Číslo Charakteristika Označení stroje Výrobce  

8 Svařovací zdroj MIG/MAG Compact MIG 190  Cebora 

9 Svařovací zdroj MIG/MAG ALF 400 Synergy AXE ALFA IN 

10 Svařovací invertor TIG TIG250P AC/DC  Jasic 

11 Gravitační Pásová pila ARG 230 plus Pilous 

12 Stolní dvoukotoučová bruska  GDS 200 Güde 

Tab. 3.4 Seznam strojního vybavení v zámečnické dílně 

Číslo Charakteristika Označení stroje Výrobce  

13 Stolní vrtačka V16 Jihokov Hustopeče 

14 Stolní vrtačka  SV 13 Jihokov Hustopeče 

15 Sloupová vrtačka VS 32A  TOS  

16 Excentrický lis  EPNS-25 Jelšingrad 

17 Hydraulický lis  CUPS 25 D HŠV  

18 Ruční vřetenový lis LR 5/130 Strojárne Piesok 

19 Ruční vřetenový lis 5/130 Kovo Poláček 

20 Ohýbačka plechu  XO 1000/3A Unicorn Tornal'a 

Tab. 3.5 Seznam manipulační techniky 

Číslo Charakteristika Označení stroje Výrobce  

21 Vysokozdvižný elektrický vozík EFG 425k Jungheinrich 

22 Paletový vozík NV-23 ARAGE Argus Slovakia 

 Kromě zmíněného strojního, případně manipulačního vybavení, se při zhotovování za-

kázek používá široké spektrum ručního nářadí, například nýtovací pistole, úhlové brusky, aku-

mulátorové vrtačky, příklepové vrtačky, odjehlovací nástroje apod.  



ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 

 

ÚST FSI VUT v Brně                      47 

3.6 Zaměstnanci 

Vzhledem k velikosti firmy, strojnímu vybavení a objemu zakázek je v současnosti ve firmě 

zaměstnáno 7 zaměstnanců, z nichž většina žije přímo v obci Nesvačilka nebo v jejím nebližším 

okolí (do 8 km). Interně se tito zaměstnanci, mimo administrativní pracovnici, dělí do dvou 

divizí, a to na zaměstnance kovovýroby a zaměstnance vodního paprsku. Majitel firmy se za-

bývá především zakázkami spadajícími pod kovovýrobu, kde kromě komunikace se zákazníky 

zastává funkci technologa, seřizuje stroje a k tomu dle potřeby obsluhuje tabulové nůžky, ohra-

ňovací lis a stroje zámečnické dílny. Kromě něj je v kovovýrobě zaměstnán svářeč a další tři 

pracovníci, kteří v závislosti na zakázkách obsluhují stroje zámečnické dílny, pásovou pilu, pří-

padně svařují či brousí výrobky.  

 Pod sekci vodního paprsku spadají dva zaměstnanci. Syn majitele firmy má na starost 

výrobní program vodního paprsku, a tedy sjednává zakázky, a kromě toho má na starosti tvorbu 

jednotlivých programů pro výrobu dílů. Druhý zaměstnanec se specializuje převážně na samot-

nou obsluhu stroje a taktéž na programování.  

 Posledním zaměstnancem je administrativní pracovnice pracující na částečný úvazek. 

Je třeba zmínit, že kromě stálých pracovníků ve firmě obvykle vypomáhají také 1–2 brigádníci, 

převážně v kovovýrobě.  

3.7 Současné uspořádání pracovišť v hale 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.5, stroje jsou rozmístěny do tří výrobních místností, kterými jsou 

svařovna, zámečnická dílna a dělírna materiálu.  Současná podoba uspořádání pracovišť je ve 

firmě zavedena od roku 2014, kdy byl pořízen vodní paprsek. Před touto změnou byly stroje 

v hale rozmístěny tak, jak byly do firmy od její výstavby v roce 2000 navezeny. Od roku 2014 

nedošlo, co se týče uspořádání, k výrazné změně, vyjma pořízení nového vybavení. 

Jak je patrné již ze samotného názvu výrobních místností, bylo snahou uspořádat pra-

coviště dle technologické příbuznosti. V zámečnické dílně se nachází vrtačky, ruční ohýbačka 

a lisy, s výjimkou ohraňovacího. Ve svařovně je kromě svařovací techniky umístěna pásová 

pila, ihned vedle skladu tyčového materiálu. Technologicky rozmanitější je vybavení dělírny 

materiálu. Jelikož tato místnost disponuje největšími rozměry i výškou stropu, situovány tu jsou 

prostorově náročnější stroje. V blízkosti skladu plechového materiálu se nachází stroje sloužící 

k jeho dělení, tj. vodní paprsek a tabulové nůžky. Kromě těchto strojů se v místnosti nachází 

ohraňovací lis, soustruh a bodovací svářečka.   

Protože je výrobní sortiment firmy velmi různorodý, je technologické uspořádání strojů 

s ohledem na charakter výroby logické. Co je však nutné podotknout je umístění těchto zařízení 

bez většího ohledu na zachování bezpečnosti personálu, což lze spatřit v podobě nedodržených 

bezpečnostních vzdáleností. Patrný je navíc nedostatek odkládacího prostoru u strojů. Rozpra-

cované, ale i hotové výrobky čekající na expedici, jsou rozmístěny všude v prostoru, mnohdy i 

před právě nepoužívanými stroji. Dopravní cesty či cesty pro pracovníky také nejsou v hale 

určeny a častým jevem je zde znemožnění průjezdu vysokozdvižného i paletového vozíku z dů-

vodu zaskládání prostoru materiálem. Situace bývá mnohokrát tak kritická, že bezpečný prů-

chod není zajištěn ani pracovníkům, kteří se musí mezi materiálem proplétat v úzkých uličkách, 

případně materiál překračovat. Obvykle používané odkládací prostory jsou v dispozičním ře-

šení vyznačeny tečkovaně. V případě velkých zakázek se však materiál odkládá i před vstupní 

vrata a tabulové nůžky. 
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Dispoziční řešení současného umístění strojních i ručních pracovišť je k dispozici v pří-

loze 1. Za zmínku stojí také fakt, že mnoho pracovišť je pohyblivých a jejich pozice se přizpů-

sobuje aktuálním možnostem a zakázkám. Jedná se o svařovací stůl a všechny svářečky a 

například ruční lis.  

3.8 Skladové prostory 

Skladové prostory jsou místem, kde je přechodně uložen materiál ve formě zásob. Tímto mate-

riálem mohou být polotovary, nakupované díly, montážní celky i hotové výrobky. [4] 

V závislosti na charakteru výroby firma tvoří zásoby především materiálu, jímž jsou 

plechy a tyčový materiál. Ke skladování tabulí plechu slouží prostor podél stěny v dělírně ma-

teriálu. Plechy jsou zde umístěny v policovém regálu (Sklad 1) a ve stojanech (Sklad 2 a Sklad 

3), a jsou uspořádány v závislosti na druhu materiálu a tloušťce plechu. Jelikož se tento sklad 

nachází u vstupních vrat, probíhá zde příjem materiálu, jeho příprava do výroby například dě-

lením, jelikož v blízkosti je situován vodní paprsek i tabulové nůžky, a také expedice poloto-

varů i hotových výrobků, kvůli čemuž je zde umístěn i obalový materiál používaný k balení 

jednotlivých výrobků.  

 Kromě zmíněných prostor je ke skladování plechů využíván nezastřešený venkovní 

sklad. Vstupuje se do něj z hlavní haly, s níž je sklad propojen vraty. Tabule jsou ve skladě 

uloženy na dřevěných paletách a proložen dřevěnými špalky. Skladovány jsou tu opět plechy, 

obvykle větších tlouštěk, a plasty, avšak zejména se jedná o zbytkový materiál, tzv. prořezy po 

řezání na vodním paprsku. Mimo tento materiál jsou zde skladovány i palety a umístěny boxy 

na tříděný kovový a plastový odpad.  

 Zásoby tyčového materiálu se nachází ve Skladu 4, tvořeném konzolovým regálem o 

délce 6 m. Situován je podél stěny ve svařovně. Ihned vedle regálu je umístěna gravitační pá-

sová pila, na níž je tyčový materiál dělen.  

 Nezbytností je mít kde umístit materiál nepostradatelný k provozování některých tech-

nologií. Ihned vedle Skladu 1 se nachází abrazivo k vodnímu paprsku. Uchováváno je v pytlích 

po 1 t uložených na sobě. Ve svařovně je pak umístěn sklad svařovacího materiálu v policovém 

regálu. Umístění těchto skladů je vhodné vhledem k blízkosti technologií, kde jsou používány.  

 Z hlediska velikosti firmy a objemu zakázek je velikost zmíněných skladů materiálu 

dostačující. Co ale chybí je sklad hotových výrobků. Zakázky, které nejsou ihned expedovány, 

jsou obvykle umístěny v prostoru dělírny materiálu. Takto umístěné výrobky ale velmi překáží, 

nejsou dodrženy bezpečnostní vzdálenosti a často je znemožněn průjezd vysokozdvižného i 

paletového vozíku. Skladové prostory jsou zaznačeny v příloze 1.   

3.9 Manipulace s materiálem 

Při manipulaci s těžšími a objemnějšími břemeny má podnik k dispozici, jak bylo zmíněno ve 

výčtu manipulačního zařízení (viz Tab. 3.5), jeden elektrický vysokozdvižný vozík značky 

Jungheinrich, jehož nosnost činí 2,5 tuny a zdvih více než 4 m. Při manipulaci s tabulemi plechů 

jsou navíc v podniku využívány permanentní břemenové magnety. Jedná-li se o menší díly, je 

manipulace uskutečňována pomocí paletového vozíku, dílenských vozíků nebo ručně. 

 K přepravě jsou využívány převážně dřevěné Europalety a kovové ohradové palety, 

v případě drobných výrobků pak kartonové či kovové krabice a plastové přepravky. V nové 

hale firma plánuje instalaci mostového jeřábu pro manipulaci s těžšími a objemnými břemeny 

a v práškové lakovně zavedení dopravníku. Manipulační prostředky v podniku Kovo Poláček 

jsou zachyceny v příloze 2.  
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3.10 Volba představitele výroby 

Po domluvě s vedením podniku Kovo Poláček byl pro tuto diplomovou práci z hlediska po-

třebné výrobní technologie stanoven z různorodého výrobního sortimentu jeden výrobek, pro 

který budou provedeny veškeré výpočty. Jedná se o stojan na šperky do obchodu s klenoty. Je 

zachycen na Obr. 3.4 v černém provedení. Stojan byl zvolen jako představitel výroby, jelikož 

tento typ výrobků zahrnuje téměř všechny technologie, kterými firma disponuje, což lze vidět 

v Tab. 3.6 (tučně vyznačené jsou typy výrobků, kam spadá zvolený představitel). Rovněž z hle-

diska materiálového toku, počtu kusů a operace lakování, se jevilo jako vhodné zvolit právě 

tento produkt.  

 

Obr. 3.4 Stojan [50].  

Stojan je sestaven ze dvou podsestav a dohromady ze čtyř dílů, jejichž výkresy jsou 

uvedeny v příloze 3. Podstavu tvoří tzv. trojnožka svařená s kruhovou trubkou. Horní část dr-

žák, jenž se následně vkládá do podstavy, představuje kruhová destička svařená s kruhovou 

tyčí. Výsledná sestava vznikne vložením držáku do podstavy a výška se reguluje pomocí 

šroubu. Na takto vytvořený stojan se v klenotnictví připevní torzo ve tvaru lidského krku, na 

němž jsou prezentovány šperky. Popis výrobní technologie je popsán v kapitole 3.10.1. 
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Tab. 3.6 Typy výrobků vyráběných v analyzované firmě. 

Typ Charakteristika – pracoviště, činnost [ks/rok] 

1 Vodní paprsek (malé díly) 3000 

2 Vodní paprsek (velké díly) 1000 

3 Vodní paprsek + vrtání + ruční pracoviště  1000 

4 Vodní paprsek + vrtání + ruční pracoviště + povrchová úprava  2500 

5 Vodní paprsek + vrtání + ruční pracoviště + svařování + povrchová úprava 3190 

6 Vodní paprsek + vrtání + ruční pracoviště + povrchová úprava + ohyb  1500 

7 Vodní paprsek + vrtání + ruční pracoviště + povrchová úprava + ohyb + svařování 1200 

8 Vodní paprsek + ohyb + ruční pracoviště + svařování + povrchová úprava  3000 

9 Pila + broušení + vrtání + ruční pracoviště + povrchová úprava  1000 

10 Pila + broušení + svařování + ruční pracoviště + povrchová úprava  3300 

11 Pila + broušení + svařování + ruční pracoviště + vrtání + povrchová úprava  3200 

12 Stříhání + ohyb + vrtání + ruční pracoviště + povrchová úprava 500 

13 Stříhání + ohyb + vrtání + ruční pracoviště + povrchová úprava + svařování 590 

14 Stříhání + excentrický lis 2250 

15 Atypické výrobky – kusová výroba  1000 

3.10.1 Výrobní technologie 

V současné době se stojan vyrábí jak ve firmě Kovo Poláček, tak v kooperaci s práškovou la-

kovnou, kde je prováděna poslední operace.  

Na vodním paprsku jsou vyřezány díly trojnožka spolu s destičkou. U otvorů na destičce 

se na stolní vrtačce SV13 provede zahloubení pro hlavu šroubu. Druhý díl řezaný vodním pa-

prskem, tedy trojnožka, resp. jednotlivé nohy, jsou ohýbány v souladu s výkresovou dokumen-

tací na hydraulickém lisu CUPS 25 D. Další součásti, jimiž jsou kruhová tyč a trubka, se nařežou 

na gravitační pásové pile ARG 230 plus a putují k pracovišti stolní dvoukotoučové brusky GDS 

200 na sražení hran. Tyč patřící do horní podsestavy je pak svařena s destičkou v upínacím 

přípravku metodou MAG. Posledním krokem je broušení svaru na ručním pracovišti pomocí 

úhlové brusky. Do trubky náležící ke stojanu je před svařením vyvrtán otvor na stolní vrtačce 

SV13, do kterého je opět metodou MAG navařena matice. Po navaření matice následuje na 

ručním pracovišti broušení svaru. Vzhledem k tepelnému ovlivnění matice z důvodu svařování 

je nezbytným krokem protažení závitu pomoci závitořezu. Po těchto operacích je tyč svařena 

v upínacím přípravku s trojnožkou, opět metodou MAG, a svar je zbroušen. Tyto dvě části jsou 

následně v kooperaci lakovány práškovou barvou. Finální montáž výrobků pomocí šroubu pro-

vádí až konečný uživatel. Výrobní postup sestavy je uveden v Tab. 3.7 a grafické srovnání 

pracnosti jednotlivých operací je uvedeno na Obr. 3.5. 

 
Obr. 3.5 Srovnání pracnosti jednotlivých operací.  
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Tab. 3.7 Výrobná postup současné technologie výroby stojanu: 

Kovo 

Poláček 
Výrobní postup stávající technologie 

Horní sestava – držák  

Materiál: ocel DC02 

Polotovar: P 2 – 2000 x 1000 

Součást: Destička 

Výkres: Příloha 3 – List 1 

Číslo 

operace 
Pracoviště Popis práce 

Čas tk 

[min] 

1 Vodní paprsek Mach 3 3020b vypálení dle dxf 0,5 

2 Stolní vrtačka SV13 3 x zahloubení otvorů pro zápustnou hlavu 

šroubu M4 

0,5 

Materiál: ocel S235 

Polotovar: ⌀ 6 – 6000 

Součást: Tyč 

Výkres: Příloha 3 – List 1 

1 Pásová pila ARG 230 plus nařezání tyče ⌀ 6 mm na délku 302 mm 0,3 

2 Stolní bruska GDS 200 sražení hran: pro svar 0,5 mm, pro montáž 1 mm 0,3 

Sestava  

1 Svařovací pracoviště svaření metodou MAG v upínacím přípravku 0,4 

2 Ruční pracoviště broušení svaru úhlovou bruskou 0,3 

3 Ruční pracoviště výstupní kontrola  

4 Lakovna – kooperace  práškové lakování RAL-1036  

Spodní sestava – podstava 

Materiál: ocel DC03 

Polotovar: P 3 – 2000 x 1000 

Součást: Trojnožka 

Výkres: Příloha 3 – List 3 

1 Vodní paprsek Mach 3 3020b vypálení dle dxf 1,5 

2 Hydraulický lis CUPS 25 D ohnutí dle výkresové dokumentace 3 

Materiál: ocel S235 

Polotovar: TR ø 10 x 1,5 – 6000 

Součást: Trubka 

Výkres: Příloha 3 – List 2 

1 Pásová pila ARG 230 plus nařezání trubky ⌀ 10 x 1,5 mm na délku 300 mm 0,4 

2 Stolní bruska GDS 200 sražení hran o 0,5 mm 0,4 

3 Vrtačka SV13 vyvrtání díry ⌀ 5,4 mm v přípravku 1 

4 Svařovací pracoviště navaření matice M4 metodou MAG 1,5 

5 Ruční pracoviště zabroušení pohledového svaru 2 

6 Ruční pracoviště  protažení závitů závitořezem 0,3 

Sestava 

1 Svařovací pracoviště svaření v upínacím přípravku metodou MAG 0,8 

2 Ruční pracoviště srovnání rovnosti svařence 1 

3 Ruční pracoviště zabroušení svaru svařence 0,8 

4 Ruční pracoviště 
zašroubování šroubu pro ochranu závitu při la-

kování 

0,15 

5 Ruční pracoviště výstupní kontrola  

6 Lakovna – kooperace  práškové lakování RAL-1036  
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3.10.2 Postupový graf současné výroby 

Posloupnost výrobních operací zvoleného představitele je zachycena v postupovém grafu 

(viz Obr. 3.6), který slouží k přehlednému grafickému znázornění výrobního postupu. Číslice 

uvedené v grafu zachycují jednotkový čas v min. Jednotlivé mezinárodně dohodnuté symboly 

odpovídají určité činnosti výrobního procesu. Významy těchto symbolů jsou:  

 

Obr. 3.6 Postupový graf současné výroby.  
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3.10.3 Materiálový tok současnou výrobou 

Kromě jednotlivých operací a časů je dobré také vědět, jak materiál postupuje výrobou. Ke 

grafickému znázornění pohybu materiálu (případně pracovníků) mezi jednotlivými pracovišti 

se používají špagetové diagramy. Protože tyto diagramy zachycují veškerý pohyb sledovaného 

materiálu na pracovišti je z nich patrné, jakou trasu materiál při výrobě urazil a lze pak odhalit, 

zda dochází ke zbytečným pohybům či vratným cestám. Tyto poznatky se následně uplatňují 

při případném re-layoutu výroby.  

 Špagetový diagram pro horní a spodní sestavu je uveden na Obr. 3.7 a Obr. 3.8. Barevně 

odlišený je tok materiálu halou při výrobě jednotlivých dílů (červeně a modře) a jejich sestavy 

(zeleně). Pracoviště, kde dochází ke zpracování materiálu, jsou označena bodem příslušné 

barvy. 

 

 

Obr. 3.7 Špagetový diagram horní sestavy.  
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Obr. 3.8 Špagetový diagram spodní sestavy.  

Vzdálenost, kterou materiál urazí od výstupu ze skladů až po expedici z haly je u horní sestavy 

72,7 m. U sestavy spodní je tato vzdálenost delší a činí 110,4 m. Sečtením obou hodnot se získá 

celková vzdálenost toku materiálu v průběhu celé výroby stojanu po expedici na operaci lako-

vání, a to 183,1 m. Je zapotřebí dodat, že trasa materiálu může být i delší, a to v případě, že by 

byly odkládací plochy v prostorách svařovny a zámečnické dílny zaskládány materiálem, který 

by bylo třeba při výrobě stojanu obcházet. Celkově by se jednalo o prodloužení přibližně o 

10 m. 
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4 STRATEGICKÝ ZÁMĚR 

Schopnost firmy obstát mezi početnou konkurencí a zajistit si konkurenční výhodu znamená 

být flexibilní, a tedy umět pružně reagovat na potřeby zákazníka. Zajištění rychlých a pružných 

procesů, co nejvyšší kvality a zároveň přijatelných nákladů jde ruku v ruce s inovací výrobních 

technologií a rozšiřováním nabídky služeb poskytovaných zákazníkům. 

Na základě současného stavu podniku Kovo Poláček, který byl rozebrán v předchozí ka-

pitole, se také tento podnik rozhodl posílit své postavení na trhu. Proto došlo vedením firmy ke 

koupi pozemku sousedícího se stávající dílnou, se záměrem vybudovat zde novou halu sloužící 

potřebám kovovýroby. Nová hala zajistí více prostoru nejen k výrobním účelům, ale zároveň 

zajistí kvalitnější zázemí pro potřeby zaměstnanců. Dalším úmyslem vedení je vybudovat práš-

kovou lakovnu na místě současné výrobní dílny. Práškové lakování se díky svým nesčetným 

výhodám řadí v současnosti mezi nejvyhledávanější způsoby lakování. Kapacity podniků 

v okolí nabízejících tyto služby, se kterými firma Kovo Poláček spolupracuje, jsou však často 

plné, což znamená dlouhou dodací lhůtu a často navíc neuspokojivou kvalitu nátěru. Jejím vy-

budováním chce podnik nejen rozšířit své služby a přilákat nové zákazníky, ale také zrychlit 

proces dodání výrobků odběratelům a zajistit vyšší jakost spolu s nižšími náklady. 

4.1 Úvod do práškového lakování 

Práškové lakování je rozšířenou a rychle expandující metodou povrchové úpravy kovů, jejímž 

výsledkem je kvalitní povlak rovnoměrně rozprostřený po celém povrchu lakovaného před-

mětu. Při tomto procesu dochází k rozptylování elektrostaticky nabitých práškových částic 

barvy na povrch kovu, který je uzemněn. Díky výsledné elektrostatické přitažlivé síle dochází 

k přilnutí nabitých částic k povrchu dílu, přičemž částice jsou na povrchu drženy až do oka-

mžiku jejich natavení ve vytvrzovací peci. Nanášení částic může být prováděno manuálně i plně 

automaticky a samotný proces práškového lakování zahrnuje předúpravu povrchu, maskování, 

nanesení prášku, vytvrzení a konečnou úpravu povrchu. [51, 52, 53] 

Výhodou metody práškového lakování je šetrnost k životnímu prostředí díky úspoře 

rozpouštědel a ředidel užívaných při tradičních mokrých způsobech lakování. Mezi další klady 

se bezesporu řadí estetický vzhled nalakovaných dílů, mechanická a chemická odolnost po-

vrchů a nižší finanční náročnost práškových barev v porovnání s mokrými barvami. Základní 

materiál nemusí být kovový, nicméně musí být vodivý a odolný vůči vypalovací teplotě. Použití 

metody dále není vhodné u materiálů s vysokou pórovitostí. [53] 

4.1.1 Předúprava povrchu 

Před samotným nanášením barev je zapotřebí zajistit, aby byl povrch materiálu suchý a čistý. 

Právě pomocí mechanických, chemických a elektrochemických předúprav se dosáhne povrchu 

požadované jakosti, dobré přilnavosti a požadovaných vlastností. Nezbytným krokem je také 

sušení.  

4.1.1.1 Mechanická úprava 

Mechanickou úpravou povrchu jsou odstraněny hrubé nečistoty z předchozích procesů výroby, 

skladování či jiného zpracování, čímž se získá sjednocený povrch požadované drsnosti. Základ-

ními metodami jsou broušení, kartáčování, leštění, omílání a otryskávání.  [53, 54] 
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4.1.1.2 Chemická a elektrochemická úprava 

Účelem chemických, případně elektrochemických úprav je odstranění zbylých nečistot z po-

vrchu a zajištění čistoty a odmaštění povrchu s cílem dosažení takové jakosti povrchu, která 

vyhovuje danému druhu povlaku.  

Mezi používané druhy chemických a elektrochemických úprav patří:  

Odmašťování  

Odmašťování je velmi důležitým procesem, při němž dochází k odstraňování všech nečistot, 

jako jsou mastnoty, oleje, soli a další nečistoty přichycené na výrobku. Je možné jej provádět 

mnoha způsoby, případně je vzájemně kombinovat. [55]  

Lze zmínit například: 

− odmašťování organických rozpouštědlech, 

− odmašťování v alkalických roztocích, 

− elektrolytické odmašťování, 

− emulzní odmašťování, 

− odmašťování pomocí páry, 

− odmašťování opalem, 

− ultrazvukové odmašťování. 

Moření  

Jedná se o proces odstraňování nečistot, které jsou s povrchem chemicky vázány, tedy např. ko-

roze, okují a oxidové vrstvy vytvářené vlivem okolního prostředí nebo vlivem mechanického, 

tepelného a chemického zpracování. Probíhá za pomoci kyselin nebo hydroxidů. [54, 55] 

Fosfátování  

Fosfátování je chemických procesem, při němž se na povrchu vytváří vrstva nerozpustných či 

obtížně rozpustných fosforečnanů. Fosfátování se provádí postřikem nebo máčením ve vyhří-

vaných ocelových vanách, a jeho aplikace se používá ke korozní ochraně, úpravě před tvářením 

za studena, zlepšení záběhu, vytvoření izolační vrstvy a vytvoření podkladové vrstvy pod orga-

nické nátěry. [54, 55]  

Chromátování 

Chromátování se využívá ke zvýšení korozní odolnosti oceli i neželezných kovů. Využívá se 

jako konečná úprava povrchu pro lehká korozní prostředí a také pro zvýšení přilnavosti nátěro-

vých hmot a pronikání protikorozního média k povrchu základního materiálu. Odmaštěné před-

měty se ponoří na krátkou dobu v řádu desítek sekund do lázně a po vyjmutí se osuší. [54, 55]  

4.1.1.3 Sušení 

Posledním krokem předúpravy je sušení. Provádí se ve vysoušecí peci, případně ve vysoušecím 

tunelu, obvykle při teplotě do 150 °C. 
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4.1.2 Typy práškových nátěrových hmot  

Práškové barvy se řadí do skupiny tzv. průmyslových nátěrových hmot. Jsou tvořeny převážně 

ze směsi pryskyřic, pigmentů a dalších surovin, jenž dodávají barvám tvrdost, lesk, požadova-

nou strukturu atp. Tato směs má suchou práškovou konzistenci, přičemž velikost práškových 

částic se obvykle pohybuje v rozmezí 10–100 µm. Na základě vytvrzovacích vlastností se práš-

kové barvy rozdělují do dvou základních skupin na termosety a termoplasty (Obr. 4.1). [56]  

U barev lze volit různé stupně lesku, od vysoce lesklého provedení až po hluboký mat, 

zároveň je také možné volit vzhled povrchu. Ten může mít hladkou i hlubokou, případně jinou 

speciální strukturu. Co se týče barevných odstínů, nejčastěji je používána stupnice barevných 

odstínů RAL5.  
                                                 a)                                    b) 

 

Obr. 4.1 Struktura práškových barev [57]: a) termoplastů; b) termosetů. 

4.1.2.1 Termosety 

Nejpoužívanějšími typy práškových barev jsou termosety. Při jejich zahřátí proběhne chemické 

zasíťování (jak je patrné z Obr. 4.1b)., při němž termosety ztratí své plastické vlastnosti. Nanáší 

se elektrostaticky a vytvrzování probíhá za teplot 120–200 °C. Výhodou je jejich vysoká kry-

vost (25–90 µm) či například široké spektrum aplikací i odstínů. [53, 55, 56] 

Dle pojiva se dělí na:  

− epoxidové, 

− epoxipolyesterové, 

− polyesterové, 

− polyuretanové, 

− akrylátové. 

4.1.2.2 Termoplasty 

Druhým typem jsou termoplasty. Ty se při vyšších teplotách stávají tvárnými až kapalnými, a 

po ochlazení se stanou opět pevnými, přičemž tento proces lze opakovat. Tloušťka vrstvy, která 

bývá vyšší než 150 µm, závisí na způsobu nanášení. Od těchto barev se v dnešní době již ustu-

puje a dává se přednost termosetům. [53, 56]  

Řadí se sem barvy: 

− polyvinylchloridové, 

− polyolefinové, 

− nylonové, 

− polyesterové, 

− polyvinylfluoridové. 

                                                 

5 ReichsAusschuss für Lieferbedingungen  
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4.1.3 Nanášení práškových nátěrových hmot 

Proces práškového lakování spočívá v nanesení prášku převedeného do tekutého stavu na 

vhodně upravený povrch, jeho ukotvení a vytvrzení za určitých teplot. Při aplikaci se práškové 

barvy ničím neředí a ani se nerozpouští v žádné tekutině. Jedna z metod využívá nanášení po-

mocí zfluidizování6 prášku a druhá, nejčastěji používaná metoda, využívá elektrostatické ener-

gie částic prášku, díky níž jsou částice přitahovány k vodivému povrchu výrobku a ulpí na něm 

až do jejich vytvrzení v peci. Vlastnosti získaného povrchu pak závisí na druhu použitých práš-

kových nátěrových hmot (viz. kapitola 4.1.2). 

Jak již bylo zmíněno výše, existují dvě základní metody nanášení prášku. První z nich 

je aplikace ve fluidním loži a druhou metodou je elektrostatické nabíjení částic.  

4.1.3.1 Fluidní lože 

Metoda nanášení ve fluidním loži je založena na zkapalnění prášku. Tzv. porézní membránou 

na dně nádoby (fluidního lože) se přivádí čistý vzduch, jenž se mísí s práškem. Tím dochází ke 

vzniku směsi s konzistencí podobnou kapalině. Při této metodě se předehřátý díl ponoří do 

fluidního lože a vlivem vysoké teploty je prášek nataven na povrch součásti a následně vytvrzen 

v peci. Tato technologie se využívá především k nanášení termoplastických prášků. Její nevý-

hodou je vysoká spotřeba nátěrové hmoty a velmi obtížná změna barvy kvůli zdlouhavému 

čištění fluidního lože. Princip zkapalnění a nanášení barvy je zobrazen na Obr. 4.2. [53, 56]  

a) b) 

 
 

Obr. 4.2 Fluidní lože: a) zkapalnění prášku [56]; b) princip nanášení prášku [53]. 

4.1.3.2 Elektrostatické fluidní lože 

Kombinací metody nanášení pomocí fluidního lože a elektrostatického nabíjení částic je naná-

šení pomocí elektrostatického fluidního lože. Stlačený vzduch prochází přes vysokonapěťový 

ionizátor, kde je nabíjen energií, kterou následně předává částicím prášku. Nabité částice spolu 

se vzduchem stoupají nad okraj fluidizační nádoby a vytváří zde částicový mrak. Průchodem 

uzemněné součásti skrz částicový mrak dochází k nanesení prášku – viz Obr. 4.3. [53, 56]  

 Tento způsob se používá u tvarově jednoduchých součástí v plně automatizovaném pro-

cesu. Na rozdíl od tradičního nanášení ve fluidním loži není nutnost součásti předehřívat, vhod-

nost použití více druhů materiálu prášku a menší množství prášku v nádobě. [53, 56] 
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4.1.3.3 Elektrostatické naprašování 

V současnosti se prakticky všechny práškové barvy nanášejí nástřikem v elektrostatickém poli. 

Výhodou této metody je dosažení mnohem tenčích povlaků s širokou škálou dekorativních a 

ochranných prvků. Proces elektrostatického naprašování využívá fluidního lože, jež slouží jako 

zásobník prášku, k fluidizaci prášku. Ten je stlačeným vzduchem čerpán tlakovou hadicí do 

aplikační pistole, odkud je následně barva stříkána na dílec (Obr. 4.4). Aby však prášek ulpěl 

na povrchu, je mu v aplikačním zařízení dodána elektrostatická energie, díky níž jsou částice 

přitahovány k povrchu dílce, který musí být uzemněn. Předání elektrického náboje prášku bývá 

zajišťováno dvěma způsoby, a to elektrostatickým nabíjením, kterému se říká corona, a elekt-

rokinetickým nabíjením, tzv. tribo. [51, 53, 56]  

  

 Obr. 4.3 Elektrostatické fluidní lože [56]. Obr. 4.4 Elektrostatické naprašování [56]. 

Corona 

Metoda elektrostatického nabíjení spočívá v nabíjení prášku průchodem vysokonapěťo-

vým elektrostatickým polem. K ústí naprašovací pistole je z generátoru vysokého napětí kabe-

lem přiváděn elektrický proud, který po sepnutí začne vytvářet nehomogenní elektrické pole 

mezi ústím pistole, kde jsou umístěny koronární elektrody, a povrchem uzemněné součásti. 

Volné elektrony a ionty přítomné ve vzduchu se průchodem elektrickým polem pohybují po 

siločarách a za působení vysokého napětí dochází ke vzniku korónového výboje, čímž dojde k 

dělení molekul vzduchu na dva záporné ionty a jeden kladný iont, přičemž záporné ionty se 

pohybují ve směru siločar na uzemněnou součást a kladné ionty jsou urychleny podél siločar 

opačným směrem. Tento postup štěpení molekul vzduchu se opakuje až do okamžiku vytvoření 

dostatečného počtu volných iontů, kdy je prostor mezi pistolí a povrchem vyplněn miliony vol-

ných elektronů a iontů. Uzemněná součást zde tvoří silnou elektrodu a vzniká elektrostatické 

pole. Průchodem prášku takovým polem dochází k nabití částic prášku negativními ionty a pů-

sobením Coulombových sil jsou spolu s proudem stlačeného vzduchu přichyceny k uzemně-

nému dílci (Obr. 4.5a). Nanesené částice jsou následně nataveny, zesíťovány a spečeny ve 

vytvrzovací peci. [51, 52, 53, 56]  
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Výhodou této metody je vysoká produktivita práce, nízká spotřeba barvy a snadná mož-

nost automatizace. Nevýhodu pak představuje výše pořizovací ceny, nutnost perfektního uzem-

nění součásti a riziko vzniku Faradayovy klece (viz Obr. 4.5b), způsobující obtížné nanesení 

barvy na vnitřní plochy, dutiny, rohy apod. [51, 52, 53, 56]  

a) b) 

  

Obr. 4.5 Metoda Corona [56]: a) nabíjení částic; b) Faradayův efekt. 

Tribo 

Částice prášku jsou elektrokineticky (resp. frikčně, elektrodynamicky) nabíjeny třením o izo-

lační materiál pohlcující elektrony (obvykle teflon), který pokrývá těleso aplikační pistole. Pis-

tolí pak směs prášku a vzduchu prochází vysokou rychlostí a jejím třením o stěnu trubice 

dochází k oddělování záporně nabitých iontů z částic prášku, který tím získává kladný náboj. 

Takto kladně nabité částice prášku se přichycují k uzemněnému dílci. Elektrony naopak pře-

chází do teflonového tělesa, odkud jsou odváděny zemnícím kabelem. Schéma zobrazující prin-

cip této metody je na Obr. 4.6. [51, 52, 53, 56]  

 Vzhledem k charakteru procesu musí mít materiál prášku dobré vlastnosti předávat elek-

trony7, čemuž odpovídá nylon či epoxid. Aby bylo navíc dosaženo vyšší efektivity nabíjení, je 

vhodnější volit prášek s většími částicemi. Velikost náboje je dána navíc počtem odrazů částic 

od povrchu, a proto jsou aplikační pistole ve srovnání s metodou Corona delší (Obr. 4.7). Před-

ností metody je jednoduchost aplikace bez hrozby efektu Faradayovy klece, tudíž lze lakovat 

také tvarově složitější součásti. Nevýhodou je aplikace hmot s metalickými pigmenty, které 

nelze tímto způsobem dostatečně nabít a také nižší efektivita oproti elektrostatickému nabíjení. 

[51, 52, 56]  

  

Obr. 4.6 Elektrokinetické nabíjení Tribo [58]. Obr. 4.7 Porovnání pistole Tribo 

(vlevo) a Corona [59]. 
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4.1.4 Vytvrzování 

Vytvrzování práškových nátěrových hmot je konečným stádiem technologického postupu práš-

kového lakování. Tento krok má významný vliv na vlastnosti budoucího povlaku. Ovlivňuje 

jeho mechanické vlastnosti, protikorozní odolnost a také vzhled budoucího povrchu. U termose-

tických prášků je podstatou vytvrzování polymerizace pryskyřic, ke které dojde po vystavení 

prášku po určitou dobu zvýšené teplotě (120–200 °C) [52, 53, 56]. Takto vytvrzený povlak je 

netavitelný a nerozpustný v rozpouštědlech. U termoplastů dochází pouze k roztavení polymeru 

bez další chemické reakce. Vytvrzovací pece lze rozdělit dle způsobu uspořádání a dle způsobu 

vytvrzování. [55, 56, 60]  

4.1.4.1 Typy pecí podle způsobu uspořádání 

Podle způsobu uspořádání se rozlišují pece: 

− Komorové, které bývají koncipovány jako vratné (Obr. 4.8a) a průchozí.  Tyto pece jsou 

nenáročné na zastavěný prostor a lze je poměrně rychle vyhřát. Používají se pro vytvrzení 

povlaku u silnostěnných součástí. 

− Průběžné, které se používají v automatizovaných linkách s využitím dopravníku. Mohou 

být přímočaré nebo vratné s jedním či více ohyby dopravníku (Obr. 4.8b).   

4.1.4.2 Typy pecí podle způsobu vytvrzování 

V závislosti na způsobu vytvrzování se rozlišují 3 typy pecí: 

− Horkovzdušné, jenž jsou nejrozšířenějším typem. Zdrojem tepla je obvykle plyn nebo 

elektřina. K vytvrzování dochází předáváním tepla prouděním ohřátého vzduchu. Jedná se 

o univerzální způsob, který lze využít na všechny druhy práškových hmot. [56, 60] 

− V pecích s infračervenými zářiči dochází k přenosu infračervených paprsků na povrch dílce 

prostřednictvím elektromagnetických vln. Není zde tedy ohříván vzduch, ale přímo prášek. 

Jedná se o výrazně rychlejší a účinnější způsob vytvrzování, avšak s omezenou škálou vy-

užití pouze pro plošné či rotační součásti. Jelikož zde ale nedochází k ohřevu podkladu, ale 

pouze prášku, lze metodu použít pro materiály s nižší tepelnou odolností. [56, 60] 

− Pece s UV (ultrafialovým) vytvrzováním jsou nejmodernějším druhem pecí a používají se 

pro materiály s nízkou tepelnou odolností. Prášek se předehřívá na nízké teploty 90 až 

120 °C a po natavení prochází pod UV lampami, kde v řádu sekund proběhne jeho vytvr-

zení. Tento typ vyžaduje použití speciálních prášků pohlcujících UV světlo (tzv. fotoinici-

átory).  [60] 

a) b) 

 

Obr. 4.8 Typy pecí [61]: a) komorová; b) průběžná.  
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4.2 Prášková lakovna 

O vybudování lakovny vedení firmy uvažuje již řadu let. Nedostatečné prostory však její zřízení 

neumožňovaly a až nabídka koupě pozemku sousedícího se stávající dílnou znamenala jedineč-

nou příležitost rozšířit své výrobní možnosti. 

 Jako zakázková kovovýroba firma čelí častému požadavku zákazníků, kterým je povr-

chová úprava produktu, mimo jiné v podobě laku. U některých malokapacitních zakázek pod-

nik díly sám lakuje mokrým způsobem, avšak mnohokrát je ze strany odběratele požadavek 

právě na nanesení práškové nátěrové hmoty, která má díky vytvrzení lepší vlastnosti ve srov-

nání se zmíněným mokrým způsobem. Podnik v tomto ohledu kooperuje s lakovnami ve svém 

okolí. Ty se ale mnohdy potýkají s plnými kapacitami, což znamená i výrazné čekací lhůty, jež 

jsou často pro zákazníka nepřípustné. Přetížené firmy pak přijímají zakázky, které kvapně vy-

hotoví, avšak s nevalnou kvalitou. Právě kvalita provedení laku představuje významný podíl 

reklamací, se kterými se podnik potýká.  

 Zmíněné důvody spolu s možností rozšíření svých služeb a získání nových zákazníků 

vedly firmu k rozhodnutí o vybudování práškové lakovny. Jak již bylo zmíněno dříve, provoz 

práškové lakovny ve firmě Kovo Poláček je zamýšleno vybudovat na místě současné dílny. 

Vzhledem k prostorové náročnosti vybavení lakovny a dispozičním možnostem stávající stavby 

ale bude zapotřebí provést řadu stavebních úprav.  

4.2.1 Budova 

Požadavkem firmy je vybudovat lakovnu na místě současné haly, jejíž rozloha činí 284,4 m2, a 

to s cílem zachovat větší část obvodového zdiva. Aby však lakovna přímo navazovala na stavbu 

nové haly, která bude rozebrána v kapitole 4.3.1, dojde k rozšíření stávající haly také o část v 

současnosti spadající do venkovního skladu. Tímto krokem získá dílna celistvější tvar a její 

výměra se zvětší o více než 40 m2. Přibližný obvodový tvar budovy pro lakovnu po zahrnutí 

části skladu je vyznačen na Obr. 4.9. červeně v porovnání se současným stavem. Konečný tvar 

bude ještě mírně upraven z důvodu napojení nové haly. 

 

Obr. 4.9 Vyznačení obvodu budovy lakovny. 
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 Vzhledem k prostorové náročnosti vybavení zmíněného v následující kapitole a z dů-

vodu napojení na novou halu dojde k odstranění stávajícího zastřešení a celkovému zvýšení 

obvodového zdiva tak, aby došlo k plynulému napojení na novou halu. Také vnitřní nosné zdivo 

bude odstraněno a po obvodu budovy bude vybudován sloupový systém. Rovněž dojde k pře-

sunu vstupních vrat do dílny (více v kapitole 6). 

4.2.2 Vybavení 

Tato kapitola pojednává o navrhovaném vybavení práškové lakovny. Kvůli prostorovým mož-

nostem budovy ale bude zapotřebí vybavení lakovny omezit jen na to nejnutnější.  

 Jednotlivá zařízení a jejich parametry byly určeny na základě odborné konzultace s pa-

nem Stanislavem Uhrem z firmy Teca-Brno, s.r.o., jenž se dlouhodobě specializuje na projek-

tování lakoven, jak malokapacitních, tak velkokapacitních, napříč mnoha průmysly.   

Dopravní systém 

Co je důležité řešit u každé lakovny je způsob manipulace s lakovanými dílci, jelikož i kon-

strukce dalšího vybavení závisí na druhu manipulace. Používají se zavážecí vozíky či doprav-

níky, nejčastěji podvěsné a podlahové, které mohou být ruční nebo poháněné. První zmíněný 

způsob se používá zejména v menších nebo starších lakovnách a při kusové výrobě. Tento způ-

sob není příliš efektivní a upouští se od něj, jelikož navěšení dílů na vozík a manipulace s ním 

je procesem relativně zdlouhavým a pro obsluhu i značně namáhavým. Poháněné dopravníky 

jsou zase prvkem vhodným do lakovny automatizované.  

Vzhledem k zmíněným faktům se pro analyzovaný podnik jeví jako nejlepší aplikace 

manuálního podvěsného dopravního systému se závěsnými komplety, které se ručně posouvají 

do jednotlivých zařízení lakovny. Tento systém je tvořen transportními dráhami tvořenými uza-

vřeným „C“ profilem zavěšeným na nosnou konstrukci. Závěsný komplet je pak složen z po-

jezdových vozíků o dvou párech kol spojenými traverzou, přičemž v případě příčné manipulace 

se používá převoznice se třemi drážkami. Parametry týkající se dopravního systému zachycuje 

Tab. 4.1. [62] 

Tab. 4.1 Technické parametry dopravního systému [62]: 

Technické parametry: 

Nosnost závěsného kompletu 100 kg 

Nosnost převoznice se třemi drážkami 300 kg 

Počet vozíků (délka 4 m) 16 

Počet převoznic se třemi drážkami 2 

Na Obr. 4.10 je zobrazena převoznice a na Obr. 4.11 pak detail drážek na převoznici 

(modré) a vozíků (šedé, resp. žlutě zabarvené). Fotografie vybavení lakovny (tj. Obr. 4.10– 

Obr. 4.15) byly pořízeny v lakovně DOBOS, spol. s.r.o. v Troubsku, která má vyšší kapacitu 

ve srovnání s navrhovanou lakovnou, proto lze na převoznici vidět pět drážek a vozíky jsou 

opatřeny třemi páry kol. Konstrukce zařízení této a navrhované lakovny se však kromě velikosti 

příliš neliší (některá zařízení jsou řešena jako průchozí).  



STRATEGICKÝ ZÁMĚR 

 

 

64                     ÚST FSI VUT v Brně 

 

Obr. 4.10 Převoznice.  

 

 

  

 

Obr. 4.11 Detail převoznice a vozíku. 
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Odmašťovací kabina  

Prvním krokem, jenž se musí před samotným lakováním zajistit, je kvalitní odmaštění povrchu 

dílců a jejich fosfátování. Odmaštění je důležité kvůli odstranění nečistot, které na polotovaru 

ulpí v průběhu předešlého výrobního procesu a fosfátování napomůže k lepšímu přichycení 

práškové barvy na dílec. Aby tato technologie byla prostorově co nejméně náročná, vyrábí se 

k těmto účelům odmašťovací kabiny.   

Protože se analyzovaný podnik zabývá výrobou zakázkovou s nižšími kapacitami, kde 

se nevyplatí zavádět automatizovaný provoz, bude se jednat o odmašťovací kabinu s ručně 

ovládanými agregáty. Fosfátování a odmaštění v takové kabině se provádí odmašťovacím roz-

tokem, který je na povrch dílce nanášen vysokotlakým postřikem s využitím pistole agregátu 

za teplot okolo 80–140 °C (viz. bod vysokotlaký agregát). Obě procedury probíhají zároveň, 

protože fosfát je součástí roztoku na odmaštění. [62] 

V odmašťovací kabině dochází taktéž oplachu dílců. Ten bude prováděn s užitím spr-

chového nástavce pitnou vodou z vodovodního řádu8.  

 Celý prostor kabiny bude odsáván odsávacími kanály, umístěnými pod stropem kabiny, 

ventilátorem, který bude vyveden mimo prostor haly. Lázeň a oplachy budou samospádem sté-

kat do čerpací šachtice zapuštěné vedle kabiny v podlaze. Odsud bude lázeň čerpána do lame-

lového odlučovače vloženého v retenční jímce, postavené vedle odmašťovací kabiny, v níž 

dojde k odloučení volných mastnost a hrubších kalových podílů. [62] 

Kabina bude vyrobena z polypropylenových desek a zavěšená na ocelové konstrukci a 

vodotěsně usazena na vaně zapuštěné v podlaze. Pochozí plocha bude vyrobená z kompozitních 

roštů a vstup do haly bude zakryt průhlednými plastovými lamelami. Osvětlení kabiny budou 

zajišťovat zářivky situované v bočních stěnách. Aby mohly být do kabiny dopravovány vý-

robky, na stropu kabiny bude instalována průchozí drážka dopravního systému. Odmašťovací 

kabina je zobrazena na Obr. 4.12a a technické parametry kabiny jsou uvedeny v Tab. 4.2. [62] 

Tab. 4.2 Technické parametry odmašťovací kabiny [62]: 

Technické parametry: 

Vnitřní rozměry (d x š x v) 4500 x 3500 x 2700 mm 

Materiál kabiny polypropylen tloušťky 2 mm 

Množství odsávaného vzduchu 1 x 5000 m3·h-1 

Instalovaný elektrický příkon ventilátorů odsávání 1 x 5,5 kW 

Instalovaný elektrický příkon osvětlení 1,5 kW 

Spotřeba tlakového vzduchu (0,6 MPa) na ofuk zboží cca 80 Nm3h-1 

 

  

                                                 

8 V automatizovaných linkách, kde jsou vysoké nároky na kvalitu úpravy povrchu, jako je například 

automobilový průmysl, elektrotechnika či farmacie, se k oplachu používá tzv. DEMI voda (deminerali-

zovaná voda), což je voda vysoké kvality, jenž se vyrábí z vody z vodovodního řádu tzv. změkčováním, 

při kterém je zbavena všech iontově rozpustných látek a křemíku ve formě oxidu. K její výrobě se pou-

žívá speciální zařízení nejčastěji na bázi reverzní osmózy [63].  
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• Vysokotlaký agregát 

K postřiku se bude používat vysokotlaký agregát s naftovým ohřevem. Tím může být například 

Kärcher HDS 8–18 4C (Obr. 4.12b), pro který platí parametry níže – viz Tab. 4.3. [62] 

Tab. 4.3 Technické parametry vysokotlakého agregátu Kärcher HDS 8–18 4C [64]: 

Technické parametry: 

Elektrický příkon 6 kW 

Pracovní tlak 3–18 MPa 

Pracovní tlak   80–155 °C 

Průtok vody 300–800 l·h-1 

• Zařízení recirkulace lázně 

Aby docházelo k šetření spotřeby odmašťovacích přípravků i vody, používá se zařízení recir-

kulace lázně. To představuje řada zařízení sloužících k předčištění této lázně. Z čerpací šachty 

je použitá lázeň přečerpávána do bloku recirkulace přes nátokový koš se sítem, kde dochází 

k odloučení hrubých nečistot. Následuje lamelový odlučovač, v němž se odloučí neemulgované 

ropné látky a jemné kalové podíly, a odkud pokračuje předčištěná lázeň do retenčního prostoru 

jímky o objemu 2,5 m3. Předčištěná lázeň se pak přečerpává čerpadlem vratné vody přes svíč-

kový filtr do nádržky vysokotlakého agregátu a přebytky se plní do neutralizační stanice. [62] 

  

a) b) 

 

 

Obr. 4.12 Odmašťovací kabina: a) vstup do kabiny; b) Kärcher HDS 8–18 4C [64].  
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• Neutralizační stanice odpadních vod 

S ohledem na životní prostředí je důležité vybudovat neutralizační stanici. Do neutralizační sta-

nice (Obr. 4.13a) se čerpá odpadní voda z recirkulace a je zde čištěna přídavkem síranu železi-

tého a směsného sorbentu SSQ 50 na bázi bentonitu, vápna a organického flokulantu. 

Kontaminanty z vody se v neutralizační stanici oddělí sedimentací a odvodní filtrací. Takto 

předčištěná voda je pak vypouštěna do kanalizace. Kal je oddělen gravitační filtrací ve dvou-

košovém odvodňovači (Obr. 4.13b), přičemž filtrát se navrátí zpět do neutralizační stanice a 

kal s vlhkostí okolo 70 % je ukládán do kontejneru na volném prostranství chráněném před 

deštěm, kde dochází k jeho vysychání a odkud je převážen k likvidaci. [62] 

a) b) 

  

Obr. 4.13 Neutralizační stanice: a) nádrž; b) dvoukošový kalový odvodňovač.  

Polymerizační pec 

Druhým krokem, který je nutný před samotným nanášením prášku, je důkladné vysušení 

dílu. K takovým účelům, jak již bylo zmíněno v teoretickém úvodu, se používají speciální sušící 

tunely a sušící pece, tzv. sušky. Kvůli nedostatku prostoru ale v analyzovaném podniku není 

zřízení samostatné sušky možné. V takových případech je vhodné použití víceúčelové polyme-

rizační pece. Taková pec se používá pro sušení i pro vytvrzení. Přáním vedení je u této pece 

použití zemního plynu jako topného média. Z hlediska konstrukce se pak jeví jako jediná mož-

nost zvolit pec komorovou vratnou instalovanou zde na podlahu haly.  

Bude se tedy jednat o pec s konvekčním ohřevem, který bude zajišťován plynovým ho-

řákem s regulací výkonu. Plášť pece tvoří izolační panely tloušťky 200 mm, vyrobené z pozin-

kovaných plechů a minerální vaty. Tyto panely jsou kompaktní a samonosné, navíc mají vysoký 

tepelný odpor bez tepelných mostů, díky čemuž nedochází k přenosu tepla na vnější povrch. 

[62] 
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Uvnitř pece dochází k vertikální cirkulaci vzduchu, která zajistí rovnoměrné rozložení 

teploty uvnitř pece. Horký vzduch je do pece přiváděn prostřednictvím kanálů umístěných na 

podlaze v peci. K ohřevu vzduchu dochází v agregátu umístěném z vnější strany pece. Agregát 

ohřevu se skládá z ventilační jednotky, výměníku tepla a plynového hořáku. Ke vstupu a vý-

stupu dílců do pece a z pece slouží dvoukřídlá ručně otevíraná vrata, přičemž výrobky jsou sem 

dopravovány po drážkách dopravníku (viz Obr. 4.14), nad nimiž jsou navíc situovány odsávací 

kanály pro odsávání vzduchu. Parametry pece zobrazuje Tab. 4.4. [62] 

Tab. 4.4 Technické parametry polymerizační pece [62]: 

Technické parametry: 

Vnitřní rozměry (d x š x v) 4300 x 2000 x 2400 mm 

Pracovní teplota max. 200 °C 

Průchodný profil (š x v) 2000 x 1700 mm 

Instalovaný tepelný příkon 180 kW 

Množství vzduchu v cirkulaci 18 000 m3·h-1 

Množství odsávaného vzduchu 200 m3·h-1 

Instalovaný elektrický příkon ventilátorů 2 x 4,5 kW 

Elektrická energie 230/400 V, 50 Hz 

Tloušťka izolace 200 mm 

 

Obr. 4.14 Polymerizační pec.  
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Lakovací kabina 

Třetí krok představuje samotné nanášení prášku. To se provádí v lakovacích kabinách. 

Důležité je, aby kabina byla vybavena zařízením pro odsávání a filtrací tuhých částic z postřiků 

a odpadního vzduchu a aby zde docházelo k přívodu čerstvého vzduchu. Ve zvolené firmě je 

opět řešením komorový typ lakovací kabiny. Nanášení se bude provádět ručně z nanášecí pis-

tole, přičemž obsluha se bude pohybovat uvnitř této kabiny.  

Plášť kabiny tvoří panely s vnitřním nerezovým povrchem. K odsávání vzduchu do-

chází integrovaným filtračním modulem osazeným polyesterovými filtry, které jsou čištěny au-

tomaticky oklepem s použitím časově nastavitelných pneumatických rázů. Odsávaný vzduch se 

čistí ve dvou stupních a poté se vrací zpět do kabiny. Díly se do kabiny zaváží ručně otevíranými 

vraty (Obr. 4.15a) opět na závěsných kompletech po drážce nacházející se v ose kabiny. Osvět-

lení zajišťují zářivky umístěné na bocích kabiny a podlahu tvoří pochozí rošty, pod nimiž se 

rovněž nachází ventilace (Obr. 4.15b). Technická data lze vyčíst z Tab. 4.5. Kromě zmíněného 

vybavení je kabina opatřena také zařízením pro detekci plamene, který v případě požáru do 

0,5 s vypne napájení, dodávku prášku i odsávací ventilátor a spustí signalizaci. [62] 

Tab. 4.5 Technické parametry lakovací kabiny [62]: 

Technické parametry: 

Rozměry pracovního prostoru (d x š x v) 5000 x 3300 x 2500 mm 

Množství odsávaného vzduchu 21 000 m3·h-1 

Instalovaný elektrický příkon ventilátorů odsávání 1 x 11 kW 

Instalovaný elektrický příkon osvětlení 0,8 kW 

Spotřeba tlakového vzduchu (0,6 MPa) cca 100 Nm3·h-1 

 

  

a) b) 

 

Obr. 4.15 Lakovací kabina: a) vstup; b) vnitřní prostor.  
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4.2.3 Zhodnocení 

Výše navržená prášková lakovna s parametry navrhovaného vybavení by měla odpovídat ka-

pacitě přibližně 150–250 m2 lakované plochy za směnu. Toto široké rozmezí je dáno tím, že se 

jedná o ruční lakovnu, a tato kapacita silně závisí na zručnosti obsluhy a také na složitosti la-

kovaných dílců. Pokud by firma nadále provozovala svoji činnost v jednosměnném provozu, 

kapacita by činila průměrně 50 000 m2 lakované plochy za rok. Maximální hmotnost dílce činí 

100 kg a maximální délka 4000 mm. 

 Dle typizovaného výrobku je předpokládána vytíženost kapacity lakovny 30 % v rámci 

vlastního výrobního programu. Zbývající kapacita bude nabídnuta komerčně. Cenová kalkulace 

výše zmíněného vybavení je uvedena v kapitole 7.1.1 a návrh dispozičního řešení v kapitole 6. 

4.3 Výstavba nové haly 

Prostory nové haly budou sloužit především pro kovovýrobu, kterou firma bere jako klíčovou 

pro svoji existenci, a také jako zázemí pro zaměstnance. Hala bude bezprostředně navazovat na 

budovu lakovny.  

 Firma měla v úmyslu využít maximální potenciál pozemku, který má k dispozici a který 

je zaznačen červenými liniemi na Obr. 4.16, aby měla v nadcházejících letech možnost prů-

běžně rozšiřovat strojový park. Jeho výměra činí 1803, 2 m2. Problémem je ale zastavěnost 

pozemku omezená na 40 %. Maximální povolená výměra staveb na pozemku tak činí 721,3 m2. 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, současná dílna zabírá plochu 284,4 m2 a v případě sta-

vebních úprav pak 334,7 m2. Na plochu nové haly tak připadá 386,6 m2. 

a) b) 

 

Obr. 4.16 Pozemek pro výstavbu haly [50]: a) parcely; b) satelitní snímek se zobrazením  

stávající haly.  
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4.3.1 Budova 

Aby bylo pozemku maximálně využito pro výrobní účely, bude hala částečně dvoupodlažní, 

přičemž nadzemní podlaží bude především sloužit jako zázemí pro zaměstnance. Umístí se sem 

tedy šatny, denní místnost pro zaměstnance a také kancelář a konferenční místnost. Dále by si 

vedení firmy přálo mít zde prostor, který by v budoucnu, v případě potřeby, mohl být využit 

jako skladovací nebo pro účely lehké výroby. Do přízemí haly budou přemístěny stroje a pra-

coviště ze stávající haly.  

Budova nové haly bude stavbou montovanou. Jelikož má firma dosti specifické poža-

davky, a navíc si přeje propojit a sjednotit stávající objekt s objektem novým, budou tomuto 

přání přizpůsobeny i rozměry haly. Dříve standardně používaný modul 6 m není dnes podmín-

kou ekonomicky výhodné montované stavby a společnosti zabývající se výrobou těchto staveb 

a dalších příslušenství umožňují zakázkovou výrobu dle individuálních potřeb zákazníka. Na 

základě konzultace s výrobcem opláštění (Halové systémy s.r.o.) je dokonce ekonomicky vý-

hodnější variantou zakázková výroba, jelikož tímto odpadají náklady spojené se skladováním. 

U navrhované haly byl zvolen modul 6,3 m, a hala tak bude mít celkovou šířku 19,54 m a délku 

19,64 m, celkovou výšku pak 8 m. Výměra budovy těchto rozměrů je pak 383,8 m2, což odpo-

vídá povolené zastavěnosti.  

Stavba bude tvořena ocelovou nosnou konstrukcí, opláštěnou izolačními sendvičovými 

panely o tloušťce 120 mm. Tato tloušťka sendvičového panelu zajistí úsporu energie na vytá-

pění haly a příjemnou teplotu pro práci v letním období. Sendvičové panely se vyrábí z různých 

materiálů, přičemž ekonomicky nejvýhodnější a nejčastěji užívaným typem jsou sendvičové 

panely s jádrem z tuhého polyuretanu, tzv. PUR panely. Pokud je zapotřebí vyšší požární 

ochrana stavby, volí se panely s minerálním jádrem nebo tzv. PIR panely vyrobené z polyi-

sokyanurátové pěny. V analyzované firmě postačí první zmíněný typ [65].  

Střecha nové haly bude pultová, což znamená jednostranný sklon střechy. Tento typ je 

nejlepší variantou při přístavbě ke stávajícímu objektu. Rovněž opláštění střechy bude izolační 

a řešené užitím střešních sendvičových panelů. Vzhledem k charakteru práce ale nebudou sta-

vební prvky dále podrobně rozebírány. Pozice navrhované haly na pozemku a ve vztahu ke 

stávající dílně je znázorněna na Obr. 4.17. 

 

 

Obr. 4.17 Pozice nové haly na pozemku.  
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4.4 Návrh technologie výroby představitele  

Protože má firma povětšinou přetížené kapacity a musí odmítat řadu zakázek, bude cílem po-

stup výroby stojanu zefektivnit, aby se uvolnily případné kapacity, které by mohly být využity 

pro jinou zakázku. Zároveň bude toto řešení uvažovat s vlastní lakovnou, kterou podnik bude 

zřizovat, tudíž výroba produktu bude probíhat kompletně v podniku Kovo Poláček. Zkrátí se 

tak dodací doba zákazníkovi a sníží se také náklady, které byly spojeny s výrobou v kooperaci.  

4.4.1 Nová technologie výroby stojanu 

Kromě zavedení práškového lakování je předmětem tohoto řešení výroby také úprava stávající 

technologie, která by snížila čas výroby, a přitom by firma nemusela při plánovaných vysokých 

výdajích spojených s výstavbou nové haly, úpravou stávající dílny a pořízením potřebného za-

řízení do lakovny investovat do dalšího nového strojního vybavení.  

 Jak bylo patrné ze stávajícího výrobního postupu (např. na Obr. 3.5), nejdelší je operace 

ručního broušení svarů. Možnost vynechat tuto operaci přináší použití jiné svařovací metody, 

a to metody TIG. Tato metoda mimo jiné umožňuje svaření materiálu pouhým natavením sva-

rové hrany základního materiálu, čímž nevzniká vrstva přídavného materiálu, jenž se při použití 

metody MAG musí brousit.   

 Další úprava se týká navaření matice M4 do otvoru v trubce. Zdlouhavý proces jejího 

navaření, zbroušení svaru a protažení závitu z důvodu tepelné deformace závitu lze zjednodušit 

použitím lisovací matice (Obr. 4.18a), která se nalisuje na ručním lisu LR 5/130 a následně 

přiboduje na odporové bodovací svářečce BN 20 C (Obr. 4.18b). 

Co se týče procesu lakování, časy jednotlivých operací byly určeny na základě odborné 

konzultace, a to pro celou dávku. Vzhledem k velikosti výrobků bylo vyčísleno, že na jeden 

vozík o délce 4 m lze umístit 10 součástí vedle sebe, a jelikož se jedná o díly relativně malých 

rozměrů, takto budou umístěny 2 řady nad sebou (Obr. 4.18c), tedy 20 kusů na vozík. 

Nový výrobní postup součásti je uveden níže – viz Tab. 4.6. Tučně jsou zvýrazněné 

operace, u nichž došlo ke změně.  

a)

 

c) 

 

b) 

 

Obr. 4.18 Návrh výrobní technologie: a) lisovací matice; b) přibodovaná matice; c) věšení drobných 

výrobků.  
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Tab. 4.6 Výrobní postup nové technologie výroby stojanu: 

Kovo 

Poláček 
Výrobní postup nové technologie výroby stojanu  

Horní sestava – držák  

Materiál: ocel DC02 

Polotovar: P 2 – 2000 x 1000 

Součást: Destička 

Výkres: Příloha 3 – List 1 

Číslo 

operace 
Pracoviště Popis práce 

Čas tk 

[min] 

1 Vodní paprsek Mach 3 3020b vypálení dle dxf 0,5 

2 Stolní vrtačka SV13 3 x zahloubení otvorů pro zápustnou hlavu 

šroubu M4 

0,5 

Materiál: ocel S235 

Polotovar: ⌀ 6 – 6000 

Součást: Tyč 

Výkres: Příloha 3 – List 1 

1 Pásová pila ARG 230 plus nařezání tyče ⌀ 6 mm na délku 302 mm 0,3 

2 Stolní bruska GDS 200 sražení hran: pro svar 0,5 mm, pro montáž 1 mm 0,3 

Sestava  

1 Svařovací pracoviště svaření metodou TIG v upínacím přípravku 0,6 

2 Ruční pracoviště mezioperační kontrola  

3 Odmašťovací kabina odmaštění a oplach 5 

4 Polymerizační pec sušení 10 

5 Lakovací kabina práškové lakování RAL-1036 10 

6 Polymerizační pec vytvrzení barvy 15 

7 Pracoviště kontroly výstupní kontrola  

Spodní sestava – podstava 

Materiál: ocel DC03 

Polotovar: P 3 – 2000 x 1000 

Součást: Trojnožka 

Výkres: Příloha 3 – List 3 

1 Vodní paprsek Mach 3 3020b vypálení dle dxf 1,5 

2 Hydraulický lis CUPS 25 D ohnutí dle výkresové dokumentace 3 

Materiál: ocel S235 

Polotovar: TR ø 10 x 1,5 – 6000 

Součást: Trubka 

Výkres: Příloha 3 – List 2 

1 Pásová pila ARG 230 plus nařezání trubky ⌀ 10 x 1,5 mm na délku 300 mm 0,4 

2 Stolní bruska GDS 200 sražení hran o 0,5 mm 0,4 

3 Vrtačka SV13 vyvrtání díry ⌀ 5,4 mm v přípravku 1 

4 Ruční lis LR 5/130 nalisování lisovací matice M4 0,25 

5 Bodovací svářečka BN 20 C přibodování matice M4 0,25 

Sestava 

1 Svařovací pracoviště svaření metodou TIG v upínacím přípravku 0,6 

2 Ruční pracoviště srovnání rovnosti svařence 1 

3 Ruční pracoviště 
zašroubování šroubu pro ochranu závitu při la-

kování 

0,15 

4 Ruční pracoviště mezioperační kontrola  

5 Odmašťovací kabina odmaštění a oplach dávky 5 

6 Polymerizační pec Sušení dávky 10 

7 Lakovací kabina práškové lakování RAL-1036 dávky 10 

8 Polymerizační pec vytvrzení dávky 15 

9 Pracoviště kontroly výstupní kontrola   

10 Pracoviště kontroly odšroubování šroubu 0,1 
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4.4.2 Zhodnocení navrhované technologie 

Nový výrobní postup stojanu (viz Tab. 4.6) se při návrhu nové technologie výroby výrazně 

nezmění, avšak pokud se porovná výroba stojanu současnou technologií a technologií novou 

(bez uvažování lakovny) z časového hlediska, čas výroby se zkrátí o 4,4 minuty na kuse, což 

znamená úsporu času o 29 %.  

Výhodou zavedení nové technologie výroby je mimo kratšího času také fakt, že firma 

nebude muset vyjma lakovny investovat do nového strojního vybavení, jelikož všechny zde 

použité technologie má již k dispozici.  

Porovnání pracnosti operací současné technologie a nové technologie výroby stojanu 

v rámci kovovýroby je v Tab. 4.7. Grafické znázornění na základě údajů z této tabulky je pak 

na Obr. 4.19. Z grafu je jasně patrné, že eliminací ručního broušení, jakožto časově náročného 

úkonu, dojde k výrazné úspoře času.   

 

Obr. 4.19   Srovnání pracnosti jednotlivých operací u stávající technologie a nové technologie.  
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Tab. 4.7 Porovnání časové náročnosti současné a nové technologie: 

Současná technologie 
Čas tki 

[min] 
Nová technologie 

Čas tki 

[min] 

Řezání vodním paprskem 2 Řezání vodním paprskem 2 

Řezání na pásové pile 0,7 Řezání na pásové pile 0,7 

Vrtání 1,5 Vrtání 1,5 

Ohýbání 3 Ohýbání 3 

Svařování 2,7 Svařování 1,2 

Broušení na stolní brusce 0,7 Broušení na stolní brusce 0,7 

Další úpravy na ručním pracovišti 1,15 Další úpravy na ručním pracovišti 1,15 

Ruční broušení 3,1 Ruční broušení 0 

Protažení závitu 0,3 Protažení závitu 0 

Bodování 0 Bodování 0,25 

Lisování na ručním lisu 0 Lisování na ručním lisu 0,25 

Celkem 15,15 Celkem 10,75 
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4.4.3 Postupový graf nové výroby 

Pro výrobu stojanu novou technologií je stanoven postupový graf znázorňující výrobní postup 

(viz Obr. 4.20). Z grafu je jasně patrné, jak na sebe operace navazují i to, kde dochází k časo-

vým prostojům a čekání na operaci. Číslice v tomto grafu zachycují jednotkový čas v min, 

pouze u lakování se jedná o čas dávkový také v minutách.  

  

 

Obr. 4.20 Postupový graf nové výroby. 
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4.4.4 Šachovnicová tabulka výroby stojanu  

Šachovnicové tabulky se mj. používají jako pomůcka při rozmisťování technologických praco-

višť. Zobrazují souhrn materiálových toků mezi jednotlivými pracovišti, případně mezi podni-

kem a jeho okolím, za určitý čas. V šachovnicové tabulce uvedené v příloze 4 je zobrazen 

celkový materiálový tok mezi jednotlivými pracovišti pro výrobu stojanu, a to pro novou navr-

hovanou technologií.  

 V uvedené tabulce se neuvažuje s množstvím materiálu odebraného odjehlením na 

brusce ani zahloubením na vrtačce, a to z důvodu, že toto množství je velmi malé. Taktéž není 

brána v potaz hmotnost šroubů, které se montují do spodní sestavy před lakováním, jelikož 

nejsou součástí výrobku a při závěrečné kontrole jsou z výrobku odstraněny. Z tabulky pak vy-

plývá, že největší hmotnostní vazba materiálového toku je mezi skladem 1 a vodním paprskem 

a posléze mezi pracovištěm pily a skladem tyčového materiálu, tj. skladem 4.  
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5 KAPACITNÍ PROPOČTY 

Tato kapitola je věnována kapacitním propočtům na základě zvoleného představitele výroby 

s daným strojním vybavením. Vyráběný sortiment podniku je různorodý, proto budou výpočty 

zaměřeny právě na tento typický výrobek stojan.  

 Výpočet je řešen na základě výrobního postupu výroby stojanu a přepočítaného množ-

ství pro novou technologii výroby 32 200 ks/rok. Toto množství je určené z celkové výrobnosti 

firmy pomocí dat uvedených v Tab. 3.6 (kap. 3.10) a určených odborným odhadem vedením 

firmy s ohledem na výrobnost v předešlých letech. V současnosti vyráběné množství předsta-

vuje 24 980 ks/rok. Díky aplikaci nové technologie výroby dojde k úspoře času o 29 % a tedy 

možnosti navýšit také vyráběné množství o tuto hodnotu. Množství nezahrnuje pouze dva typy 

výrobků (č. 14 a č. 15) ze zmíněné tabulky, jelikož č. 14 není vyráběno na žádném z pracovišť 

jako zvolený představitel a č. 15 jsou výrobky atypické, obvykle se jedná o kusovou a časově 

velmi náročnou výrobu, zejména jde o rozměrné svařence a součásti řezané na vodním paprsku.  

 Kapitola zahrnuje výpočet strojních i ručních pracovišť včetně jejich využití, počty pra-

covníků a v poslední části také výpočet jednotlivých ploch. Tyto propočty budou provedeny 

pro nový technologický postup, uvedený v kapitole 4.4.1, s upravenými operacemi a se zahr-

nutím lakovny.  

5.1 Efektivní časové fondy  

Pro následující výpočty k určení počtu pracovišť, strojů, zařízení a dělníků, je důležité znát čas, 

který budou mít v daném roce k dispozici. Jedná se o tzv. efektivní časové fondy, jenž určujeme 

pro ruční a strojní pracoviště a dělníka. Zde jsou určeny časové fondy v roce 2018. 

Efektivní časový fond ručního pracoviště pro jednu směnu 

Kc = 365 dní/rok; S=52 dní/rok; N=52 dní/rok; Sv=11 dní/rok 

𝐸𝑟 = (𝐾𝑐 − 𝑆 − 𝑁 − 𝑆𝑣) ∙ 8 = (365 − 52 − 52 − 11) ∙ 8 = 2000 ℎ/𝑟𝑜𝑘 (5.1) 

Efektivní časový fond strojního pracoviště pro jednu směnu 

𝐸𝑠 = 𝐸𝑟 − (0,04 𝑎ž 0,08) ∙ 𝐸𝑟 = 2000 − 0,06 ∙ 2000 = 1880 ℎ/𝑟𝑜𝑘  (5.2) 

Efektivní časový fond dělníka pro jednu směnu 

D=20 dní/rok; N=15 dní/rok 

 𝐸𝑑 = 𝐸𝑟 − (𝐷 + 𝑁) ∙ 8 = 2000 − (20 + 15) ∙ 8 = 1720 ℎ/𝑟𝑜𝑘  (5.3) 
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5.2 Výpočet ručních a strojních pracovišť pro výrobu stojanu 

Pro následující výpočty budou použity výrobní časy z výrobního postupu v Tab. 4.6, sečtené 

pro jednotlivá pracoviště – viz Tab. 5.1. 

5.2.1 Strojní pracoviště 

Výpočet teoretického počtu strojů pro operaci řezání vodním paprskem 

tk1 = 2 min; N = 32 200 ks; Es1 = 1200; ss = 1; kpns = 1,1 

𝑃𝑡ℎ𝑠1 =
𝑡𝑘1 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠
=   

2 ∙ 32200

60 ∙ 1880 ∙ 1 ∙ 1,1
=  0,519 →  𝑃𝑠𝑘1 = 1    (5.4) 

Využití stroje při operaci řezání vodním paprskem: 

𝜂1 =
𝑃𝑡ℎ𝑠1

𝑃𝑠𝑘1
∙ 100 =

0,519

1
∙ 100 = 51,9 % (5.5) 

Další strojní pracoviště byla počítána stejným způsobem. Hodnoty pro všechna strojní praco-

viště používaná k výrobě stojanu zachycuje Tab. 5.2. 

 

  

Tab. 5.1 Pracnost pro jednotlivá pracoviště: 

Index 

i 
Pracoviště Činnost 

Čas tki 

[min] 

1 Vodní paprsek Mach 3 3020b Řezání vodním paprskem 2 

2 Pásová pila ARG 230 plus Řezání na pásové pile 0,7 

3 Stolní vrtačka SV13 Vrtání 1,5 

4 Hydraulický lis CUPS 25 D Ohýbání 3 

5 Svařovací invertor TIG TIG250P AC/DC Svařování 1,2 

6 Stolní bruska GDS 200 Broušení na stolní brusce 0,7 

7 Odporová bodovací svářečka BN 20 C Bodování 0,25 

8 Ruční lis LR 5/130 Lisování na ručním lisu 0,25 

9 Ruční pracoviště – kovovýroba Další úpravy 1,15 

Tab. 5.2 Hodnoty teoretického a skutečného počtu strojů: 

Index 

i 
Teoretický počet strojů 𝑃𝑡ℎ𝑠𝑖 Skutečný počet strojů 𝑃𝑠𝑘𝑖 Využití pracoviště 𝜂𝑖 [%] 

1 0,519 1 51,9 

2 0,182 1 18,2 

3 0,389 1 38,9 

4 0,779 1 77,9 

6 0,182 1 18,2 

7 0,065 1 6,5 



KAPACITNÍ PROPOČTY 

 

 

ÚST FSI VUT v Brně                      79 

5.2.2 Ruční pracoviště 

Výpočet teoretického počtu ručních pracovišť je obdobný jako předešlý výpočet strojních pra-

covišť, avšak liší se hodnota efektivního časového fondu a koeficientu překračování norem. 

Výpočet teoretického počtu pracovišť pro operaci svařování 

tk5 = 1,2 min; N = 32 200 ks; Er = 2000; ss = 1; kpnr =1,2  

𝑃𝑡ℎ𝑟5 =
𝑡𝑘5 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟
=

1,2 ∙ 32200

60 ∙ 2000 ∙ 1 ∙ 1,2
= 0,268 →  𝑃𝑠𝑘5 = 1     (5.6) 

Využití pracoviště svařování: 

𝜂5 =
𝑃𝑡ℎ𝑟5

𝑃𝑠𝑘5
∙ 100 =

0,268

1
∙ 100 = 26,8 % (5.7) 

Hodnoty pro všechna ruční pracoviště jsou uvedeny v Tab. 5.3.  

Tab. 5.3 Hodnoty teoretického a skutečného počtu ručních pracovišť: 

Index 

i 

Teoretický počet pracovišť 

𝑃𝑡ℎ𝑟𝑖 

Skutečný počet pracovišť 

𝑃𝑠𝑘𝑖 
Využití pracoviště 𝜂𝑖 [%] 

5 0,268 1 26,8 

8 0,056 1 5,6 

9 0,257 1 25,7 

5.2.3 Využití strojních a ručních pracovišť 

Na základě teoretického a skutečného počtu pracovišť je vypočteno využití strojních a ručních 

pracovišť pro výrobu stojanu. Grafické znázornění je zobrazeno v grafu na Obr. 5.1.  

 

Obr. 5.1 Využití pracovišť dle kapacitních propočtů.  
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Dle kapacitního propočtu procentuálního využití jednotlivých pracovišť je možno kon-

statovat, že nejvíce využit je hydraulický lis a poté vodní paprsek. Je ale nutno dodat, že sku-

tečné využití vodního paprsku je vyšší, a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je, že 

v propočtech není zohledněna časově náročná kusová výroba. Dále má vliv fakt, že vodní pa-

prsek má ve srovnání s ostatními pracovišti nižší časový fond, který dle informací poskytnutých 

technologem ze sekce vodního paprsku představuje zhruba 60 % pracovních hodin. Obdobná 

situace se týká také svařovacího pracoviště. Zde došlo díky návrhu použití jiné svařovací me-

tody ke zkrácení svařování při výrobě stojanu o 1,5 min, tudíž zde vznikl prostor k navýšení 

výroby.  

Využití ostatních pracovišť odpovídá charakteru výroby firmy, kdy během směny nejsou 

využívány všechny stroje. Z hodnot je patrné, že má firma volné kapacity pro další zakázky, 

které díky navrhované technologii může i za současného stavu pracovníků přijímat, a čehož by 

mohla, v případě rozšíření výrobních i sociálních prostor, využít náborem nových zaměstnanců.  

5.3 Výpočet pracovníků 

5.3.1 Výpočet strojních a ručních dělníků 

Strojní dělníci 

Výpočet strojních dělníků pro operaci řezání vodním paprskem 

tk1 = 2 min; N = 32 200 ks; Es1 = 1200; ss = 1; kpns =1,1; a = 1 

𝐷𝑣𝑠1 =
𝑡𝑘1 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠1 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠 ∙ 𝑎
=

1,2 ∙ 32200

60 ∙ 1880 ∙ 1 ∙ 1,2 ∙ 1
= 0,519 → 1 𝑑ě𝑙𝑛í𝑘 (5.8) 

Další hodnoty jsou opět uvedeny Tab. 5.4.  

Celkový počet strojních dělníků 

 

  

Tab. 5.4 Hodnoty teoretického a skutečného počtu strojů: 

Index 

i 
Teoretický počet strojních dělníků 𝐷𝑣𝑠𝑖 Skutečný počet strojních dělníků   

1 0,519 1 

2 0,182 1 

3 0,389 1 

4 0,779 1 

6 0,182 1 

7 0,065 1 

𝐷𝑣𝑠 = ∑ 𝐷𝑣𝑠𝑖 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 (5.9) 
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Ruční dělníci 

Výpočet ručních dělníků pro operaci svařování 

tk5 = 1,2 min; N = 32 200 ks; Er = 2000; ss = 1; kpns = 1,1 

𝐷𝑣𝑟5 =
𝑡𝑘5 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟 ∙ 𝑎
=

1,2 ∙ 32200

60 ∙ 2000 ∙ 1 ∙ 1,2
= 0,268 → 1 𝑑ě𝑙𝑛í𝑘 (5.10) 

Celkový počet ručních dělníků 

V tomto kroku budou již zahrnuti pracovníci lakovny, jejíž kapacita je dána vybavením a je již 

známa, jak bylo uvedeno v kapitole 4.2.3. Činí 50 000 m2/rok, proto nebyla do předchozích 

propočtů zahrnuta. V lakovně je zapotřebí jeden pracovník provádějící odmaštění, druhý pra-

covník provádějící lakování, třetí pracovník obsluhující pec a provádějící např. věšení a 

předúpravu dílců. Celkově se jedná tedy o 3 dělníky v lakovně. Tato hodnota se tedy připočte 

ke stávajícímu počtu ručních dělníků. 

𝐷𝑣𝑟 = ∑ 𝐷𝑣𝑟𝑖 + 4 = (1 + 1 + 1) + 3 = 6 (5.11) 

Celkový počet výrobních dělníků 

Evidenční stavy výrobních dělníků 

Evidenční počet strojních dělníků 

𝐷𝑒𝑣𝑠 = 𝐷𝑣𝑠 ∙
𝐸𝑠

𝐸𝑑
= 6 ∙

1880

1720
= 6,56 ≅ 7 (5.13) 

Evidenční počet ručních dělníků 

𝐷𝑒𝑣𝑟 = 𝐷𝑣𝑟 ∙
𝐸𝑟

𝐸𝑑
= 6 ∙

2000

1720
= 6,98 ≅ 7 (5.14) 

Pomocní dělníci 

𝐷𝑝 = (0,3 − 0,4) ∙ 𝐷𝑉 = 0,3 ∙ 12 = 3,6 ≅ 4 (5.15) 

Evidenční počet pomocných dělníků 

𝐷𝑒𝑣𝑝 = 1,1 ∙ 𝐷𝑃 = 1,1 ∙ 4 = 4,4 ≅ 5 (5.16) 

Celkový počet evidenčních dělníků 

 𝐷𝑒𝑣𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑠 + 𝐷𝑒𝑣𝑟 + 𝐷𝑒𝑣𝑝 = 7 + 7 + 5 = 19 (5.17) 

Tab. 5.5 Hodnoty teoretického a skutečného počtu ručních dělníků: 

Index 

i 
Teoretický počet ručních dělníků 𝐷𝑣𝑟𝑖 Skutečný počet ručních dělníků 

5 0,268 1 

8 0,056 1 

9 0,257 1 

𝐷𝑣 = 𝐷𝑣𝑠 + 𝐷𝑣𝑟 = 6 + 6 = 12 (5.12) 
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5.3.2 Další personál 

Pomocný a obslužný personál 

 𝐷𝑃𝑂𝑃 = (0,015 − 0,03) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐 = 0,02 ∙ 19 = 0,38 ≅ 1 (5.18) 

 Inženýrsko-techničtí a administrativní pracovníci 

 𝐼𝑇𝐴 = (0,15 − 0,25) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐 = 0,2 ∙ 19 = 3,8 ≅ 4 (5.19) 

Tito zaměstnanci se dále dělí do jednotlivých podskupina na administrativu, konstrukci a ope-

rativní řízení. Ve firmě Kovo Poláček není zapotřebí konstruktéru, jelikož se jedná o zakázko-

vou výrobu. Proto by se toto číslo rozdělilo následovně:  

• Administrativa:  1 pracovník. 

• Operativní řízení: 1 pracovník pro kovovýrobu, 

1 pracovník pro vodní paprsek, 

1 pracovník pro lakovnu.  

Celkový počet pracovníků podniku 

 𝐷𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐼𝑇𝐴 + 𝐷𝑝𝑜𝑝 = 19 + 4 + 1 = 24 (5.20) 

Zhodnocení 

Z kapacitních výpočtů plyne, že pro zajištění chodu firmy by měla firma zaměstnávat celkově 

24 zaměstnanců. Vzhledem k charakteru výroby a nízkému vytížení strojních i ručních praco-

višť je tento počet příliš vysoký. Výsledek získaný z kapacitních propočtů je značně ovlivněn 

faktem, že je předpokládán na každou operaci jiný pracovník a v případě nepřítomnosti někte-

rého z pracovníků je počítáno s určitou rezervou a zároveň s pomocným personálem, což firma 

v současnosti i v budoucnosti chce řešit brigádníky.  

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu směny nejsou využívány všechny stroje a pro-

centuální využití některých pracovišť je velmi nízké, předpokládá se, že někteří pracovníci bu-

dou v průběhu pracovní směny měnit svá pracoviště, a to i mezi ručními a strojními pracovišti, 

z čehož plyne, že skutečný potřebný počet pracovníků bude nižší. Obvykle 1 pracovník zastane 

operaci řezání na pile a následné broušení, taktéž 1 pracovník v průběhu směny obsluhuje ruční 

lis, poté bodovací svářečku, a navíc zastane funkci kontrolora.  

Porovnání pracovníků pro představitel výroby stojan je uvedeno v Tab. 5.6. Vypočtená 

hodnota, pokud by byl uvažován 1 pracovník na každé pracoviště je v prvním sloupci hodnot, 

druhý sloupec představuje počet pracovníků na základě vytíženosti a třetí sloupec hodnotu sku-

tečnou. U posledního sloupce je třeba brát v potaz to, že je v současnosti stojan vyráběn jiným 

postupem, tudíž je zde počet pracovníků uveden spíše z důvodu informativního.  

Jak je možné vidět ve sloupci s optimalizovanou hodnotou pracovníků, díky nové tech-

nologii výroby stojanu lze v porovnání se stávajícím stavem zapojit do výroby stojanu v kovo-

výrobě o jednoho pracovníka méně. Ten pak může pracovat na jiných zakázkách.   
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Tab. 5.6 Porovnání počtu výrobních dělníků na výrobu stojanu.  

Pracoviště Vypočtená hodnota 𝐷𝑣 Optimalizovaná hodnota Skutečný počet 

Vodní paprsek 1 1 1 

Svařování 1 1 1 

Pásová pila 1 

2 3 

Stolní bruska 1 

Stolní vrtačka 1 

Hydraulický lis 1 

Ruční lis  1 

Bodovací svářečka 1 

Ruční pracoviště 1 

Lakovna 3 3 – 

∑ 12 7 5 

V současné době je ve firmě zaměstnáno 7 pracovníků, z toho 5 výrobních dělníků, k 

čemuž se navíc využívá 1–2 brigádníků v kovovýrobě. Navíc se do výroby někdy také zapojuje 

majitel firmy. V současnosti by vzhledem k poptávce firma ocenila další 2 zaměstnance do ko-

vovýroby, na které však nemá k dispozici prostory.  

Pokud by analyzovaná firma měla v úmyslu zvýšit objem výroby se zachováním směn-

nosti, dle konzultace s vedením firmy by složení zaměstnanců vypadalo následovně: 1 výrobní 

dělník k vodnímu paprsku, 7 pracovníků do kovovýroby, 3 pracovníci do lakovny, 1 pracovník 

úklidu, 1 administrativní pracovník, 3 technologové, z nichž každý bude mít na starosti jednu 

část výroby (lakovna, kovovýroba, vodní paprsek). Z toho plyne, že do budoucna by si vedení 

firmy představovalo navýšit počty na 17 stálých pracovníků (započten i majitel firmy). V pří-

padě vyšších zakázek či nepřítomnosti některých výrobních pracovníků se předpokládá také 

s pomocí z řad brigádníků.   
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5.4 Výpočet ploch   

Do výpočtů minimálních ploch budou zahrnuty kromě strojů užívaných při výrobě stojanu také 

další stroje a pracoviště, které firma vlastní. Plochy strojních pracovišť se získají sečtením nej-

větších rozměrů každého stroje zvětšených o bezpečnostní vzdálenosti, konkrétně o 0,6 m 

z každé strany stroje a o 1,2 m ze strany pracovníka.  

5.4.1 Plochy strojních a ručních pracovišť 

Plochy strojních pracovišť 

1. Plocha pro vodní paprsek 

Délka1 = 4,4 m, šířka1 = 4,3 m, n1 = 1 ks 

Kromě plochy, kterou zabírá samotný vodní paprsek, je zapotřebí také počítat s plochou, kterou 

zabírá zařízení nezbytné k jeho provozu.  

• PC   fPC = 1,8 m2 

• čistička vody  fčis
 = 2 m2  

• kompresor  fkom = 4 m2 

• zásobník abraziva fzás = 3 m2 

𝑓𝑠1 = (4,4 + 1,8) · (4,3 + 1,2) + 1,8 + 2 + 4 + 3 = 44,9 𝑚2 (5.21) 

Plochy všech strojních pracovišť jsou zaneseny v Tab. 5.7.  

Celková plocha strojních pracovišť 

𝐹𝑆 = ∑ 𝑓𝑠𝑗 ∙ 𝑛𝑗

𝑛

𝑗=1

= (44,9 + 15,16 + 12,37 + 4,64 + 8,81 +  8,41 + 3,24 + 

+ 4,11 + 3,77 + 6,40 + 6,96 + 6,04) = 124,81 ≅ 125 𝑚2 

(5.22) 

 

  

Tab. 5.7 Plochy strojních pracovišť: 

Ozna-

čení j 
Stroj Plocha 𝑓𝑠𝑗 [𝑚2]   

1 Vodní paprsek Mach 3 3020b 44,9 

2 Tabulové nůžky NT/C 2500/ 15,16 

3 Ohraňovací lis CTO/2500 12,37 

4 Bodovací svářečka BN 20 C 4,64 

5 Univerzální hrotový soustruh S-28/750 8,81 

6 Pásová pila ARG 230 plus 8,41 

7 Stolní bruska GDS 200 3,24 

8 Stolní vrtačka V16 4,11 

9 Stolní vrtačka SV13 3,77 

10 Sloupová vrtačka VS 32A 6,40 

11 Excentrický lis EPNS-25 6,96 

12 Hydraulický lis CUPS 25D 6,04 
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Plochy ručních pracovišť 

1. Plocha pro pracoviště svařování 

fr1 = 20 m2, Pr1 = 2 ks (firma disponuje dvěma svařovacími stoly) 

𝐹𝑟1 = 𝑓𝑟1 · 𝑃𝑟1 = 20 · 2 = 40 𝑚2 (5.23) 

Plochy pro další ruční pracoviště zaznamenává Tab. 5.8. 

Celková plocha ručních pracovišť 

𝐹𝑟 = ∑ 𝐹𝑟𝑗 =

9

𝑗=1

 40 + 25 + 3,5 + 4 + 5,2 + 22,8 + 21 + 22,5 + 6 = 150 𝑚2 

Celková výrobní plocha haly 

 𝐹𝑣 = 𝐹𝑟 + 𝐹𝑠 = 125 + 150 = 275 𝑚2  (5.24) 

5.4.2 Pomocná podlahová plocha 

 𝐹𝑝 = (0,4 − 0,6) ·  𝐹𝑉 =  0,5 · 275 = 137,5 ≅ 138 𝑚2  (5.25) 

Pomocná podlahová plocha je složena z několika složek, kterými jsou: 

Plocha pro hospodaření s nářadím: 

 𝐹𝑝ℎ𝑛 = 0,15 ·  𝐹𝑝 = 0,15 · 138 = 20,7 𝑚2 (5.26) 

Plocha údržby: 

 𝐹𝑝ú = 0,15 ·  𝐹𝑝 = 0,15 · 138 = 20,7 𝑚2 (5.27) 

Plocha skladů: 

 𝐹𝑝𝑠𝑘𝑙 = 0,29 ·  𝐹𝑝 = 0,29 · 138 = 40,02 𝑚2 (5.28) 

Plocha dopravních cest: 

 𝐹𝑝𝑑𝑐 = 0,33 ·  𝐹𝑝 = 0,33 · 138 = 45,54 𝑚2  (5.29) 

Kontrolní plocha: 

 𝐹𝑝𝑘 = 0,08 ·  𝐹𝑝 = 0,08 · 138 = 11,04 𝑚2 (5.30) 

Tab. 5.8 Plochy ručních pracovišť: 

Označení j Pracoviště Plocha 𝐹𝑟𝑗 [𝑚2]   

1 Svařovací pracoviště 40 

2 Brusírna a další úpravy 25 

3 Zakružovačka XZC 1000/0,63 3,5 

4 Ohýbačka plechu XO 1000/3A 4 

5 Ruční vřetenový lis  5,2 

6 Odmašťovací kabina 22,8 

7 Polymerizační pec 21 

8 Lakovací kabina 22,5 

9 Úpravna vody 6 
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5.4.3 Celková provozní plocha 

 𝐹𝑝𝑟 = 𝐹𝑉 + 𝐹𝑝 = 275 + 138 = 413 𝑚2 (5.31) 

5.4.4 Správní plocha 

T = 3 pracovníci, K = 0 pracovníků, A = 1 pracovník 

𝐹𝑠𝑝𝑟 = (𝑇 ∙ (5 ÷ 6 𝑚2) + 𝐾 ∙ (8 ÷ 12 𝑚2) + 𝐴 ∙ (4,5 ÷ 5 𝑚2)) ∙ (1,35 ÷ 1,4) = (5.32) 

= (𝟑 ∙ (𝟓, 𝟓) + 𝟎 ∙ (𝟏𝟎 𝒎𝟐) + 𝟏 ∙ (𝟒, 𝟓)) ∙ (𝟏, 𝟑𝟓) = 𝟐𝟖, 𝟑𝟓 ≅ 𝟐𝟗 𝒎𝟐  

5.4.5 Sociální plocha 

Plocha šaten 

 𝐹š𝑎𝑡 = 0,8 ∙ (𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐷𝑝𝑜𝑝) = 0,8 ∙ (20 + 1) = 16,8 ≅ 17 𝑚2 (5.33) 

Plocha umýváren 

 
𝐹𝑢𝑚 = (0,3 𝑎ž 0,4) ∙ (𝐷𝑒𝑣𝑐𝐼 + 𝐷𝑝𝑜𝑝𝐼) ∙ (1,35 𝑎ž 1,4) =

= 0,35 ∙ (20 + 1) ∙ 1,35 = 9,93 ≅ 10 𝑚2 
(5.34) 

Plocha toalet 

 𝐹𝑊𝐶 = 2 ∙
𝐷𝐶

15
= 2 ∙

25

15
= 3,33 𝑚2 ≅ 4 𝑚2 (5.35) 

Celková sociální plocha 

 𝐹𝑠𝑜𝑐 = 𝐹š𝑎𝑡 + 𝐹𝑢𝑚 + 𝐹𝑊𝐶  = 17 + 10 + 4 = 31 𝑚2 (5.36) 

5.4.6 Celková plocha útvaru 

 𝐹ú𝑡𝑣 = 𝐹𝑝𝑟 + 𝐹𝑠𝑝𝑟 + 𝐹𝑠𝑜𝑐 = 413 + 29 + 31 = 473 𝑚2   (5.37) 

Zhodnocení 

Celková plocha útvaru potřebná pro zajištění daného objemu výroby, je 473 m2. Vzhledem 

k tomu, že dle návrhu je počítáno s celkovou rozlohou haly zhruba 720 m2 (počítáno včetně 

zdiva), je patrné, že plocha haly je dostatečná a v budoucnu by mohla pokrýt nárůst objemu 

produkce, případně by měla být schopna pojmout nové strojní vybavení. Je však důležité brát 

v potaz také to, že v propočtech ploch se neuvažuje s denní místností pro zaměstnance, odděle-

nými prostory pro pracovníky ženského a mužského pohlaví apod.  
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6 NÁVRH DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 

Tato část práce se zabývá návrhem rozmístění strojů v prostoru haly. Sortiment produktů vyrá-

běných firmou Kovo Poláček je značně různorodý, proto bude návrh proveden na základě ma-

teriálového toku zvoleného představitele a zbývající pracoviště budou umístěna technologicky. 

V novém návrhu uspořádání budou stroje a pracoviště rozmisťovány v souladu s bez-

pečnostními předpisy a také s ohledem na ergonomii. Mimo samotné rozmístění je v rámci této 

kapitoly graficky stanoven materiálový tok nové technologie výroby představitele na základě 

výrobního postupu uvedeného v Tab. 4.6. Nakonec jsou navrženy manipulační prostředky 

v nové výrobní hale a v lakovně.  

6.1 Návrh uspořádání pracovišť 

Návrh uspořádání pracovišť bude proveden pomocí trojúhelníkové metody prosté, která je 

vhodná tam, kde je jeden vztah důležitější než ostatní, přičemž zde se bude jednat o intenzitu 

materiálového toku mezi pracovišti na výrobu stojanu v kilogramech za rok. Metodu je vhodné 

použít také v případech, kdy mezi sebou některá z pracovišť nemají žádnou technologickou 

návaznost operací, což je také případem analyzovaného podniku. V tomto případě se jedná na-

příklad o vztah vodního paprsku a pásové pily, mezi nimiž není návaznost.  

 V rámci této metody budou nejprve pracoviště označena písmeny, což zajistí vyšší pře-

hlednost při zanášení pracovišť do trojúhelníkové sítě i v rámci jednotlivých tabulek intenzity 

vztahů, následně bude sestavena šachovnicová tabulka intenzity vztahů mezi pracovišti a sa-

motné řešení, které z hodnot uvedených v šachovnicové tabulce vychází. 

Označení rozmisťovaných pracovišť písmeny 

Pro přehlednost budou jednotlivým strojům, resp. pracovištím, přiřazena písmena. Toto ozna-

čení je uvedeno v Tab. 6.1.  

 

  

Tab. 6.1 Označení pracovišť písmeny:  

Umisťované 

pracoviště 

vodní pa-

prsek 
Pásová pila 

Hydraulický 

lis 
Stolní bruska vrtačka 

Označení A B C D E 

Umisťované 

pracoviště 
Ruční lis Bodovačka Svařovna 

Ruční  

pracoviště 
Lakovna 

Označení F G H I J 
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Sestavení šachovnicové tabulky intenzity vztahů 

Šachovnicová tabulka (viz Tab. 6.2) byla sestavena na základě materiálových toků mezi těmito 

pracovišti. Hodnoty jsou v kilogramech za rok.  

Tab. 6.2 Šachovnicová tabulka: 

Do 

Z 
A B C D E F G H I J ∑ 

A   4444  451      4895 

B    5231       5231 

C        4444   4444 

D     3091   2139   5230 

E      3061  451   3537 

F       3086    3086 

G        3086   3086 

H         10120  10120 

I          10120 10120 

J            

∑   4444 5231 3542 3086 3086 10120 10120 10120  

Sestavení tabulky přepravovaného množství 

Při sestavování této tabulky se vychází z množství přepravovaného mezi dvojicemi pracovišť 

z šachovnicové tabulky. V tabulce jsou pak jednotlivé dvojice seřazeny sestupně, od dvojice 

s největším přepravovaným množstvím po nejnižší – viz Tab. 6.3. Jak lze vidět z šachovnicové 

tabulky, mezi některými pracovišti dochází k přepravě stejného množství. V těchto případech 

bude pořadí určeno na základě návaznosti v průběhu výroby.  

Tab. 6.3 Přepravované množství mezi dvojicemi pracovišť: 

Pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dvojice  
H I B A C D F G E D A E 

I J D C H E G H F H E H 

Velikost 

vztahu 
10120 10120 5231 4444 4444 3091 3086 3086 3061 2139 451 451 
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Podle důležitosti vazeb budou pracoviště rozmístěna do trojúhelníkové sítě. Jak je patrné z ta-

bulky přepravovaného množství, první se umístí pracoviště H a I, to znamená svařovna a ruční 

pracoviště – viz Obr. 6.1. 

  

Obr. 6.1 Umístění pracovišť H a I do trojúhelníkové sítě. 

Nyní následuje sestavení tabulky intenzity vztahů zbývajících pracovišť ve vztahu k již umís-

těným pracovištím (Tab. 6.4). 

Tab. 6.4 Tabulka intenzity vztahů 1: 

Umístěná  

pracoviště 

Neumístěná pracoviště 

A B C D E F G J 

H 0 0 4444 2139 451 0 3086 0 

I 0 0 0 0 0 0 0 10120 

∑ 0 0 4444 2139 451 0 3086 10120 

Z tabulky je patrné, že dalším umisťovaným pracovištěm je pracoviště J, tedy lakovna. Toto 

pracoviště se bude umisťovat na základě přepravních výkonů, které se získají tak, že přepra-

vované množství mezi již umístěnými pracovišti a pracovištěm umisťovaným je vynásobeno 

počtem hran oddělujících již umístěná pracoviště od uvažované polohy. Protože do lakovny 

putuje materiál pouze z ručního pracoviště (I), lze předpokládat, že bude umisťována do jeho 

blízkosti. 

Tab. 6.5 Tabulka přepravních výkonů 1: 

Umístěná  

pracoviště 

Pozice možného umístění 

I II III IV V VI VII VIII 

H 0 0 0 0 0 0 0 0 

I 2·10120 2·10120 1·10120 1·10120 1·10120 1·10120 1·10120 2·10120 

∑ 20240 20240 10120 10120 10120 10120 10120 20240 

Dle výsledků lze lakovnu umístit na více poloh, a to do polohy III–VII. Zde bude zvolena po-

loha VI (viz Obr. 6.2).  

 

Obr. 6.2 Trojúhelníková síť s pracovišti H, I a J. 

H I I 

II III IV 

V 

VI VII VIII 

     I      H     I      V 

 

  

 

     II    III    IV 
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   VIII    VII 
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Pro umístění dalšího pracoviště následuje stejný postup – viz  Tab. 6.6 

Tab. 6.6 Tabulka intenzity vztahů 2: 

Umístěná  

pracoviště 

Neumístěná pracoviště 

A B C D E F G 

H 0 0 4444 2139 451 0 3086 

I 0 0 0 0 0 0 0 

J 0 0 0 0 0 0 0 

∑ 0 0 4444 2139 451 0 3086 

Dalším pracovištěm, které bude umisťováno je C – hydraulický lis.  

Tab. 6.7 Tabulka přepravních výkonů 2: 
  

Umístěná 

pracoviště 

Pozice možného umístění 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

H 1·4444 1·4444 1·4444 2·4444 2·4444 3·4444 3·4444 2·4444 1·4444 1·4444 

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

∑ 4444 4444 4444 8888 8888 13332 13332 8888 4444 4444 

Byla zvolena poloha X. Rozmístění s pracovištěm C a polohy pro umístění dalšího pracoviště 

jsou zaznačené na Obr. 6.3. 

 

Obr. 6.3 Trojúhelníková síť s pracovišti H, I, J a C. 

Jak je patrné z Tab. 6.8, nyní bude umisťováno pracoviště A – vodní paprsek. Pracoviště lze 

umístit do 12 poloh. 

Tab. 6.8  Tabulka intenzity vztahů 3: 

Umístěná 

pracoviště 

Neumístěná pracoviště 

A B D E F G 

H 0 0 2139 451 0 3086 

I 0 0 0 0 0 0 

J 0 0 0 0 0 0 

C 4444 0 0 0 0 0 

∑ 4444 0 2139 451 0 3086 
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II    III    IV 

 

 XII    C    IX     J    VI 

 

 

     XI    X   VIII  VII 

 

 



NÁVRH DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 

 

 

ÚST FSI VUT v Brně                           91 

Tab. 6.9 zobrazující přepravní výkony ukazuje, že nejmenší přepravní výkon představuje umís-

tění do poloh VIII–XI. Byla vybrána poloha VIII.  

Tab. 6.9  Tabulka přepravních výkonů 3: 
   

Umístěná 

pracoviště 

Pozice možného umístění 

I II–III IV–VII VIII IX–XII 

H 0 0 0 0 0 

I 0 0 0 0 0 

J 0 0 0 0 0 

C 1·4444 2·4444 3·4444 2·4444 1·4444 

∑ 4444 8888 13332 8888 4444 

Nové uspořádání je na Obr. 6.4. 

 

Obr. 6.4 Trojúhelníková síť s pracovišti H, I, J, C a A. 

Čtvrtá tabulka intenzity vztahů (Tab. 6.10) je následující: 

Tab. 6.10 Tabulka intenzity vztahů 4: 

Umístěné  

pracoviště 

Neumístěná pracoviště 

B D E F G 

H 0 2139 451 0 3086 

I 0 0 0 0 0 

J 0 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 

A 0 0 451 0 0 

∑ 0 2139 902 0 3086 

Bude umisťováno pracoviště G (bodovačka). Tabulka přepravních výkonů (Tab. 6.11) je uve-

dena níže.  

Tab. 6.11 Tabulka přepravních výkonů 4: 
   

Umístěná 

pracoviště 

Pozice možného umístění 

I–III IV–V VI–VII VIII–XI 

H 1·3086 2·3086 3·3086 2·3086 

I 0 0 0 0 

J 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 

A 0 0 0 0 

∑ 3086 6172 9258 6172 

Nyní jsou tři možnosti, kam pracoviště umístit. Byla vybrána poslední poloha – I. Nové uspo-

řádání zobrazuje Obr. 6.5. 

    I     H      I      V 
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Obr. 6.5 Trojúhelníková síť s pracovišti H, I, J, C, A a G. 

Zbývá umístit pracoviště B, D, E a F. Tabulka intenzity vztahů (Tab. 6.12) 5 ukazuje, že je nyní 

na řadě pracoviště F – ruční lis.  

Tab. 6.12 Tabulka intenzity vztahů 5: 

Umístěné  

pracoviště 

Neumístěná pracoviště 

B D E F 

H 0 2139 451 0 

I 0 0 0 0 

J 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 

A 0 0 451 0 

G 0 0 0 3086 

∑ 0 2139 902 3086 

Tabulka přepravních výkonů 5 (Tab. 6.13) připouští umístění do 4 poloh, jako výhodné se jeví 

zvolit polohu I.  

Tab. 6.13 Tabulka přepravních výkonů 5: 
    

Umístěná 

pracoviště 

Pozice možného umístění 

I–III IV V–VI VII–VIII IX X–XI XII 

H 0 0 0 0 0 0 0 

I 0 0 0 0 0 0 0 

J 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 

G 1·3086 2·3086 3·3086 4·3086 3·3086 2·3086 1·3086 

∑ 3086 6172 9358 12344 9358 6172 3086 

Uspořádání s pracovištěm F a polohy pro umístění dalšího pracoviště jsou jasné z Obr. 6.6. 

 

Obr. 6.6 Trojúhelníková síť s pracovišti H, I, J, C, A, G a F. 
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Nyní zbývá umístit poslední tři pracoviště, kterými jsou vrtačka (E), pila (B) a bruska (D). 

Tabulka intenzity vztahů 6 (Tab. 6.14) napovídá, že další v pořadí je pracoviště E – vrtačka.  

Tab. 6.14 Tabulka intenzity vztahů 6: 

Umístěné 

pracoviště 

Neumístěná pracoviště 

B D E 

H 0 2139 451 

I 0 0 0 

J 0 0 0 

C 0 0 0 

A 0 0 451 

G 0 0 0 

F 0 0 3061 

∑ 0 2139 3963 

Vrtačku lze umístit do celkem čtrnácti poloh. Nejvýhodnější z nich ukáže tabulka přepravních 

výkonů 6 – Tab. 6.15. 

Tab. 6.15 Tabulka přepravních výkonů 6: 
      

Umís-

těná 

praco-

viště 

Pozice možného umístění 

I–II III IV V 
VI–

VII 

VIII–

IX 
X XI XII XIII XIV 

H 3·451 2·451 1·451 1·451 2·451 3·451 2·451 2·451 2·451 2·451 3·451 

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 4·451 3·451 2·451 2·451 2·451 2·451 1·451 1·451 2·451 2·451 3·451 

G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 1·3061 1·3061 2·3061 3·3061 4·3061 5·3061 4·3061 3·3061 2·3061 1·3061 1·3061 

∑ 5818 5316 7475 10536 14048 17560 13597 10536 7926 4865 5767 

Pracoviště E bylo umístěno do polohy XIII. Umístěná pracoviště jsou na obrázku Obr. 6.7.  

 

Obr. 6.7 Trojúhelníková síť s pracovišti H, I, J, C, A, G, F a E. 
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Z poslední tabulky intenzity vztahů (Tab. 6.16) je jasně vidět, že k již umístěným pracovištím 

má vazbu pouze pracoviště D (stolní bruska), kdežto pracoviště B (pásová pila) ne. Proto bude 

nyní umisťováno pracoviště D a zbývající pracoviště se umístí do volné polohy vedle něj.  

Tab. 6.16 Tabulka intenzity vztahů 7: 

Umístěné  

pracoviště 

Neumístěná pracoviště 

B D 

H 0 2139 

I 0 0 

J 0 0 

C 0 0 

A 0 0 

G 0 0 

F 0 0 

E 0 3091 

∑ 0 5230 

A tabulka přepravních výkonů (Tab. 6.17) pro pracoviště D: 

Tab. 6.17 Tabulka přepravních výkonů 7: 

Umís-

těná 

praco-

viště 

Pozice možného umístění 

I–II III IV V 
VI–

VII 

VIII–

IX 
X XI XII 

XIII–

XIV 

H 3·2139 2·2139 1·2139 1·2139 2·2139 3·2139 2·2139 2·2139 2·2139 3·2139 

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 2·3091 2·3091 2·3091 3·3091 4·3091 4·3091 3·3091 2·3091 1·3091 1·3091 

∑ 12599 10460 8321 11412 16642 18781 13551 10460 7369 9508 

Nejmenší přepravní výkon vykazuje pracoviště na pozici XII. Poslední pracoviště B bude umís-

těno ihned vedle, do polohy XI. Výsledné řešení má pak podobu zachycenou na Obr. 6.8. 

 

Obr. 6.8 Trojúhelníková síť se všemi pracovišti. 

V konečném uspořádání pracovišť musí být poloha pracovišť přizpůsobena prostorovým mož-

nostem výrobní haly. Kromě těchto pracovišť je navíc nezbytné umístit i zbývající pracoviště, 

kterými firma disponuje a která nejsou v tomto návrhu zahrnuta. Při jejich umístění bude sna-

hou umístit je dle technologické příbuznosti.  
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6.2 Bezpečnost práce a ergonomie výroby 

Při návrhu dispozičního řešení se bude vycházet z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 

BOZP a bude dbáno zásad ergonomie. Účelem BOZP je předcházet ohrožení, vyhledávat a 

vyhodnocovat rizika při práci, kategorizovat pracovní činnosti, určit bezpečnost technických 

zařízení, osobních ochranných prostředků, hygieny práce a prostředí. [1, 2] 

6.2.1 Základní předpisy z pohledu BOZP 

Předpisy k zajištění BOZP jsou dle § 349 odst. 1 zákoníku práce právní a ostatní předpisy na 

ochranu života a zdraví, hygienické předpisy a předpisy protiepidemické, dále předpisy o bez-

pečnosti technických zařízení a normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o po-

žární ochraně a předpisy o zacházení se zdraví škodlivými látkami, jako jsou například 

hořlaviny, výbušniny, zbraně, chemické látky apod. [66] 

Z pohledu BOZP bude při sestavování uspořádání haly ve výrobních objektech využito 

odpovídajících norem ČSN [2, 67]:  

ČSN 73 5105  Výrobní průmyslové budovy 

ČSN ISO 8421-2  Požární ochrana staveb 

ČSN ISO 8421-6  Evakuace a únikové prostředky 

ČSN 73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru 

ČSN 73 0804  Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

ČSN EN 13478 Bezpečnost strojních zařízení – Požární prevence a ochrana 

ČSN 26 9010  Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 

ČSN 73 4108  Hygienická zařízení a šatny 

ČSN EN ISO 10075-2  Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži – Zásady 

projektování. 

Z právních předpisů se zásad BOZP týká například [66]:  

Zákon č. 262/2006 Sb.,  Zákoník práce 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do ka-

tegorií 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vib-

rací 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a 

značení a zavedení signálů 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,  kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví zá-

kladní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technic-

kých zařízení 

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

OOPP. 
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6.2.1.1 Kategorizace pracovních míst 

Provést kategorizaci prací z pohledu zaměstnavatele je zákonem danou povinností a provádí se 

na základě vyhlášky č. 432/2003 Sb., v níž jsou stanoveny podmínky pro zařazování prací do 

jednotlivých kategorií.  Patří sem [68]: 

• kategorie první, kde práce neznamená pro pracovníka riziko,  

• kategorie druhá, kde lze očekávat nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, a to u vní-

mavých jedinců,  

• kategorie třetí, kde jsou překračovány hygienické limity a pro zajištění ochrany 

zdraví osob je nutné používat osobní ochranné prostředky a jiná ochranná opatření, a 

dále se do této kategorie řadí práce, kde se vyskytují nemoci z povolání, 

• kategorie čtvrtá, kde vzniká při práci vysoké riziko ohrožení zdraví, a to i přes pou-

žití ochranných opatření. 

 Práce řadící se do posledních dvou kategorií se označují jako práce rizikové a dle zvlášt-

ních rozhodnutí lze jako rizikovou označit v některých případech i práci spadající do kategorie 

druhé. Kategorizace se provádí na základě měření rizikových faktorů, jimiž jsou prach, che-

mické látky, hluk, vibrace, neionizující záření a elektromagnetické pole, fyzická zátěž, pracovní 

poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými či-

niteli a práce ve zvýšeném tlaku vzduchu. Výsledná kategorie pak odpovídá nejméně příznivě 

hodnocenému faktoru. [68] 

 V analyzovaném podniku byla kategorizace provedena externí firmou a jednotlivé čin-

nosti spadají do následujících kategorií: 

• svařování   kategorie 2 

• zámečnické práce  kategorie 2 

• obsluha vodního paprsku kategorie 2 

• administrativní činnost  kategorie 1. 

 Jelikož je v plánu zavedení lakovny, bude zaměstnavatel povinen provést kategorizaci 

také pracovníků lakovny.  

6.2.1.2 Rizika a opatření 

Dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., je zaměstnavatel povinen provádět analýzu rizik, tzn. kon-

tinuálně vyhledávat nebezpečné faktory mající vliv na pracovní prostředí, zjišťovat jejich pří-

činy a jejich zdroje. Při hodnocení rizik se postupuje následovně [69]:  

1. vymezení pracovního systému, kde se bude hodnocení provádět, 

2. vyhledání rizik, 

3. stanovení rizik, 

4. hodnocení rizik, 

5. odstranění / omezení rizik,  

6. pravidelné hodnocení rizik, 

7. projednání zjištěných rizik se zaměstnanci. 

 Jakmile jsou zhodnocena všechna rizika, je zapotřebí definovat a zavést bezpečnostní 

opatření tak, aby došlo k eliminaci rizika u zdroje původu nebo alespoň aby došlo k minimali-

zaci ohrožení bezpečnosti zaměstnance. [70, 69]
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V analyzovaném podniku byla analýza rizik provedena v rámci certifikace OHSAS, a 

bylo shledáno, že v podniku nehrozí vysoká rizika. Většina pracovišť ale vyžaduje bezpečnostní 

opatření, případně opatření technického či organizačního charakteru, díky kterým by se rizikům 

předcházelo.  

 Například u svařování hrozí mírné riziko ohrožení dýchacích cest svařovacími plyny a 

prachem. Bezpečnostní opatření pak spočívá v zajištění dostatečného větrání a přívodu čer-

stvého vzduchu, odtahu zplodin, používání OOPP či používání clon, stěn a zařízení pro odvod 

dýmů od svářeče i od ostatních pracovníků.  

 Dalšími bezpečnostními opatřeními jsou kupříkladu u mechanizovaného ručního nářadí 

používání nářadí pouze pro účely, ke kterým je nářadí určeno, nepřetěžovat jej, udržování ru-

kojetí v suchém a čistém stavu, používat ostré nástroje, postupovat dle návodů, před použitím 

překontrolovat kryty atd. V novém provozu bude nutné provést analýzu rizik také v lakovně.  

6.2.1.3 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Jedná se o pracovní nástroje chránící zaměstnance před riziky BOZP, jenž nesmí pracovníky 

omezovat v práci a splňují podmínky dle Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.,  kterým se stanoví 

technické požadavky na osobní ochranné prostředky. [71] Na základě hodnocení rizik zaměst-

navatel přiřadí každé pozici určitý druh osobního ochranného prostředku. V analyzované firmě 

se jedná o tyto OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky): 

• Svařování  

- pracovní obuv, 

- pracovní oděv (včetně svařovací zástěry), 

- rukavice kožené,  

- svařovací kukla,  

- chrániče sluchu. 

• Zámečnické práce 

- pracovní obuv,  

- pracovní oděv,  

- rukavice kožené,  

- ochranné brýle/štít,  

- ochrana sluchu. 

• Obsluha vodního paprsku 

- pracovní obuv,  

- pracovní oděv,  

- rukavice kožené,  

- ochranné brýle/štít,  

- ochrana sluchu. 

 Dle potřeby je u některých pracovních úkonů a dle zvláštních požadavků zapotřebí, aby 

byl k dispozici také respirátor na ochranu dýchacích orgánů před vlivem prachu a vláken, na-

příklad u broušení. OOPP pro pracovníky lakovny budou opět stanoveny na základě analýzy 

rizik na pracovišti.  
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6.2.2 Hluk během pracovního procesu 

Při operacích jako je ohraňování, lakování či stříhání nehrozí pracovníkům vzhledem k nízké 

hladině hluku produkované těmito stroji velké ohrožení. Zdravotní rizika však mohou předsta-

vovat operace řezání na vodním paprsku, broušení, vrtání nebo například svařování. Zde vzniká 

hluk, před kterým je třeba obsluhu, ale i v blízkosti se pohybující pracovníky, chránit. V pří-

padě, kdy hluk překročí 85 dB, je nezbytné, aby obsluha při práci používala osobní ochranné 

prostředky, například zátky a sluchátkové chrániče.  

Z důvodu zamezení šíření hluku po hale jsou v návrhu nejhlučnější, případně jinak ru-

šivá pracoviště situována do uzavřených místností, případně oddělena protihlukovými barié-

rami, díky nimž dojde k utlumení převážné části hluku pronikající mimo tato pracoviště. 

Pracoviště brusírny a svařovny budou umístěna do samostatných místností a vodní paprsek je 

možné opatřit protihlukovou posuvnou zástěnou.  

Mezní hodnoty hluku a ochrana zdraví před jeho vlivy jsou ošetřeny řadou zákonů, na-

řízení a vyhlášek, například nařízení vlády č. 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Metody měření a hodnocení hluku se řídí českými technickými nor-

mami, přičemž základními jsou normy ČSN ISO 1999, Akustika – Odhad ztráty sluchu vlivem 

hluku, dále ČSN ISO 9612, Akustika – Směrnice pro měření a posuzování expozice hluku v 

pracovním prostředí a ČSN ISO 7196, Akustika – Frekvenční váhová funkce pro měření infra-

zvuku. Měření hluku na pracovištích provádí akreditované laboratoře, Krajská hygienická sta-

nice, Státní zdravotní ústav a soukromé firmy s příslušnou certifikací. [72, 73] 

6.2.3 Osvětlení pracovišť 

Nová hala bude vybavena zdroji světla zajišťujícími dostatečné osvětlení všech pracovišť od-

povídající potřebám práce, jenž bude na konkrétních pracovištích vykonávána. Stěžejním před-

pisem v této oblasti je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci. Základní parametry osvětlení pracovišť včetně způsobu měření uvádí norma 

ČSN EN 12464-1, Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů. [72, 73] 

 V hale bude dbáno na dostatečný přísun denního světla prostřednictvím oken po obvodu 

haly a také díky střešnímu světlíku zajišťujícímu vrchní osvětlení prostoru. Denním osvětlením 

budov se zabývá norma ČSN 73 0580-1. [73] 

 

Obr. 6.9 Světlík [74].  

 Kromě denního osvětlení budou všechny prostory vybaveny umělým osvětlením. Pro 

výrobní prostory je vhodné osvětlení okolo 250 lx, a naopak kancelářské prostory vyžadují 

osvětlení vyšší, přibližně 500 lx. [1] 

 Ve výrobě se navíc vyskytuje nebezpečné záření vznikající při svařování. Před tímto 

zazářením se svářeč musí chránit osobními ochrannými prostředky, především svářecí kuklou. 

Kromě toho se používají ochranné závěsy a zástěny, jenž se umisťují okolo každého svařova-

cího pracoviště a chrání tak osoby, které se na pracovišti a v jeho blízkosti pohybují. V návrhu 

proto bude svařovací pracoviště umístěno do samostatné místnosti.  
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6.2.4 Hygienické požadavky na pracoviště 

V závislosti na technologii je třeba také pro pracovníky zajistit dostatečně hygienické pracovní 

podmínky. To se týká zejména svařovny a brusírny, kde je nutné odvětrávání a odsávání vzdu-

chu s nebezpečnými výpary spolu s prachovými částicemi. K tomu se používají digestoře, od-

sávací ramena či odsávací stoly. Odsávání vzduchu v pracovním prostoru je nutné i u lakovny, 

resp. u odmašťovací a lakovací kabiny, což bylo rozebráno v kap. 4.2.2.  

6.2.5 Požární ochrana 

U pracovišť, kde je zvýšená hrozba vzniku požáru, se musí zjistit příslušná požární ochrana. 

Obvykle se toto týká svařovny, která spadá do kategorie se zvýšeným nebezpečím požáru nebo 

výbuchu (viz kap. 2.10.5). Vzhledem k tomuto faktu musí být podlaha svařovny nehořlavá a 

stejně tak stěny a stropy se zhotovují z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých materiálů. Stejně 

tak v práškové lakovně hrozí nebezpečí výbuchu z důvodu přítomnosti vznětlivých a výbuš-

ných lakovacích materiálů, elektrického napětí na stříkacích pistolích spolu se vznětlivým ma-

teriálem, špatného uzemnění lakovaných produktů a také vlivem usazování nanášených 

materiálů v kabině a filtrech. Proto musí být lakovací kabina opatřena zařízením pro detekci 

plamene. K zajištění bezpečnosti v práškových lakovnách je z hlediska hrozby výbuchu a po-

žáru povinnost řídit se řadou norem, např. ČSN EN 50050 Elektrická zařízení pro prostředí 

s nebezpečím výbuchu – Elektrostatické ruční stříkací zařízení a ČSN EN 12981 Lakovny – 

Stříkací kabiny pro nanášení organických práškových nátěrových hmot – Bezpečnostní poža-

davky. [76] 

 V hale, a to nejen v prostorách výroby, navíc musí být dostatek hasících přístrojů, nou-

zové osvětlení a další bezpečnostní prostředky, jako je poplašné zařízení, evakuační plán, po-

žární značení (viz Obr. 6.11) apod. Projektování staveb se z hlediska požární ochrany řídí 

vyhláškou č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. [72] 

 

Obr. 6.10 Odsávací rameno [75].  

 

Obr. 6.11 Příklady požárních bezpečnostních tabulek (hasící přístroj a požární hlásič) a výstraž-

ného značení (nebezpečí požáru) [77].  
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6.2.6 Nosnost podlah 

Podlahy celé haly musí splňovat náročné podmínky provozu a musí být navrženy tak, aby odo-

lávaly statickému i dynamickému zatížení, přičemž jejich povrch musí dlouhodobě vykazovat 

pouze minimální opotřebení. Musí tedy odolávat jak hmotnosti samotného strojního vybavení, 

tak manipulaci s těžkými břemeny. Dostatečná nosnost musí být taktéž zajištěna ve druhém 

podlaží haly.  

 Požadavky pro navrhování a zkoušení podlah ve stavebních projektech ustanovuje 

norma ČSN 74 4505 – Podlahy. Určení typu podlahy a její nosnosti se provádí pomocí static-

kého výpočtu, jež vychází z provozního zatížení a z vlastností podkladových vrstev. [73, 78] 

V navrhované hale by na základě hmotnosti strojů a zařízení měla být postačující podlaha 

s únosností při rovnoměrném zatížení 50 kN·m-2 a v patře, v části skladové pak 25 kN·m-2, což 

odpovídá zatížení 5 000 kg·m-2 a 2 500 kg·m-2. Nejtěžším strojem firmy je vodní paprsek, jehož 

hmotnost činí při plném naplnění vany přibližně 11 000 kg. Tato hmotnost se ale nachází na 

ploše zhruba 16 m2. Nejtěžší položku tak představuje regál s nosností 5 000 kg, který předsta-

vuje zatížení 2 300 kg·m-2. Ve druhém patře je uvažovaná pouze lehká výroba, proto by zmí-

něná nosnost měla být dostačující.  

6.3 Manipulace s materiálem 

Manipulace s materiálem bude zajišťována elektrickým vysokozdvižným vozíkem, ručními pa-

letovými vozíky, dílenskými vozíky, mostovým jeřábem a v případě lakovny navíc na doprav-

níku, který bude rozebrán v kap. 6.3.1. Kromě posledních dvou zmíněných již firma tyto 

manipulační prostředky vlastní a používá je při stávající výrobě a v rámci kovovýroby jsou 

dostačující, tudíž případné další prostředky se budou do haly dokupovat postupně dle potřeby. 

Je však třeba počítat také s manipulačním prostředkem do nadzemního podlaží, kde se bude 

nacházet sklad a lehká výroba. Protože nebyly firmou definovány požadavky na tento prostor, 

v investici bude počítáno s pořízením ručního paletového vozíku. 

 Předpokladem při navrhování dispozičního řešení haly je, že elektrický vysokozdvižný 

vozík bude používán k zavážení materiálu do dělírny a kromě toho bude používán ke zdvihu 

materiálu do druhého patra. Taktéž se předpokládá použití vysokozdvižného vozíku k zavážení 

materiálu do lakovny.   

 K přepravě materiálu mezi ostatními pracovišti, případně k přepravě drobného materi-

álu, budou používány ruční paletové vozíky a dílenské vozíky, případně bude manipulace usku-

tečňována ručně. 

 Jelikož firma vlastní pouze přepravní prostředky na obsluhu kovovýroby, z praktického 

hlediska bude zapotřebí zakoupit také manipulační prostředky do lakovny. Zde bude v rámci 

investičních nákladů počítáno s jedním vysokozdvižným vozíkem a jedním ručním paletovým 

vozíkem. Výpočtem na konci této kapitoly bude ověřen potřebný počet vysokozdvižných vo-

zíků v lakovně. 

Firma si navíc přeje instalaci mostového jednonosníkového jeřábu do nové haly pro 

manipulaci s těžkým materiálem, a to tak, aby pokryl obsluhu dělírny materiálu, zejména vod-

ního paprsku, kde je při manipulaci s těžkými díly vhodnější užití jeřábu než v současnosti po-

užívaného vysokozdvižného vozíku a rovněž k zavážení rozměrného tyčového materiálu 

k pásové pile. Díky jeřábu si firma slibuje možnost přijímat zakázky, které doposud musely být 

odmítány z důvodu obtížné manipulace s materiály vyšších hmotností. Protože současná vý-

roba není dimenzovaná pro obsluhu jeřábu a až budoucí výroba mu bude přizpůsobena, nebude 

proveden propočet jeřábu vzhledem k nedostatku vstupních informací. 
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 Na základě parametrů haly a požadavků ze strany podniku bude mít jeřáb nosnost 5 t, 

rozpětí 5,5 m, výšku zdvihu 6 m a ovládání pomocí rádiového dálkového ovládání.  Při výběru 

budou uvažovány jeřáby dvou různých výrobců, a to ABUS a GIGA (viz Obr. 6.12 a Obr. 

6.13.). Jeřáby obou výrobců mají obdobné parametry (viz Tab. 6.18), proto bude zvolena vari-

anta s nižší výší investičních nákladů v kapitole 7.1.2.  

Budou uvažovány tyto jeřáby: 

• Jednonosníkový mostový jeřáb ITECO – ABUS ELV 5 / 5,5 D 

 

Obr. 6.12 Jeřáb výrobce ABUS [79].  

 

• Jednonosníkový mostový jeřáb typ GJMJ 5 t / 5,5m s lanovým kladkostrojem GIGA 

 

Obr. 6.13 Jeřáb výrobce GIGA [80].  
  

Tab. 6.18 Parametry mostových jeřábů [81, 82]: 

Technické parametry ABUS GIGA 

Nosnost 5 000 kg 5 000 kg 

Rozpětí  5 500 mm 5 500 mm 

Maximální výška zdvihu 6 000 mm 6 000 mm 

Pojezd / mikropojezd kočky 20 / 5 m·min-1 20 / 5 m·min-1 

Pojezd / mikropojezd mostu  20 / 5 m·min-1 0–40 m·min-1 

Zdvih / mikrozdvih  5 / 0,8 m·min-1 5 / 0,8 m·min-1 

Celkový příkon  5,7 kW 6,5 kW 

 Co se týče použitých manipulačních jednotek pro přepravu materiálu, budou při návrhu 

dispozice haly uvažovány firmou nejpoužívanější manipulační jednotky pro jednotlivá praco-

viště. Pro přepravu drobného materiálu jsou uvažovány přepravky 600 x 400 mm, pro materiál 

středně velký palety 800 x 600 mm a rozměrnější materiál dřevěné palety o rozměrech 

1200 x 800 mm, tzv. europalety.  
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Návrh vysokozdvižného vozíku do lakovny 

Aby byla umožněna i manipulace s materiálem v lakovně, bude propočítán potřebný počet vy-

sokozdvižných vozíků na základě přepravovaného množství materiálu. Předpokladem je, že 

vozík bude materiál zavážet do lakovny na příjem materiálu, následně bude používán k uložení 

nalakovaného materiálu do skladu a také k následné vychystání materiálu zákazníkovi. Vzhle-

dem k tomu, že zde není předpokládána manipulace s těžkým materiálem, bude navržen vyso-

kozdvižný vozík s nosností 1 600 kg. S ohledem na přání firmy bude mít zvolený vozík pohon 

na LPG.  

Počet vysokozdvižných vozíků v lakovně 

Jelikož se jedná o lakovnu, kde výroba stojanu pokryje pouze 30 % výroby, budou hodnoty 

dosazované do vzorce navýšené, aby byla pokryta celá kapacita. Manipulační jednotkou je 

ohradová paleta 800 x 600 x 400 mm.  

Hodnoty: 𝑄𝑠𝑝𝑎𝑙 = 33 734 𝑘𝑔; 𝑖 = 3; 𝑞𝑣 = 10,8 𝑘𝑔;  𝐸𝑣𝑜𝑧 = 1780 ℎ/𝑟𝑜𝑘; 𝑠𝑠 = 1; 𝑘 = 0,95; 

 𝐿 = 60 𝑚; 𝑣 = 366,66 𝑚 ∙ 𝑚𝑖𝑛−1;  𝑡𝑛 = 2 𝑚𝑖𝑛; 𝑡𝑣 = 2 𝑚𝑖𝑛.         

Potřebný počet manipulačních vozíků je [7]:             

𝑛𝑣𝑣 =
𝑄𝑠𝑝𝑎𝑙 ∙ 𝑖

60 ∙ 𝑞𝑣 ∙ 𝐸𝑣𝑜𝑧 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘
∙ (

𝐿

𝑣
+ 𝑡𝑛 + 𝑡𝑣) =

33 734 ∙ 3

60 ∙ 10,8 ∙ 1780 ∙ 1 ∙ 0,95
∙ 

∙ (
60

366,66
+ 2 + 2) = 0,385 ≈ 1 𝑘𝑠 

(6.1) 

kde: 𝑛𝑣𝑣 … potřebný počet vysokozdvižných vozíků [ks],  

 𝑄𝑠𝑝𝑎𝑙  … množství přepravovaného materiálu za rok [kg], 

 𝑖 … průměrný počet manipulací s manipulační jednotkou, 

 𝑞𝑣 … hmotnost dílů přepravovaných při jednom přejezdu [kg], 

 𝐸𝑣𝑜𝑧 … časový fond vozíku [h/rok], 

 𝑠𝑠  … směnnost, 

 𝑘 … koeficient ztrát kapacity vozíku [-], 

 𝐿 … průměrná délka pojezdu vozíku [m], 

 𝑣  … průměrná rychlost vozíku při manipulaci v objektu [m·min-1], 

 𝑡𝑛 … čas potřebný k naložení součásti na vozík [min], 

 𝑡𝑣 … čas potřebný k vyložení součásti z vozíku [min]. [7] 

 

 

Tab. 6.19 Parametry vysokozdvižného vozíku [83]: 

Technické parametry  

Model Jungheinrich TFG 316  

Nosnost 1 600 kg 

Výška zdvihu 4 000 mm 

Pohon LPG 

Hmotnost  2 840 kg 

Zdvihací zařízení  Triplex 
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6.3.1 Manipulace s materiálem při lakování 

Manipulace s materiálem v průběhu lakovacího procesu bude uskutečňována prostřednictvím   

manuálního podvěsného dopravního systému, jehož komponenty byly uvedeny v kap. 4.2.2. 

Zde však bude rozebráno uspořádání jednotlivých částí a postupu materiálu dopravním systé-

mem při lakování.  

 Dopravní systém je navržen tak, aby na relativně malém prostoru byla umožněna mani-

pulace jak s dílci připravovanými k lakování, tak s již nalakovanými dílci. Postup materiálu 

dopravníkem bude popsán s pomocí Obr. 6.14.  

Před lakováním je materiál vždy navěšován na vozíky umístěné na drážkách pro vozík 

(a) zaznačené čerchovaně. Jedná-li se o těžké nebo rozměrné dílce, věšení lze provádět v oblasti 

(b), kde se nachází speciální zařízení umožňující výškový pohyb s vozíkem, díky čemuž se 

obsluha nemusí namáhat se zvedáním těžkého materiálu. Běžné dílce lze pak věšet v oblasti 

(c). Při vstupu materiálu do lakovacího procesu dojde k přesunu vozíku s materiálem na pře-

voznici o třech drážkách (d). V lakovně jsou navrženy pouze 2 tyto převoznice, jelikož při vět-

ším množství by už si vzájemně překážely. Tato převoznice se pohybuje pouze v příčném směru 

po kolejích vyznačených čárkovanou čarou. Z převoznice se pak jednotlivé vozíky zaváží do 

zařízení lakovny (dráhy v zařízení jsou opět vyznačeny čerchovaně). Po procesu vytvrzení 

v polymerizační peci jsou díly na vozíku přesunuty do oblasti (c), v případě zmíněných těžkých 

dílců do oblasti (b) na chladnutí, kde také dochází k jejich kontrole a odvěšení, přičemž prostor 

vedle části sloužící k věšení a chladnutí byl navržen tak, aby zde byla umožněna snadná mani-

pulace s europaletami. 

 
Obr. 6.14 Dopravní systém pro manipulaci s materiálem při lakování.  
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6.4 Návrh dispozičního řešení 

V rámci této diplomové práce budou provedeny dva návrhy dispozičního řešení: jeden na zá-

kladě trojúhelníkové metody a druhý na základě požadovaných úprav ze strany firmy.  

6.4.1 Varianta 1 

První řešení vychází z návrhu uspořádání pracovišť s využitím trojúhelníkové metody, a mělo 

by být tedy vhodnou variantou z hlediska toku materiálu při výrobě stojanu jakožto typického 

představitele výroby. Při tomto řešení je dbáno na výsledek získaný trojúhelníkovou metodou 

aplikovaný do prostoru, který je k dispozici. Pracoviště, která nebyla v rozmisťovací metodě 

použita, jsou umisťována technologicky.  

 Celý objekt je dohromady opatřen třemi venkovními vstupními sekčními vraty, z nichž 

jedna vedou do lakovny a dvoje do kovovýroby, a jedněmi sekčními vraty spojujícími objekt 

nové haly s lakovnou. 

 V rámci kovovýroby jsou u obou vstupních vrat umístěna pracoviště dělírny materiálu. 

Jedná se o vhodnou pozici z hlediska přísunu materiálu z venku a také z hlediska likvidace od-

padního materiálu, který při dělení vzniká. Jak bylo řečeno v části manipulace s materiálem, v 

dělírně je umístěn mostový jeřáb. 

 V zadní části haly je situována u vstupních vrat pásová pila a zámečnická dílna, přede-

vším pak vrtačky, a ruční pracoviště. Ze zámečnické dílny lze postupovat posuvnými vraty do 

svařovny, která je z důvodu bezpečnosti a ergonomie umístěna v samostatné místnosti. Nad 

částí svařovny vede schodiště, avšak prostor pod ním byl využit jako sklad svařovacího mate-

riálu. Ze svařovny lze dále pokračovat opět posuvnými vraty do místnosti ručního pracoviště, 

tzv. brusírny, kde je mimo jiné prováděna kontrola a úpravy stojanu.  

 U hlavních vstupních vrat jsou umístěny tabulové nůžky a vodní paprsek, vedle něhož 

jsou situovány lisy. V přízemí je rovněž prostor pro toalety. Kanceláře jsou v této variantě umís-

těny v nadzemním patře, stejně tak jsou v patře situovány umývárny, šatny a denní místnost. 

Co se týče skladovacího prostoru v nadzemním podlaží, případně prostoru pro lehkou výrobu, 

u obou variant zůstává prostor neměnný a je zde umístěn pouze soustruh, který firma používá 

pouze zřídkakdy pro vlastní účely, ale přesto jej nechce vyřadit. Dále nebyla tato plocha po-

drobněji řešena, jelikož nebyly ze strany podniku poskytnuty konkrétnější požadavky. Lze tedy 

říci, že zde vzniká prostor pro případné nové strojní vybavení či vybudování skladu.  

 Uspořádání lakovny je u obou variant prakticky stejné. Jednotlivá zařízení lakovny byla 

uspořádána tak, jak vyžaduje proces lakování. Rovněž zde bylo dbáno na prostor pro příjem 

materiálu, který je umístěn poblíž vstupních vrat a je zde navržen také sklad, kde lze materiál 

skladovat v regálu, případně volně. Zařízení pro úpravu vody je umístěno v části současné umý-

várny, což znamená výhodné umístění u odpadů. Návrh dispozičního řešení varianty 1 je v 

příloze 5.  

6.4.2 Varianta 2 

Druhá varianta je úpravou prvního řešení a vznikla na základě požadovaných úprav ze strany 

vedení firmy. Úprava spočívá v požadavku firmy umístit kancelářské prostory pro technology 

do přízemí, tudíž bylo zapotřebí provést přesun některých pracovišť. Konkrétně bylo nutné pře-

sunout lisy a přeorganizovat zámečnickou dílnu. Tímto zásahem bylo zapotřebí také zrušit 

vchod propojující zámečnickou dílnu se svařovnou. V nadzemním podlaží se změnil pouze pro-

stor kanceláří, kde byla zavedena konferenční místnost.  Dispoziční řešení je v příloze 6.  
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6.5 Materiálový tok halou 

Materiálový tok navrhovanou halou bude opět znázorněn pro představitel výroby. Stejně jako 

u materiálového toku stávající výrobou bude použit špagetový diagram. 

6.5.1 Varianta 1 

Špagetový diagram pro horní a spodní sestavu je uveden na Obr. 6.15 a Obr. 6.16.  Barevně je 

odlišen tok jednotlivých dílů a sestavy, přičemž pracoviště, kde dochází ke zpracování materi-

álu jsou označena bodem, a místa kde dochází pouze ke kontrole čtvercem.  

 

Obr. 6.15 Špagetový diagram horní sestavy novou výrobou – varianta 1.  
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Obr. 6.16 Špagetový diagram spodní sestavy novou výrobou – varianta 1.  

Při výrobě horní sestavy materiál urazí 188 m a u spodní sestavy pak 185 m, a to od výstupu 

materiálu z jednotlivých skladů až po uskladnění v lakovně. Celkově, při výrobě jednoho kusu 

stojanu, se tak jedná o 373 m. V rámci lakovny pak každá podsestava urazí 108 m. Pokud se 

srovná délka trasy, kterou urazí materiál pouze v rámci kovovýroby se současným stavem, urazí 

materiál u této varianty o 26 m méně než v současnosti.  
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6.5.2 Varianta 2 

Zobrazení toku materiálu halou varianty 2 pomocí špagetového diagramu je na   

  

Obr. 6.17 Špagetový diagram horní sestavy novou výrobou – varianta 2.  
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Obr. 6.18 Špagetový diagram spodní sestavy novou výrobou – varianta 2.  

U druhé varianty urazí materiál při výrobě horní sestavy 205 m a u spodní sestavy 207 m, a 

celkově pak 412 m.  U této varianty dojde k celkovému prodloužení trasy o 39 m ve srovnání 

s první variantou a oproti současnému stavu dojde k prodloužení o necelých 13 m (v rámci 

kovovýroby).  
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7 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ  

Technicko-ekonomické zhodnocení je zaměřeno na kalkulaci všech nákladů investice. Jedná se 

o náklady na výstavbu nové haly, stavební úpravy stávající dílny pro potřeby lakovny, samotné 

zařízení lakovny, nákup mostového jeřábu do kovovýroby a manipulačních prostředků do la-

kovny, přesun strojního vybavení atd. Následně je na základě nákladů vypočítána doba návrat-

nosti investice a uveden přínos realizace investice pro podnik Kovo Poláček. Veškeré ceny jsou 

uvedeny bez DPH.   

7.1 Technologická část 

Kalkulace nákladů technologické části zahrnuje investiční náklady na nákup nového technolo-

gického vybavení včetně nákladů spojených s jeho zprovozněním, včetně nákladů spojených s 

přesunem stávajícího vybavení a nákupu manipulačních prostředků. 

7.1.1 Lakovna 

Investiční náklady potřebné k vybavení práškové lakovny navrhovaného v kapitole 4.2.2 byly 

určeny na základě odborného odhadu a jejich hodnoty zaznamenává Tab. 7.1. Na základě těchto 

hodnot pak bude vypočtena návratnost investice do technologie.  

Tab. 7.1 Investiční náklady vybavení práškové lakovny [62]: 

Položka Cena [Kč] 

Dopravní systém  600 000 

Odmašťovací kabina, recirkulační, zařízení a neutralizační stanice 1 200 000 

Polymerizační pec  1 100 000 

Lakovací kabina  1 500 000 

Elektrovybavení a řízení  250 000 

Montážní a kompletační materiál 150 000 

Montáž zařízení, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu 450 000 

Doprava zařízení 30 000 

Celkem 5 280 000 

Náklady na vybavení lakovny jsou vyčísleny na 5 280 000 Kč.  

𝑁𝑡𝐿 = 5 280 000 𝐾č 

kde: 𝑁𝑡𝐿 … náklady vybavení lakovny [Kč]. 

Náklady na manipulační techniku 

Do lakovny bude pořízen čelní vysokozdvižný vozík značky Jungheinrich s nosností 1600 kg. 

Pořizovací cena ojetého vozíku činí přibližně 230 000 Kč. Cena ručního paletového vozíku 

stejných parametrů, jako má stávající paletový vozík činí 8 000 Kč.  

 
𝑁𝑚𝑡𝐿 = 𝑁𝑣𝑣𝐿 + 𝑁𝑝𝑣𝐿 = 230 000 + 8 000 = 238 000 𝐾č (7.1) 

kde: 𝑁𝑚𝑡𝐿 … náklady na pořízení manipulační techniky do lakovny [Kč], 

 𝑁𝑣𝑣𝐿 … náklady na pořízení vysokozdvižného vozíku [Kč], 

 𝑁𝑝𝑣𝐿 … náklady na pořízení paletového vozíku [Kč]. 
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7.1.2 Nová hala  

Rozpočet technologické části v rámci nové haly bude zahrnovat pouze náklady spojené s poří-

zením a montáží mostového jeřábu. Protože byly navrženy jeřáby prakticky stejných parametrů 

od dvou různých výrobců, bude zvolena ekonomicky výhodnější varianta. Kalkulace jednotli-

vých položek je v Tab. 7.2.  

Jak lze vyčíst z tabulky porovnávající investiční náklady spojené s pořízením mostového 

jeřábu od výrobce ABUS a od výrobce GIGA, ekonomicky výhodnější je první ze zmíněných 

výrobců. Z těchto důvodů bude uvažováno právě s jeřábem od výrobce ABUS.  

𝑁𝑗𝐾 = 626 000 𝐾č 

kde: 𝑁𝑗𝐾 … náklady na jeřáb [Kč]. 

 V rámci nové haly bude pořízen také jeden ruční paletový vozík na manipulaci s mate-

riálem v nadzemním podlaží.  

𝑁𝑝𝑣𝐾 = 8 000 𝐾č 

kde: 𝑁𝑝𝑣𝐾 … náklady na pořízení paletového vozíku do kovovýroby [Kč] 

Náklady na přesun strojního vybavení 

Spolu s vybavením nové haly souvisí také přesun stávajícího vybavení do nové budovy. Dle 

zkušeností firmy je odhadovaná částka na přesun strojního vybavení 50 000 Kč.  

𝑁𝑝𝑠𝐾 = 50 000 𝐾č 

kde: 𝑁𝑝𝑠𝐾 … náklady na přesun strojů [Kč]. 

7.1.3 Celkové náklady na technologickou část 

Z nákladů na vybavení lakovny a nové haly se součtem získají celkové náklady na technolo-

gickou část.  

𝑁𝑡 = 𝑁𝑡𝐿 + 𝑁𝑚𝑡𝐿 + 𝑁𝑗𝐾 + 𝑁𝑝𝑣𝐾 + 𝑁𝑝𝑠𝐾 = 5 280 000 + 238 000 + 

+ 626 000 + 8000 + 50 000 = 6 202 000 𝐾č 
(7.2) 

kde: 𝑁𝑡 … celkové náklady na technologickou část investice [Kč]. 

Tab. 7.2 Investiční náklady na jeřáby dvou výrobců [76, 77]: 

Položka ABUS – Cena [Kč] GIGA – Cena [Kč] 

Jeřáb 359 000 403 800 

Napájecí trolej 21 000 24 400 

Montáž jeřábu 37 000 32 000 

Jeřábová dráha s montáží 207 000 185 000 

Doprava V ceně 17 700 

Celkem 626 000 662 900 
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7.2 Stavební část 

Náklady na realizaci stavební části jsou naceněny zvlášť pro stavbu nové haly a zvlášť pro 

rekonstrukci stávající budovy pro lakovnu.  

7.2.1 Nová hala 

Nová hala pro kovovýrobu bude mít rozměry 19 540 x 19 640 mm a výšku 8 m. Bude se jednat 

o montovanou zateplenou stavbu. Předpokládaný rozpočet na realizaci stavby nové haly pro 

kovovýrobu je uveden v Tab. 7.3. 

Tab. 7.3 Stavební rozpočet nové haly: 

Položka Cena [Kč] 

Nadzemní část 2 900 000 

Terénní úpravy, základy atd. 700 000 

Zařízení budovy (elektroinstalace, topení, vzduchotechnika aj.) 1 100 000 

Celkem 4 700 000 

Náklady spojené s výstavbou nové haly jsou vyčísleny na 4 700 000 Kč.  

𝑁𝑠𝐾 = 4 700 000 𝐾č 

kde: 𝑁𝑠𝐾 … náklady na stavbu nové haly pro kovovýrobu [Kč]. 

7.2.2 Lakovna 

Předpokládaný rozpočet na rekonstrukci stávající stavby uvádí Tab. 7.4. Součástí rekonstrukce 

by mělo být nové střešní opláštění s celkovým zvýšením stropu a střechy na úroveň nové haly, 

dále také nezbytná úprava zdiva (zvýšení zdí, přesun vstupu atd.) a mimo jiné také vzducho-

technika, která je v lakovnách velmi důležitým prvkem.  

Tab. 7.4 Stavební rozpočet na rekonstrukci: 

Položka Cena [Kč] 

Střešní opláštění 450 000 

Ocelová konstrukce 500 000 

Úprava zdiva a stěnové opláštění 500 000 

Zařízení budovy (elektroinstalace, topení, vzduchotechnika aj.) 500 000 

Celkem 1 950 000 

Náklady spojené s rekonstrukcí stávající budovy jsou vyčísleny na 1 950 000 Kč.  

𝑁𝑠𝐿 = 1 950 000 𝐾č 

kde: 𝑁𝑠𝐿 … náklady na stavební úpravy budovy pro lakovnu [Kč]. 
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7.2.3 Celkové náklady na stavební část 

Z nákladů na stavbu nové haly a rekonstrukci stávající výrobní budovy pro vybudování lakovny 

se součtem získají celkové náklady na stavební část.  

 
𝑁𝑠 = 𝑁𝑠ℎ + 𝑁𝑠𝑙 = 4 700 000 + 1 950 000 = 6 650 000 𝐾č (7.3) 

kde: 𝑁𝑠 … celkové náklady stavební část [Kč], 

7.3 Celková výše investice 

Celková výše investice se určí součtem nákladů spadajících do technologické části, které byly 

určeny v kap. 7.1.3 s náklady na část stavební dle kap. 7.2.3. 

 
𝑁𝐼 = 𝑁𝑡 + 𝑁𝑠 = 6 202 000 + 6 650 000 = 12 852 000 𝐾č (7.4) 

kde: 𝑁𝐼 … celkové náklady na investici [Kč]. 

7.4 Návratnost investice 

V rámci této kapitoly bude zhodnocena návratnost navrhované investice.  Výpočtem doby ná-

vratnosti se získá doba, náklady na pořízení dané investice splatí ze zisku. Předpokládá-li se 

konstantní zisk, je možné dobu návratnosti zjednodušeně stanovit jako podíl investičních ná-

kladů a předpokládaného ročního zisku.  

 

𝐷𝑁 =
𝑁𝐼

𝑍
 (7.5) 

kde: 𝐷𝑁 … doba návratnosti [rok], 

𝑁𝐼 … celkové náklady na investici [Kč], 

𝑍 … předpokládaný roční zisk [Kč]. 

 

7.4.1 Celkové náklady na investici 

Celkové náklady na investici byly vyčísleny na 12 852 000 Kč. Zahrnují náklady na pořízení 

technologického vybavení a manipulační techniky spolu s náklady na stavební část. Jedná se 

tedy o jednorázově vynaloženou částku na pořízení investice. 

𝑁𝐼 = 12 852 000 𝐾č 
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7.4.2 Předpokládaný roční zisk 

Nejprve je nutné propočítat náklady na výrobu stojanu. Výše zisku se pak vypočte jako rozdíl 

tržeb z prodeje a vypočtených nákladů.  

Propočet nákladů 

• Kovovýroba  

Náklady na výrobu 1 kusu stojanu v rámci kovovýroby činí 100,5 Kč. Tato částka zahrnuje 

náklady na provoz, mzdy i materiál.  

𝑛𝑗𝑘 = 100,5 𝐾č/𝑘𝑠 

kde: 𝑛𝑗𝑘 … náklady na 1 stojan v rámci kovovýroby [Kč/ks], 

Celkové náklady na výrobu 32 200 ks jsou:  

𝑁𝑘 = 𝑛𝑗𝑘 ∙ 𝑁 = 100,5 ∙ 32200 = 3 236 100 𝐾č (7.6) 

kde: 𝑁𝑘 … celkové náklady stojan v kovovýrobě [Kč], 

𝑁 … počet kusů [ks/rok]. 
 

• Lakovna 

Jak bylo zmíněno, výrobky z kovovýroby pokryjí zhruba 30 % celkové kapacity lakovny. Proto 

bude nyní přepočítáno množství kusů pro lakovnu tak, jako by byla lakovna vytížena na 100 %. 

 
𝑁𝑥_𝐿 =

32200 ∙ 100

30
= 107333,33 ≅ 107333 𝑘𝑠/𝑟𝑜𝑘 (7.7) 

kde: 𝑁𝑥_𝐿 … přepočítaný počet kusů v lakovně [ks/rok]. 

Náklady spojené s přijetím nových pracovníků  

Při realizaci návrhu bude zapotřebí dle konzultace s vedením firmy zaměstnat 3 pracovníky na 

obsluhu lakovny spolu s jedním technologem. Dále se předpokládá zaměstnání pracovníka 

úklidu na částečný úvazek. Hrubé mzdy u těchto pozic jsou vyčísleny následovně [78]:  

Tab. 7.5 Průměrné měsíční mzdy na základě profese [84]: 

Pozice Mzda na osobu [Kč] 

Technolog 30 264 

Lakýrník 24 144 

Dělník (celkem 2) 19 709 

Pracovník úklidu (částečný úvazek) 6 000 

∑ 1 197 912 

Celkem pro zaměstnavatele za rok 1 606 000 

Celkové roční náklady zaměstnavatele spojené se zaměstnáním těchto zaměstnanců zahrnují 

také odvody na sociální a zdravotní pojištění, což činní v souhrnné sazbě 34 % z hrubé mzdy 

(25 % je odváděno na sociální pojištění a 9 % na zdravotní). 

𝑁𝑧 = 1 606 000 𝐾č 

kde: 𝑁𝑧 … roční náklady na nové zaměstnance [Kč]. 
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Náklady na provoz lakovny 

Náklady na provoz lakovny jsou uvedeny za celý rok a zahrnují spotřebu materiálu, náklady 

na energii a další položky. Na základě parametrů lakovny a odborné konzultace byly vyčís-

leny následovně:   

Náklady na barvu 

𝑁𝐵 = 1 012 500 𝐾č 

kde: 𝑁𝐵 … roční náklady na barvu [Kč]. 

Náklady na odmašťovací lázeň 

𝑁𝑂 = 115 000 𝐾č 

kde: 𝑁𝑂 … roční náklady na odmašťovací lázeň [Kč]. 

Náklady na energie 

𝑁𝐸 = 430 200 𝐾č 

kde: 𝑁𝐸 … roční náklady na energii [Kč]. 

Náklady na vodu 

𝑁𝑉 = 98 400 𝐾č 

kde: 𝑁𝑉 … roční náklady na vodu [Kč]. 

Náklady na údržbu a opravy 

𝑁Ú = 35 000 𝐾č 

kde: 𝑁Ú … roční náklady údržbu a opravy [Kč]. 

Náklady na obalový materiál a náklady na expedici 

𝑁𝑂𝐵 = 120 000 𝐾č 

kde: 𝑁𝑂𝐵 … roční náklady na obalový materiál a expedici [Kč]. 

Náklady na OOPP 

𝑁𝑂𝑂𝑃𝑃 = 25 000 𝐾č 

kde: 𝑁𝑂𝑂𝑃𝑃 … roční náklady na OOPP pro zaměstnance lakovny [Kč]. 

Celkové náklady lakovny 

𝑁𝐿 = 𝑁𝑧 + 𝑁𝐵 + 𝑁𝑂 + 𝑁𝐸 + 𝑁𝑉 + 𝑁Ú + 𝑁𝑂𝐵 + 𝑁𝑂𝑂𝑃𝑃 = 1 606 000 + 
+1 012 500 + 115 000 + 430 200 + 98 400 + 35 000 + 120 000

+ 25 000 = 3 442 100 𝐾č 

(7.8) 
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Výpočet zisku 

V současnosti se výrobek prodává za 173 Kč/ks. Z této ceny představuje 37 Kč cena za lak.  

• Kovovýroba 

Tržba na kus v rámci kovovýroby je pak:  

𝑡𝑗𝐾 = 𝑐 − 𝑐𝐿 = 173 − 37 = 136 𝐾č (7.9) 

kde: 𝑡𝑗𝐾 … tržba z jednoho kusu v kovovýrobě [Kč], 

 𝑐 … cena výrobku [Kč], 

 𝑐𝐿 … cena za lakování [Kč]. 

Po odečtení nákladů se dostane zisk z 1 kusu:  

𝑧𝑗𝐾 = 𝑡𝑗𝐾 − 𝑛𝑗𝐾 = 136 − 100,5 = 35,5 𝐾č/𝑘𝑠 (7.10) 

kde: 𝑧𝑗𝐾 … zisk z jednoho kusu v kovovýrobě [Kč]. 

Celkový zisk z výroby stojanů v kovovýrobě je pak: 

𝑍𝐾 = 𝑧𝑗𝐾 ∙ 𝑁 = 35,5 ∙ 32 200 = 1 143 100 𝐾č (7.11) 

kde: 𝑍𝐾 … celkový zisk z výroby stojanů v kovovýrobě [Kč]. 

Zisk v lakovně se vypočítá pro přepočítaný počet kusů. Cena za lakování 1 kusu bude uvažo-

vána stejná jako v současnosti, tj. 37 Kč.  

𝑇𝐿 = 𝑐𝐿 ∙ 𝑁𝑥𝐿
= 37 ∙ 107333 = 3 971 321 𝐾č (7.12) 

kde: 𝑇𝐿 … tržba lakovny [Kč]. 

Celkový zisk z lakovny se získá rozdílem tržeb lakovny a nákladů. 

𝑍𝐿 = 𝑇𝐿 − 𝑁𝐿 = 3 971 321 − 3 442 100 = 529 221 𝐾č (7.13) 

kde: 𝑍𝐿 … zisk lakovny [Kč]. 

 

Celkový roční zisk 

Celkový roční zisk se získá součtem zisku kovovýroby a lakovny. Zisk v rámci výroby kusové 

a atypické si firma nepřála zveřejňovat, tudíž bude předpokládán roční zisk ve výši 100 000 Kč, 

který bude zahrnut do následujícího výpočtu.   

𝑍𝐶 = 𝑍𝐾 + 𝑍𝐿 + 𝑍𝐴 = 1 143 100 + 529 221 + 100 000 = 1 772 321 𝐾č (7.14) 

kde: 𝑍𝐶  … celkový roční zisk [Kč], 

 𝑍𝐴 … uvažovaný zisk z atypické výroby [Kč]. 
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7.4.3 Doba návratnosti investice 

Díky výše získaným hodnotám lze již vyčíslit dobu návratnosti investice použitím vzorce uve-

deného v úvodu kapitoly 7.4.  

 

𝐷𝑁 =
𝑁𝐼

𝑍𝐶
=

12 852 000

1 772 321 
= 7,25 𝑙𝑒𝑡 (7.15) 

Zjednodušená doba návratnosti podniku Kovo Poláček do navrhované investice činí 7,25 let, 

tj. 7 let a 3 měsíce. Vzhledem k rozsahu investice je tato doba adekvátní a investice se jeví jako 

vhodná. Firma by však měla zvážit zavedení vícesměnného provozu, aby se doba návratnosti 

snížila. Pokud se zhodnotí doba návratnosti investice do technologie pouze v rámci lakovny, 

technologie by se za současných okolností zaplatila za více než 10 let, což přesahuje obvyklou 

dobu životnosti.  

7.5 Přínosy investice 

Realizace investice má pro firmu řadu podstatných přínosů. Největším přínosem vybudování 

nové haly je možnost navýšení výrobní kapacity, a to především díky tomu, že již firma bude 

mít možnost přijmout nové zaměstnance. Nová budova má dostatečné prostory jak pro kance-

lářské pracovníky, tak pro zaměstnance výroby a taktéž dostatečné sociální plochy. 

 Nesporným kladem realizace návrhu je získání nových, moderních a reprezentativních 

prostorů pro firmu spolu se zvýšením bezpečnosti a ergonomie a vyšším pracovním komfortem 

pro zaměstnance. Jelikož je velikost haly naddimenzovaná, naskýtá se zde možnost dalšího 

navýšení výroby, a to bez nutnosti stavebních úprav v objektu. Taktéž jsou zde navrženy dosta-

tečné prostory pro skladování materiálu, a to jak v kovovýrobě, tak v lakovně.  

 Dalším přínosem je rozšíření služeb nabízených firmou díky zavedení práškové la-

kovny, čímž firma může získat nové zákazníky a upevnit tak své postavení na trhu a zároveň 

zkvalitnit své služby. Firmě realizace lakovny zajistí vyšší flexibilitu a zároveň se sníží její 

závislost na kooperaci s jinými firmami. Realizací navrhovaného řešení se navíc zrychlí tok 

typického výrobku firmou a použitím upravené technologie jeho výroby dojde k úspoře času 

potřebného k jeho výrobě o 29 %.  

 Co se týká celkové investice, lze říci, že je vhodná k realizaci, což bylo také ověřeno 

výpočtem doby návratnosti. Soupis nejpodstatnějších kladů a záporů je uveden v Tab. 7.6. 

Tab. 7.6 Soupis kladů a záporů investice: 

Klady Zápory 

Větší prostory  Zadlužení 

Rozšíření služeb Vyšší režijní náklady 

Vyšší kapacity Nutnost lepší organizace 

Zázemí pro nové zaměstnance Rizika spojená s investicí 

Vyšší konkurenceschopnost Vyšší administrativní nároky 

Možnost růstu firmy  

Vyšší flexibilita  
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ZÁVĚR 

Předložená diplomová práce byla zaměřena na návrh technologického pracoviště v podniku 

Kovo Poláček, který se zabývá zakázkovou kovovýrobou. Firma se rozhodla pro výstavbu nové 

haly obsahující výrobní část pro kovovýrobu i zázemí pro zaměstnance a rovněž vybudovat 

práškovou lakovnu. Právě návrh zmíněných celků byl předmětem této práce. Cílem práce bylo 

provedení analýzy požadavků na pracoviště z pohledu potřebné výrobní technologie spolu se 

stanovením parametrů vybavení tohoto pracoviště, dále návrh uspořádání pracovišť s ohledem 

na BOZP a ergonomii, kalkulace nákladů na realizaci návrhu a zhodnocení přínosů realizace 

návrhu. 

 První, teoretická část práce, byla věnována podrobnému uvedení do problematiky tech-

nologického projektování, počínaje vysvětlením základních pojmů z oblasti projektování přes 

představení metod používaných k sestavování návrhů a kapacitní propočty až po zásady ergo-

nomie v projektování.  

 Samotnému řešení práce předcházel rozbor současného stavu firmy, kde byla firma 

představena a taktéž byla provedena analýza tržních možností zaměřená na vnější a vnitřní okolí 

firmy. Z analýz vyplynulo, že největší hrozbou je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, který 

by při plánované investici mohl mít pro firmu negativní dopad. Ze SWOT analýzy také vyšlo, 

že firma má potenciál ke zvýšení kapacity, ale má problém s kooperacemi a výrobními prostory, 

což stavba nové haly eliminuje.  

Dále byl zvolen reprezentant výroby v podobě stojanu, který firma vyrábí a z něhož vy-

chází celý návrh řešení. Nejprve byl navržen nový způsob jeho výroby znamenající úsporu času 

o 29 %, který navíc předpokládá povrchovou úpravu ve vlastní lakovně. Pro tuto variantu byl 

nově sestaven postupový graf výroby i šachovnicová tabulka představující souhrn materiálo-

vých toků mezi jednotlivými pracovišti. Kromě toho byla představena samotná technologie 

práškového lakování, z níž pak vycházel návrh potřebného vybavení lakovny, jejíž kapacita 

byla stanovena na 50 000 m2 lakované plochy za rok při jednosměnném provozu.  

Dispoziční řešení nové haly a lakovny bylo provedeno s ohledem na bezpečnost a ergo-

nomii s využitím prosté trojúhelníkové metody na základě intenzity materiálového toku mezi 

jednotlivými pracovišti. Rovněž byla vypracována druhá varianta řešení zohledňující poža-

davky směřované ze strany vedení firmy. Pro obě varianty byla provedena analýza materiálo-

vého toku halou pro výrobu představitele a taktéž byl proveden návrh manipulace s materiálem, 

včetně detailního popisu dopravního systému v lakovně.   

V závěrečné části práce bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení, kde byly 

vyčísleny náklady na investici, a to jak pro stavební část, tak pro část technologickou. Doba 

návratnosti sedm let a tři měsíce pak potvrdila, že se investice jeví jako výhodná. Měla by vést 

k navýšení zisku, větší konkurenceschopnosti firmy spolu s možností navýšení výrobních ka-

pacit, zrychlení toku materiálu výrobou a rovněž ke zvýšení bezpečnosti. Závěrem lze tedy 

konstatovat, že stanovené cíle práce byly splněny.  

 

  

.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Význam 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CNC Computer Numerical Control 

CRAFT Computer Relative Allocation of Facilities Technique 

ČSN Česká technická norma  

DIČ Daňové identifikační číslo 

DPH Daň z přidané hodnoty 

EN   Evropská norma 

HDP Hrubý domácí produkt 

IČO Identifikační číslo osoby 

ISO lnternational Organization for Standardization 

LPG Liquefied Petroleum Gas 

OHSAS Occupational Health and Safety Assessment Specification 

OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky 

PLM Product Lifecycle Management 

RAL ReichsAusschuss für Lieferbedingungen 

S.L.P. Systematic Layout Planning 

UV Ultra Violet 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN  

Symbol Rozměr Význam 

A [pracovník] počet administrativních pracovníků 

a [-] koeficient vícestrojové obsluhy 

Bk [-] počet bodů k-té dvojice pracovišť 

c [Kč/ks] cena výrobku 

cL [Kč/ks] cena za lakování 

D [dny/rok] průměrný počet dní dovolené 

Dc [pracovník] celkový počet pracovníků podniku 

Devc [dělník] celkový počet evidenčních dělníků 

Devp [dělník] evidenční počet pomocných dělníků 

Devr [dělník] evidenční stav ručních dělníků  

Devs [dělník] evidenční stav strojních dělníků 

DN [rok] doba návratnosti investice 

Dp [dělník] počet pomocných dělníků 

DPOP [pracovník] počet pracovníků obslužného personálu 

DV [dělník] celkový počet výrobních dělníků 

Dvr [dělník] počet ručních dělníků 

DvrI [dělník] počet ručních dělníků v první směně 

DvrII [dělník] počet ručních dělníků ve druhé směně 

Dvs [dělník] počet strojních dělníků 

DvsI [dělník] počet strojních dělníků v první směně 

DvsII [dělník] počet strojních dělníků ve druhé směně 

Ed [h/rok] efektivní časový fond dělníka 

Er [h/rok] efektivní časový fond ručního pracoviště 

Es [h/rok] efektivní časový fond strojního pracoviště 

Evoz [h/rok] časový fond vozíku 

Fp [m2] pomocná podlahová plocha 

Fpdc [m2] pomocná plocha vnitřních dopravních cest 

Fpk [m2] pomocná plocha kontroly 

Fpnh [m2] pomocná plocha pro hospodaření s nářadím 

Fpr [m2] provozní plocha 

Fpskl [m2] pomocná plocha skladová 

Fpú [m2] pomocná plocha údržby 

Fr [m2] výrobní plocha ručních pracovišť 

fr [m2/stroj] měrná plocha ručního pracoviště 

Fs [m2] výrobní plocha strojních pracovišť 

fsj [m2] měrná plocha strojního pracoviště pro stroj j-tého typu 

Fsoc [m2] plocha sociální 

Fspr [m2] plocha správní 
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Symbol Rozměr Význam 

Fšat [m2] plocha šaten 

Fum [m2] plocha umýváren 

Fútv [m2] plocha útvaru 

Fv [m2] výrobní plocha 

FWC [m2] plocha WC 

i [-] průměrný počet manipulací s manipulační jednotkou 

ITA [pracovník] počet pracovníků ITA 

k [-] koeficient ztrát kapacity vozíku 

K [pracovník] počet konstruktérů 

K [-] kooperační stupeň 

Kc [dny/rok] celkový počet dnů v roce  

ki [-] počet pracovišť, na která má i-té pracoviště kooperační vazbu 

ki [-] koeficient relativního významu i-tého kritéria pro podnik 

kpnr [-] koeficient překračování norem pro ruční pracoviště 

kpns [-] koeficient překračovaní norem pro strojní pracoviště 

L [m] průměrná délka pojezdu vozíku 

m [ks] počet vyráběných druhů výrobků 

n [-] počet pracovišť v systému 

N [dny/rok] počet nedělí 

N [dny/rok] průměrný počet dní nemoci pracovníka 

N [ks] plánovaný počet vyráběných kusů 

NB [Kč] roční náklady na barvu 

NE [Kč] roční náklady na energii 

ni [ks/rok] počet i-tého výrobku  

NI [Kč] celkové náklady na investici 

nj [ks] navržený počet strojů j-tého typu 

njK [Kč/ks] náklady na 1 stojan v rámci kovovýroby 

NjK [Kč] náklady na jeřáb 

NK [Kč] celkové náklady na stojan v kovovýrobě  

NmtL [Kč] náklady na pořízení manipulační techniky do lakovny 

NO [Kč] náklady na odmašťovací lázeň 

NOB [Kč] roční náklady na obalový materiál a expedici 

NOOPP [Kč] roční náklady na OOPP pro zaměstnance lakovny 

Np [ks/rok] přepočítaný počet kusů představitele 

Nps [Kč] náklady na přesun strojů 

NpvK [Kč] náklady na pořízení paletového vozíku do kovovýroby 

NpvL [Kč] náklady na pořízení paletového vozíku do lakovny 

Ns [Kč] celkové náklady na stavební část 

NsK [Kč] náklady na stavbu nové haly pro kovovýrobu 
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Symbol Rozměr Význam 

NsL [Kč] náklady na stavbu úpravy budovy pro lakovnu 

Nt [Kč] náklady na technologickou část investice 

NtL [Kč] náklady na vybavení lakovny 

NÚ [Kč] náklady na údržbu a opravy 

NV [Kč] roční náklady na vodu 

nvv [ks] počet vysokozdvižných vozíků 

NvvL [Kč] náklady na pořízení vysokozdvižného vozíku do lakovny 

Nx_L [Kč] přepočítaný počet kusů v lakovně 

Nz [Kč] roční náklady na nové zaměstnance 

Pr [ks] navržený počet pracovišť 

Pski [ks] skutečný počet pracovišť i-té operace 

Pthri [ks] teoretický počet ručních pracovišť 

Pthsi [ks] teoretický počet strojních pracovišť 

Ptri [ks] teoretický počet pracovišť pro i-tou operaci 

qi [-] hodnota vztahu mezi daným objektem i a nově umisťovaným 

Qspal [kg] množství přepravovaného materiálu za rok 

qv [kg] hmotnost dílů přepravovaných při jednom přejezdu 

S [dny/rok] počet sobot 

sr [-] směnnost ručních pracovišť 

ss [-] směnnost strojních pracovišť 

Sv [dny/rok] počet státních svátků 

T [pracovník] počet technologů 

ti [Nh] pracnost i-tého výrobku 

tjk [Kč/ks] tržba z jednoho kusu v kovovýrobě 

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

TL [Kč] tržba lakovny 

tn [min] čas potřebný k naložení součásti 

tn [min] čas potřebný k naložení součásti 

tp [Nh] pracnost zvoleného představitele 

tv [min] čas potřebný k vyložení součásti z vozíku 

v [m·min-1] průměrná rychlost vozíku při manipulaci v objektu 

Vi [-] stupeň významu i-tého kritéria pro dvojici pracovišť 

xi [-] souřadnice i-tého objektu 

xv [-] hledané souřadnice umisťovaného objektu 

yi [-] souřadnice i-tého objektu 

yv [-] hledané souřadnice umisťovaného objektu 

Z [Kč] předpokládaný roční zisk investice 

ZA [Kč] předpokládaný roční zisk z atypické výroby 

ZC [Kč] celkový roční zisk 
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Symbol Rozměr Význam 

zjK [Kč/ks] zisk z jednoho kusu v kovovýrobě 

ZK [Kč] celkový zisk z výroby stojanů v kovovýrobě 

ZL [Kč] zisk lakovny 

ηi [%] časové využití pracoviště v i-té operaci 

ηsk [%] časové využití strojů technologické skupiny 
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