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ABSTRAKT 

 ÚST FSI VUT v Brně 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá technologickým projektem u dané strojírenské firmy, která 
se jmenuje MAXAREN s.r.o. Práce obsahuje teoretickou část o technologickém 
projektování, následně analýzu současného stavu firmy, kapacitní propočty, 
dispoziční řešení a technicko-ekonomické hodnocení. Propočty jsou vypočítány 
vzhledem k typizovanému produktu firmy. Dispoziční návrh, který je navržen 
v technologickém uspořádání, byl zhotoven pomocí kapacitních propočtů a 
optimalizací daných firmou. Z technicko-ekonomického hodnocení je patrné, že je 
investice vhodná. 

 
Klíčová slova 

technologické projektování, kapacitní propočty, dispoziční řešení, technicko-
ekonomické hodnocení, technologické uspořádání  

 

ABSTRACT 

The Master Thesis deals with technological project in the engineering company, that 
is named MAXAREN Ltd. The Thesis includes theoretical part about technological 
designing, analysis of the current status of the company, capacity calculations, layout 
and technical and economic assessment. The calculations are calculated based on 
the typical product of the company. The layout, that is designed in a technological 
arrangement, was made using capacity calculations and optimizations given by the 
company. It is clear from the technical a economic assessement that the investment 
is appropriate. 

 
Key words 

technological designing, capacity calculations, layout, technical and economic 
assessement, technological arrangement 
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ÚVOD  

V dnešní době udržet krok s konkurencí v odvětví jako je strojírenství, bývá pro 
firmy složité a velmi finančně náročné. Zejména investice do strojního vybavení a 
prostorů vyžadují velké finanční zdroje a tím tvoří určitou bariéru vstupu do tohoto 
odvětví. Pokud ale firmy chtějí reagovat na pokrok nebo na potřeby trhu, tak jim 
nezbývá nic jiného než vložit svůj kapitál do modernizace. Tento problém řeší zejména 
malé a střední firmy, kterých je na trhu práce a zejména ve strojírenském odvětví 
nejvíce. Hlavním prostředkem bývá inovace. Jedná se buďto o optimalizaci výroby 
nebo komplexu, druhou variantou může být úplně nová výstavba moderních výrobních 
komplexů. Před realizací musí být pečlivě sestaven technologický projekt, který se 
skládá z mnoha částí, jako je například dispoziční řešení jednotlivých pracovišť nebo 
kapacitní propočty. Projekt je vytvořen zejména k zabezpečení bezproblémovosti, 
efektivnosti a plynulosti dané konečné výroby. 

Firma MAXAREN s.r.o. je strojírenská firma, která se zabývá vývojem, konstrukcí, 
výrobou a následně možnou instalací. Zejména jde o zakázkovou kusovou nebo 
malosériovou výrobu. V minulosti se firma rozdělila na dvě provozovny z důvodu 
nedostatku prostoru pro výrobu. Jednotlivé provozovny jsou od sebe vzdálené 6 km 
a i tato malá vzdálenost sebou nese rizika a problémy. Z těchto důvodů se firma 
rozhodla znovu spojit výrobu do jednoho velkého výrobního objektu. Zakoupila již 
postavený objekt, který by měl být v budoucnu ideálním prostředím pro firmu. 
Prvotním cílem je sdružení výroby, zlepšení organizace výroby, jednodušší kontakt 
daných oddělení firmy mezi sebou, navýšení výrobních kapacit apod. Všechny tyto 
faktory mají zajistit zefektivnění výroby a zvýšení zisku [1]. 

Cílem diplomové práce je na základě požadavků výroby pro jednotlivá oddělení, 
navrhnout pomocí kapacitních propočtů, co nejefektivnější dispoziční řešení celého 
nového objektu bezpochyby s ohledem na bezpečnost práce a ergonomii výrobního 
procesu včetně patřičného technicko-ekonomického hodnocení. 
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1 TECHNOLOGICKÉ PROJEKTOVÁNÍ 

Technologické projektování je jedna z významných částí technologické přípravy 
výroby. Především se zabývá návrhem jednotlivých variant technologie výroby a 
největší prioritou je návrh technicko-organizačních uspořádání výrobních celků. Druhý 
návrh je založen na optimálním využití výrobních faktorů, které zahrnují produktivitu a 
efektivnost daného procesu. Technologické projektování se skládá ze souboru 
rozborových, plánovacích, organizačních a návrhových činností, ze kterých se vytvoří 
tzv. technologicko-organizační projekt. Prvotní částí projektové dokumentace je 
dispoziční řešení rozmístění strojů a zařízení, na kterou se váže podrobné řešení 
stavební části, rozvodů energií, tepla, vzduchu a odsávání. V neposlední řadě je třeba 
zmínit organizaci a závěrečné vyhodnocení ekonomického efektu [2,3]. 

 

1.1 Typy výroby a výrobek  

Velkým vlivem na úspěšné zpracování technologického projektu má daný typ 
výroby a samotný výrobek. V současné době bývá výroba ve výrobních závodech 
velmi rozmanitá, tudíž může nastat situace, že v jednom výrobním závodě (stává se, 
že i v jednom provozu) se můžou vyrábět dva nebo více různých druhů výrobků, tudíž 
výrobní závod musí být charakterizován dle dominantní výroby. Základní členění typů 
výroby je na kusovou, sériovou a hromadnou výrobu. Směrodatný parametr v tomto 
členění je v kusech měřitelný objem výroby. Typickým příkladem pro výrobu kusových 
výrobků je těžký průmysl. V lehkých nebo středních provozech bývá nejčastěji 
využívána sériová nebo hromadná výroba. Pokud se jedná o výrobu velkosériovou, 
tak je potřeba dbát na zajištění plynulosti a co největší možné efektivnosti procesu 
výroby. K dosažení těchto cílů se využívá inovativní technologie a efektivní 
manipulace s materiálem. Velkou mírou to ovlivňuje samotný technologický projekt a 
má to vliv i na správné zvolení strojů, zařízení, manipulačních prostředků a na jejich 
následné uspořádání [2,3]. 

 

1.2 Systémové prvky a vazby  

Systém, který je projektován (provoz, dílna podnik), se může definovat také jako 
výrobní organismus. Jednotlivé systémy jsou složeny z tzv. prvků a vztahů mezi nimi. 

 
Prvky výrobního procesu [2,3,4]: 

 pracovníci s danou kvalifikací a s dalšími vlastnostmi, 

 stroje a zařízení, 

 části, ze kterých je tvořen výrobek (surovina, materiál, subdodávky). 
 

Vztahy mezi prvky [2,3,4]: 

 v procesu využívané principy (technologické principy a vazby, pracovní 
postupy), 

 veškeré druhy energií, které jsou využity v procesu, 

 vztahy konstrukčního typu (konstrukce výrobku), 

 organizační (zabezpečení správné funkce projektovaného organismu. 
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1.3 Obecný postup při sestavování technologických návrhů  

V současné době se v praxi nejčastěji vyžaduje racionalizace současné výroby. 
Méně častým jevem je zavedení úplně nového výrobního systému tzv. „na zelené 
louce“. Základním kamenem pro úspěšný návrh je správná metodika postupu. 
Příprava je cyklus, který je daný v následujících etapách [2,3]: 

 
1. diagnostika 
2. sběr informací 
3. rozbor 
4. návrh  
5. realizace 

 
1. Diagnostika (průzkum) 

V této části postupu jde o prvotní kontakt se sledovaným objektem. Není-li 
předmětem zájmu výstavba nového objektu, ale jde o racionalizaci již zaběhlého 
systému, tak je nutnost zjistit, v kterých částech výrobního procesu se nacházejí 
nedostatky (např. manipulace s materiálem). Pokud se jedná o racionalizaci je 
potřeba sestavit tým zejména interních zkušených pracovníků, kteří znají dokonale 
koncept firmy a zejména závislost daných jevů a jejich příčin [2,3]. 

 
2. Sběr informací 

Shromažďování informací bývá v praxi často opomíjeno a v některých případech 
dokonce vynecháno úplně. Ovšem sběr informací je velice důležitý, protože úzce 
navazuje na následující etapu rozbor (ve kterém jde zejména o rozbor nasbíraných 
informací). Pro usnadnění práce zaměstnanců, zrychlení sběru informací a efektivní 
výsledek je potřeba organizace. V dnešní době se používají dvě formy zisku 
informací. Prvním typem jsou informace z evidence. Jsou snadno přístupná 
z firemních informačních systémů. Ovšem jejich velkou nevýhodou je, že mohou být 
zprůměrované nebo nemusí být zrovna aktuální a především není přístup k původním 
naměřeným datům. Druhým typem jsou informace z pozorování. Tyto data se obtížně 
shánějí, ale jsou oproti evidenci aktuální. Což může být v některých případech velkou 
výhodou a řešení pro konkrétní objekt vykresluje realitu pravdivě [2,3]. 

3. Rozbor (analýza) 

Po úspěšném splnění výše uvedených etap je čas přistoupit k rozboru. Je-li 
provedení analýzy dobré, bývají nejčastějším výsledkem varianty, které jsou možným 
řešením pro danou problematiku. Pokud je předmětem řešení komplexní projekt, pak 
se může jednat například o časovou analýzu výroby a manipulace nebo analýzu 
materiálových toků [2,3]. 

4. Návrh 

Tato část postupu je zejména o tvůrčích schopnostech řešitelů, kteří by zde měli 
uplatnit svoji tvůrčí talent. Zejména kvůli tomu, že každý projekt je originál. Některé 
části se mohou opakovat, ale rozhodně nejsou kompletně shodné. Každý řešitel by 
neměl opomenout, že základem je důkladná studie literatury a informací. Toto je 
jediná možnost, jak za pomoci vědeckých poznatků vypracovat jednotlivé směry 
řešení a vybrat tu nejvhodnější variantu. K ní zpracovat potřebnou technickou 
dokumentaci. Nesmí se zapomenout na patřičné ekonomické zhodnocení navržené 
varianty řešení [2,3]. 
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5. Realizace 

Poslední etapa je realizace, která by šla popsat jako dovršení přípravného procesu 
a také je zkušebním kamenem celé projektové práce. V průběhu realizace se 
nejčastěji projevují nedostatky týkající se projektové přípravy.  Vady v ekonomickém 
hodnocení nebo koncepci vyplavou na povrch až po začátku uvedení do provozu. 
Samotná realizace je instalace a zavedení navrhovaného projektu. V praxi by měla 
být doba co nejkratší, hlavně kvůli ovlivnění ekonomické efektivnosti celého 
navrhovaného projektu. Měl by následovat zkušební provoz spolu s předvedením 
zařízení. Dále by mělo být oficiální předání uživateli, které by mělo obsahovat, že 
dané zařízení odpovídá požadavkům a systém přebírá do své ochrany. 
Nejvhodnějším nástrojem pro toto předání je tzv. předávací protokol. K této slavností 
události se využívá akce zvaná kolaudace [2]. 

 

1.4 Analýza současného systému výroby  

Rozbor již zavedeného nebo navrhovaného výrobního procesu je nezbytnou 
součástí technologického projektování. I když se řeší případ, kdy dochází ke změně 
již fungujícího systému, tak nesmí být analýza v žádném případě opomenuta, pokud 
má návrh splňovat plnohodnotnou funkci. Tato analýza splňuje potřebu celkového 
přehledu o podniku. Zejména se jedná o výrobkovou základnu dále o objem a 
sortiment výroby. Jednou z nejdůležitějších částí je materiálový tok, na který navazují 
výrobní a technologické vazby. Metody, které budou uvedeny níže, se používají jak 
pro stávající, tak i pro nový návrh výroby [4]. 

 
 Rozdělení analýz [3]: 

 analýza součástkové základny, 

 analýza objemu a sortimentu výroby – sériovost a opakovatelnost, 

 analýza materiálových toků, 

 analýza optimální velikosti výrobní dávky. 

Z těchto analýz bude vybrán pouze jeden typ a to analýza materiálových toků, která 
se v praxi využívá nejvíce, ke zvětšení efektivnosti a zrychlení výroby. 

 

1.4.1 Analýza materiálových toků 

Rozbor materiálových toků je jednou z nejžádanějších metod ve firmách, kde je 
velké množství manipulace s materiálem, ať už je to mezi jednotlivými operacemi, 
pracovišti nebo závody. Tok materiálu je hlídán ve firmách, kde se manipuluje 
s těžkými polotovary, materiály, atd., protože jedna manipulace je velice nákladná. 
Samotný tok začíná již při dopravení materiálu (polotovaru) do firmy, následují 
mezioperační přesuny, po případě mezidílénské přesuny a končí expedicí hotových 
výrobků. Na materiálový tok má vliv typ výroby, množství vyrobených kusů nebo 
složitost samotných operací. V praxi, pokud se podaří rozmístit jednotlivá pracoviště 
nebo dílny dle materiálového toku, je možné ušetřit velké časové i peněžní prostředky. 
Pro samotné řešení materiálového toku je nutné znát buďto technologický postup, 
nebo sled operací. V současné době se nové výrobní podniky navrhují, tak aby finální 
materiálový tok byl nejjednodušší a co možná nejkratší [2,3]. 
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Nástroj pro nejlepší materiálový tok je tzv. Sankeyův diagram. Příklad Sankeyova 
diagramu je zobrazen na Obr. č. 1. Tloušťka šipek ukazuje intenzitu toku. 

 

Obr. č. 1 Příklad jednoduchého Sankeyova diagramu [5]. 

Ovšem pro samotné zkonstruování diagramu je potřeba znát pohyby mezi 
jednotlivými pracovišti nebo dílnami a k tomu se využívá šachovnicová tabulka 
materiálových toků. Příklad je zobrazen na Obr. č. 2. 

 

Obr. č. 2 Příklad jednoduché šachovnicové tabulky [5]. 
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1.5 Metody pro návrh uspořádání pracovišť 

Z historie je známo, že dříve při projektování dispozičních řešení projektů používali 
projektanti hlavně svoji intuici a své zkušenosti. Byl to tzv. empirický způsob (založen 
na empirii=zkušenosti). Bohužel má tento typ své nevýhody, omezenost na malý počet 
pracovišť a ovlivnění konečných výsledků svými názory. Ovšem díky těmto názorům 
se postupem času provedla zobecnění těchto metod, a proto v současné době může i 
méně zkušený projektant navrhnout optimální dispoziční řešení. Metody jsou dnes již 
velmi univerzální i pro různé typy výroby. Převážná většina z nich je velmi dobře 
algoritmizovaná a bývají naváděna do různých optimalizačních softwarů. Projektant si 
musí dát pozor na použití jednotlivých metod, protože každá z metod má definovaná 
kritéria. Za kritéria se považují stanovený účel a omezující podmínky [2,3]. 

Základní rozdělení metod pro návrh optimálního rozmístění pracovišť je na 
jednokriteriální a vícekriteriální metody. Co se týče jednokriteriálních metod, tak se 
určuje relativní vzdálenost pracovišť např. podle intenzity materiálového toku nebo 
technologické návaznosti. Metody vícekriteriální jsou subjektivnější, vyžadují 
stanovení důležitosti (váhy) všech kritérií. Teorie vypovídá ovšem, ale při použití těchto 
metod v praxi se nesmí zapomenout na další faktory, které jsou předem dané a metody 
se musí těmto faktorům přizpůsobit [3]. 

Nejpoužívanější metody sestavování návrhů [2,3]: 

 trojúhelníková metoda prostá, 

 metoda CRAFT, 

 metoda těžiště, 

 trojúhelníková metoda hodnocení vztahů, 

 metoda S.L.P., 

 metoda návaznosti operací, 

 metoda kruhová, 

 metoda souřadnic. 

Následně budou podrobněji vysvětleny dvě metody: Trojúhelníková metoda prostá 
a Metoda návaznosti operací. 

 

1.5.1 Trojúhelníková metoda prostá 

Principem trojúhelníkové metody prosté je minimalizace vzdáleností mezi danými 
pracovišti, kde dochází k největšímu materiálovému toku (intenzita vztahu). Intenzita 
vychází z přepraveného materiálu (tuny) za rok. Prvním krokem bývá umístění dvojice 
pracovišť s největší intenzitou do sítě rovnostranných trojúhelníků. 

Dalším krokem v této metodě je hledání pracoviště, která má mezi zbývajícími 
nejsilnější vazbu k dvěma daným pracovištím z kroku jedna. Ke zjištění hledaného 
pracoviště se používá výpočet přepravního výkonu, který je dán součinem intenzity 
vztahu a minimálního počtu hran v trojúhelníkové síti. Jednotkou výkonu jsou nejčastěji 
tunokilometry, tunometry, atd. Takto se pokračuje dále, dokud nejsou všechna 
pracoviště zaznamenána v trojúhelníkové síti. Jakmile je dokončeno toto relativní 
řešení, je potřeba ho přizpůsobit skutečnému půdorysu dílny nebo firmy [2,3]. 
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Příklad trojúhelníkové metody prosté je zobrazen na Obr. č. 3,4 a 5: 

 

Obr. č. 3 Určení pracovišť s nejintenzivnějším materiálovým tokem [2]. 

 

Obr. č. 4 Postup při hledáním následujících pracovišť [2]. 

 

 

Obr. č. 5 Finální uspořádání pracovišť v dílně [2]. 
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1.5.2 Metoda návaznosti operace 

Využití této metody v praxi je v sestavování pracovišť v dílnách, ve kterých jde o 
výrobu různých součástí. Dále se dá využít při uspořádání pracovišť u vícepředmětné 
linky. Cílem této metody je dát k sobě pracoviště, která mají mezi sebou nejvíce 
technologické návaznosti. Pokud podnik vyrábí jednu nebo dvě součástky, tak 
v mnoha případech stačí čerpat ze zkušeností a sestavit dispozici. V případě složitější 
situace výroby dvou a více součástek se čerpá opět z trojúhelníkové tabulky, do které 
se zapisují návaznosti mezi danými dvojicemi pracovišť. Příklad a tabulka návaznosti 
jsou zobrazené na Obr. č. 6 [2,3]. 

 

Obr. č. 6 Příklad trojúhelníkové tabulky u metody návaznosti operace [2]. 

Na obrázku jsou znázorněny pracoviště od A až po I, dále tam jsou vyráběné 
součástky od a do d. Z trojúhelníkové tabulky jsou nejintenzivnější vazby mezi 
pracovišti H-I, G-H a E-I. Méně intenzivnější vztahy jsou mezi pracovišti F-G a C-F. 
Pouze jeden výrobek potom prochází mezi pracovišti A-B, A-C, A-D, A-G, B-C a C-D. 
Jedno z možných řešení tabulky je sestavení pracovišť A-D-B-C-F-G-H-I-E [2]. 

 

1.6 Způsoby uspořádání strojů a pracovišť 

Samotné rozmístění strojů a pracovišť úzce navazuje na předchozí kapitolu 1.4. 
Výsledné uspořádání musí ve finále splňovat dané požadavky [3]: 

 přehlednost rozmístění, 

 hospodárnost výroby, 

 plynulost technologického toku, 

 minimální manipulace, 

 minimálně zastavěný prostor, 

 požadavky na bezpečnost práce. 
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V současné době se využívají tyto uspořádání [2,3]: 

 volné uspořádání, 

 technologické uspořádání, 

 předmětné uspořádání, 

 modulární uspořádání, 

 buňkové uspořádání, 

 kombinované uspořádání. 

 

1.6.1 Volné uspořádání strojů a pracovišť  

Z názvu je patrné, že stroje a pracoviště budou v tomto uspořádání rozmístěny 
prakticky náhodně. Volné uspořádání se využívá v případech, kde se těžko určuje 
materiálový tok, návaznost operací nebo organizační a řídící vztahy. Využívá se 
v praxi velmi málo, ale pokud ano tak např. v prototypových nebo údržbářských 
dílných, kde je produkována kusová výroba. V dnešní době se od tohoto uspořádání 
velmi upustilo a používá se opravdu zřídka. I když je to volné uspořádání, tak se musí 
dodržovat základní ergonomické, hygienické a výrobní kritéria. Příklad volného 
uspořádání je uveden na Obr. č. 7 [2,3,4]. 

 

Obr. č. 7 Volné uspořádání pracovišť a strojů [4]. 

1.6.2 Technologické uspořádání strojů a pracovišť  

Dle technologických postupů, kde jsou operace shromažďovány dle technologické 
příbuznosti, se v tomto důsledku rozmisťují i technologicky podobné stroje a zařízení. 
Např. všechny operace, které jsou spojené se svařováním, tak se provozují ve 
svařovně, všechny operace týkající se obrábění v obrobně atd. Pokud je zabroušeno 
více do hloubky, tak v obrobně jsou umístěny v jednotlivých skupinách soustruhy, 
frézky, brusky atd. Jak je dané z předešlé věty, vytvářejí se skupiny stejných strojů. Co 
se týče výroby, tak je zde na výběr obsáhlý sortiment vyrobitelných součástek. To 
znamená, že není zde možné určit jednotný směr materiálového toku. Využití je 
nejčastěji v kusové a malosériové výrobě středního až těžkého průmyslu. Je možné 
na toto uspořádání narazit i v prototypových údržbářských dílnách nebo v učňovských. 
Příklad technologického uspořádání viz Obr. č. 8 [2,3,4]. 
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Výhody [2,3,4]:  

 - libovolná změna výrobního programu neovlivní výrobu, 

 - bezproblémové zavedení vícestrojové obsluhy, 

 - ve výsledku zvýšení využití strojů, 

 - poruchovost strojů neovlivní výrobu, 

 - snížení nástrojové vybavenosti (společné pro víc strojů), 

 - snazší údržba. 

 
Nevýhody [2,3,4]:  

 - dlouhý a komplikovaný tok materiálu, 

 - vysoké náklady na dopravu, 

 - prodloužení průběžné doby, 

 - malé využití výrobní plochy (přísun materiálu-uličky). 

 

 

Obr. č. 8 Technologické uspořádání strojů a pracovišť [4]. 

1.6.3 Předmětné uspořádání strojů a pracovišť  

Charakteristickým rysem pro toto uspořádání je seřazení pracovišť dle operací 
technologického postupu výrobku (předmětu), který je v dané firmě vyráběn. Samotný 
název vystihuje podstatu tohoto uspořádání a díky tomu v praxi existují tzv. 
specializované dílny, jako je např. hřídelárna nebo dílna ozubených kol. Pohyb 
materiálu (součástí) je směřován jedním stejným směrem a tímto vzniká tzv. výrobní 
proud. K efektivnímu využití tohoto uspořádání je potřeba důkladná technická příprava 
výroby a plánování výroby. V ideálním případě je možno sestavit předmětné 
uspořádání pro jeden daný výrobek nebo pro tvarově a technologicky podobnou 
skupinu výrobků. Je-li možno sestavit skupinu součástí, kde využití strojů bude nad 
80%, tak se nejčastěji pracoviště sestaví do linky. Samotná výrobní linka je jedním 
z dokonalejších stupňů předmětného uspořádání. Jako nejdokonalejší aplikací v praxi 
se uvádí automatická synchronizovaná linka (takt), ve které bývají speciální 
jednoúčelové stroje. Co se týče využití, tak toto uspořádání je ideální pro velkosériovou 
výrobu nebo pro často opakovanou malosériovou výrobu. Příklad předmětného 
uspořádání je uveden na Obr. č. 9 [2,3,4]. 
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Výhody [2,3,4]: 

 - nízký stupeň rozpracovanosti, 

 - krátké manipulační dráhy, 

 - snížení nákladů na manipulaci, 

 - krátké mezioperační časy, 

 - malá výrobní plocha, tím vzniká úspora investic, 

 - zrušení centrálního meziskladu (snížení nákladů). 

 

Nevýhody [2,3,4]: 

 - větší změna výrobního programu způsobí výrazné změny ve strojních 

   zařízení i uspořádání, 

 - při poklesu objemu výrobu dojde ke snížení využití strojů, 

 - drahé jednoúčelové stroje, jejich údržba velmi složitá a nákladná. 

 

 

Obr. č. 9 Předmětné uspořádání [4]. 

 

1.6.4 Modulární uspořádání strojů a pracovišť  

Jedno z novějších uspořádání strojů, které si našlo svoje místo ve strojírenství po 
vzniku moderní NC techniky. Charakteristickým rysem je sdružení podobných nebo 
stejných technologických bloků, z níž všichni mají za úkol plnit více technologických 
funkcí. Daný provoz je složen z úplně stejných nebo podobných modulů. Příkladem je 
sestavení NC strojů v řízené dílně nebo seskupování obráběcích center. V provozu 
mají vysokou produktivitu, tudíž mají prioritní postavení, co se týče obsluhy strojů 
nářadím, materiálem nebo výkresovou dokumentací, ale i z pohledu plánování a řízení 
zakázek. Aby byl využit potenciál modulárního uspořádání je potřeba zavést dvou- 
nebo i třísměnný provoz. Využití je ve většině oborů strojírenství zejména ve středně 
těžkém a těžkém průmyslu. Typická je kusová a malosériová výroba. Schéma 
modulární uspořádání viz Obr. č. 10 [2,3,4]. 

Výhody [2,3,4]: 

 - produktivita práce na vysoké úrovni, 

 - krátké operační a mezioperační časy, 

 - krátké manipulační dráhy, 

 - kvalitní organizace a řízení výroby. 
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Nevýhody [2,3,4]: 

 - vysoké nároky na technickou přípravu výroby, 

 - drahé stroje a zařízení (častý problém, že cena neodpovídá zvýšení  

   produktivity) 

 

 

Obr. č. 10 Modulární uspořádání strojů a pracovišť [4]. 

1.6.5 Buňkové uspořádání strojů a pracovišť  

K novějším uspořádáním patři i buňkové uspořádání. Jedna buňka se skládá 
z jednoho vysoce produktivního stroje s automatizovaným nebo mechanizovaným 
okolím (roboti, zásobníky atd.). Při projektování tohoto uspořádání je nutné zavést 
interní podnikovou standardizaci. Jako u modulárního uspořádání je potřeba zavést 
vícesměnný provoz (nejlépe třísměnný provoz). Co se týče přípravných operací, tak 
probíhají v čase chodu hlavního stroje na pomocných pracovištích. Využití, výhody a 
nevýhody těchto uspořádání jsou v podstatě úplně stejné jako u modulárního 
uspořádání. Příklad uspořádání je zobrazen na Obr. č. 11 [2,3]. 

 

 

Obr. č. 11 Buňkové uspořádání strojů a pracovišť [4]. 

1.6.6 Kombinované uspořádání strojů a pracovišť  

Projektování velkých objektů bývá velmi složité, a tudíž projektant obvykle nemůže 
použít pouze jedno z typických uspořádání pracovišť. V těchto případech je nucen 
kombinovat dva nebo více typů uspořádání.  Nejčastěji se v praxi objevuje kombinace 
technologického a předmětného uspořádání pracovišť. Příkladem je mechanicko-
montážní provoz, kde obrobna je situována v technologickém uspořádání a montáž 
zase v předmětném. 
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1.7 Zásady pro rozmisťování strojů 

Zakreslení strojů je zobrazeno krajními rozměry v dispozičním řešení. Nesmí být 
zapomenuto vyznačit krajní polohy hýbajících se částí strojů (frézka apod.). U každého 
stroje by projektant neměl zapomenout na zobrazení pozice dělníka a také přípojky 
elektrické energie. Při sestavování myslí projektant, tak že chce uspořádat stroje na 
co nejmenší plochu, ale nesmí zapomenout na dané předpisy a normy, vzhledem 
k bezpečnosti a hygieně. Co se týče bezpečnosti, musí se dodržovat předpisy pro 
rozmisťování strojů dané normou ČSN 73 5105. Z této normy budou uvedeny 
nejdůležitější zásady. Komunikace mezi jednotlivými pracovišti slouží i pro pohyb 
osob, tudíž musí být dimenzována i pro tuto podmínku. Šířka cesty je navrhována dle 
dané veličiny (minutová frekvence pohybu osob). Co se týče výšky budovy, tak tam 
kde je pěší komunikace, výška musí být minimálně 2100 mm. Když se jedná o 
přepravu břemen, tak záleží výška na manipulačním prostředku. Dalším předpisem je, 
že kanály s kabely, které vedou elektrickou energii, nesmí být nikdy překryty stroji nebo 
zařízeními. Výjimečným případem je zařízení se speciální konstrukcí, která umožní 
otevření kanálu. Na obrázcích níže jsou vidět základní minima rozměrů při tvoření 
uspořádání strojů (v tomto případě soustruhů) [2,3]. 

 

 

 
Obr. č. 12 Minimální vzdálenosti mezi stroji [2]. 

 

 

 
 

Obr. č. 13 Minimální vzdálenost strojů od stěn [2]. 
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Obr. č. 14 Minimální vzdálenost strojů od dopravních cest [2]. 

 

 

1.8 Kapacitní propočty 

Hlavním úkolem kapacitních propočtů je řešení vztahu mezi plánovaným výrobním 
programem a výrobním profilem daného objektu. Plán výroby je dán předpokládaným 
počtem výrobků, které bude podnik v nadcházejícím období vyrábět. Profil výroby je 
určen především pro typy a počty daných strojů popř. zařízení, dále ručních 
pracovníků, počty administrativních pracovníků a potřebnou plochu výrobního 
podniku. Kterýkoliv kapacitní propočet je vztažen k dané časové jednotce, kterou je 
časové období jeden rok. Základní rozdělení kapacitních propočtů je [2,3]: 

 

 přesné kapacitní propočty – použití pouze v případě, když je dostupná úplná 
konstrukční nebo technologická dokumentace, 

 přibližné kapacitní propočty – není znám přesný sortiment výroby, vychází 
se z předpokládaného celkového objemu, 

 optimalizační kapacitní propočty – využití při potřebě dosažení určitého cíle 
nebo pro maximalizaci zisku, 

 simulační kapacitní propočty – tvorba systému v simulačním softwaru a 
následné analýzy vztahů mezi výrobním plánem a výrobním profilem. 

 
Z výše uvedených typů kapacitních propočtů budou v následujících kapitolách 

podrobně popsány pouze přesné kapacitní propočty.  
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1.8.1 Výpočty časových fondů 

K získání teoretických počtů strojů nebo zařízení, počtu pracovníků, dělníků je 
nezbytné zjistit jejich časové možnosti. Také se tomu dá říct disponibilní kapacita. 
Znamená to, kolik hodin mohou pracovníci nebo stroje za rok pracovat. Rozlišujeme 
je na efektivní časový fond pro ruční pracoviště, stroje a dělníky.  

Efektivní časový fond na ručním pracovišti 

Stanovení počtu hodin, které může pracovník na ručním pracovišti odpracovat 
v daném roce v každém pracovním dni. Uvažována je pouze jedna směna. Vzorec má 
tuto podobu [3]: 

𝐸𝑟 = (𝐾𝑐 − 𝑆𝑣𝑖 − 𝑁𝑣𝑖 − 𝑆𝑣) ∙ 8     [ℎ𝑜𝑑./𝑟𝑜𝑘 ]                         (1.1) 

 kde: Er – efektivní časový fond ručního pracoviště [hod./rok] 

  Kc – celkový počet dní v kalendářním roce 

  Svi – počet sobot [dny/rok] 

  Nvi – počet nedělí [dny/rok] 

  Sv – počet státních svátků [dny/rok] 

Efektivní časový fond stroje 

Počet hodin je stejný jako u efektivního časového fondu ručního pracoviště, ovšem 
u stroje musí být bráno v potaz, že stroj je opravován a musí se dělat údržba. Dle 
zkušeností bylo zjištěno, že časová prodleva je asi v průměru 10 až 12 % z celkového 
počtu pracovních dní. Výsledná podoba vzorce zní [3]: 

𝐸𝑠 = 𝐸𝑟 − (0,1 ÷ 0,12) ∙ 𝐸𝑟        [ℎ𝑜𝑑./𝑟𝑜𝑘]                              (1.2) 

Efektivní časový fond dělníka 

Stanové počtu hodin efektivního časového fondu dělníka získáme znovu 
z celkového počtu hodin na ručním pracovišti. V tomto případě odečteme dny, kdy 
dělník nemůže pracovat. To znamená, že je buďto nemocný nebo na dovolené. Tyto 
dny jsou stanoveny průměrnými hodnotami. Počet dní na dovolené stráví průměrně 
pracovník 20 dní a nemocný je 15 dní, z toho vyplývá vzorec [3]: 

𝐸𝑑 = 𝐸𝑟 − (𝐷𝑑 + 𝑁𝑑)  ∙ 8       [ℎ𝑜𝑑. 𝑟𝑜𝑘]⁄                                   (1.3) 

 kde: Dd – průměrný počet dní dovolené [dny/rok] 
  Nd – průměrný počet dní nemocnosti [dny/ rok] 

1.8.2 Výpočet pracovišť a strojů 

V této kapitole budou stanoveny výpočty pro teoretické počty jednotlivých pracovišť 
nebo strojů a u strojů bude stanoven koeficient jejich využití a také využití jednotlivých 
skupin strojů. 
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Teoretický počet ručních pracovišť 

Pro získání počtu ručních pracovníků je potřeba znát normovaný čas na provedení 
dané ruční operace. Ve vzorci je potřeba uvést hodnotu koeficientu překračování 
norem. V dnešní době se koeficient pohybuje v rozmezí 1,1 až 1,3. Pro naše potřeby 
ručních pracovníků je norma na horní hranici (1,25) a co se týče strojních pracovišť tak 
je hodnota průměru (1,2). Vzorec pro teoretický počet ručních pracovišť je následující 
[2,3]: 

 

𝑃𝑡ℎ𝑟𝑖 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟

                                                               (1.4) 

 kde: Pthri – teoretický počet ručních pracovišť pro i-tou operaci 

  tki – čas potřebný k provedení dané operace [min] 

  N – plánovaný počet vyráběných kusů za rok [ks] 

  Er – efektivní časový fond ručního pracoviště [hod./rok] 

  sr – směnnost ručních pracovišť [-] 

  kpnr – koeficient překračování norem pro ruční pracoviště [-] 

Teoretický počet strojních pracovišť a jejich využití 

Vzorec pro výpočet teoretického počtu strojních pracovišť je velice podobný jako u 
ručních pracovišť. Jediné změny jsou v jiném časovém fondu a v koeficientu 
překračování norem. Vztah má tuto podobu [2,3]: 

𝑃𝑡ℎ𝑠𝑖 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠

                                                               (1.5) 

 kde: Pthsi – teoretický počet strojních pracovišť pro i-tou operaci 

  tki – čas potřebný k provedení dané operace [min] 

  N – plánovaný počet vyráběných kusů za rok [ks] 

  Es – efektivní časový fond strojního pracoviště [hod./rok] 

  Ss – směnnost strojních pracovišť [-] 

  kpns – koeficient překračování norem pro strojní pracoviště [-] 

 

Při výpočtu těchto pracovišť získáváme teoretický počet pracovišť. Výsledek se 
zaokrouhlí ve většině případů nahoru a tím získáváme skutečný počet pracovišť. Tímto 
krokem dostáváme v každém případě využití pod 100 %. V dalších fázích uvedení do 
provozu se pracuje na úpravách, abych na konci bylo využití, co nejvyšší. Využití 
pracoviště se vypočítá podělení teoretického počtu tím skutečným [2,3]. 

𝜂𝑜𝑝𝑖 =
𝑃𝑡ℎ𝑠𝑖

𝑃𝑠𝑘𝑖
∙ 100                     [%]                                                (1.6) 

kde: ƞopi – využití dané operace [%] 

 Pthsi – teoretický počet strojních pracovišť pro i-tou operaci 

 Pski – skutečný počet strojních pracovišť pro i-tou operaci 
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Pokud jsou spočítány využití jednotlivých operací, tak je možné spočítat využití 
technologických skupin a následně potom i využití celé dílny. Využití se spočítá, jako 
vážený průměr z využití u jednotlivých operací viz vzorec 1.7 [2,3]: 

 

𝜂𝑠𝑘𝑖 =
∑ 𝜂𝑖 ∙ 𝑃𝑠𝑘𝑖

𝑖=𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝑠𝑘𝑖
𝑖=𝑛
𝑖=1

                 [%]                                               (1.7) 

 kde: ƞski – časové využití skupiny strojů [%] 

  ƞopi – využití dané operace [%] 

  Pski – skutečný počet strojních pracovišť pro i-tou operaci 
 
Je-li známo využití technologických skupin, tak je možnost spočítat využití celé 

linky nebo všech strojů v objektu. Využití je dané vzorcem, který je uveden níže [2]: 
  

𝜂𝑠𝑘𝑗 =
∑ 𝜂𝑗 ∙ 𝑃𝑠𝑘𝑗

𝑖=𝑛
𝑖=1

∑ 𝑃𝑠𝑘𝑗
𝑖=𝑛
𝑖=1

                 [%]                                             (1.8) 

 kde: ƞskj – časové využití stojů v celé lince [%] 

  ƞopj – využití j-té operace [%] 

  Pskj – skutečný počet strojních pracovišť pro j-tou operaci 
 

1.8.3 Výpočet dělníků a pracovníků 

Tato kapitola slouží k výpočtu dělníků a pracovníků, kteří jsou potřební k obsluze 
strojů nebo pracují v různých odděleních ve firmách [3]. 

Výpočet strojních a ručních dělníků  

Strojní a ruční dělníci se považují za základní skupinu pracovníků, pro kterou se 
počet zaměstnanců určuje výpočtem pro každou výrobní operaci. Základem výpočtů 
jsou předpokládané časy operací, uvedené v technologickém postupu. Pokud se jedná 
o dvousměnný provoz, tak často bývá počet strojních dělníků pro druhou směnu stejný 
jako pro směnu první. V praxi je možné se setkat s vícestrojovou obsluhou. 
V obrobnách se ze zkušenosti zavádí vícestrojová obsluha pouze v případech, když 
čas jedné operace trvá minimálně 15 minut. Vzorce pro dělníky jsou následující [2,3]: 

𝐷𝑣𝑠𝐼 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠
∙ 𝑎

         (1.9)                   𝐷𝑣𝑠𝐼𝐼 = (𝑆𝑠 − 1) ∙  𝐷𝑣𝑠𝐼            (1.10) 

𝐷𝑣𝑟𝐼 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟
              (1.11)                𝐷𝑣𝑟𝐼𝐼 = (𝑆𝑟 − 1) ∙  𝐷𝑣𝑟𝐼           (1.12) 

kde: DvsI, DvsII – počet strojních dělníků v první a druhé směně [dělník] 

 DvrI, DvrII – počet ručních dělníků v první a druhé směně [dělník] 

 N – plánovaný počet vyráběných kusů za rok [ks] 

 tki – kusový čas dané operace [min] 

 Er, Es – efektivní časové fondy strojní a ruční [hod./rok] 

 ss, sr – ruční a strojní směnnost [-] 

 a – koeficient vícestrojové výroby 
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Pokud jsou známy počty ručních a strojních dělníků v jedné i ve druhé směně, je 
možno pokročit k výpočtu celkového počtu dělníků v provozu [2,3]: 

𝐷𝑣𝑠 =  𝐷𝑣𝑠𝐼 + 𝐷𝑣𝑠𝐼𝐼    (1.13)       𝐷𝑣𝑟 =  𝐷𝑣𝑟𝐼 + 𝐷𝑣𝑟𝐼𝐼     (1.14)       𝐷𝑣 =  𝐷𝑣𝑠 + 𝐷𝑣𝑟      (1.15) 

kde: Dvs – počet strojních dělníků pro obě směny [dělník] 

 Dvr – počet ručních dělníků pro obě směny [dělník] 

 Dv – celkový počet výrobních dělníků [dělník] 

Evidenční stav dělníků  

V konečném počtu pracovníků, kteří budou přijati do zaměstnání v dané firmě, 
musí být zahrnuti i pracovníci, kteří budou vykonávat práci dělníků v případě nemoci 
nebo dovolené. Konečný vzorec je ve tvaru [2,3]: 

𝐷𝑒𝑣𝑟 = 𝐷𝑣𝑟 ∙
𝐸𝑟

𝐸𝑑
            (1.16)                                              𝐷𝑒𝑣𝑠 = 𝐷𝑣𝑠 ∙

𝐸𝑠

𝐸𝑑
            (1.17) 

kde: Devr – evidenční stav ručních dělníků [dělník] 

 Devs – evidenční stav strojních dělníků [dělník] 

Počet pomocných dělníků  

Počty ostatní dělníků popřípadě pracovníků jsou odvozeny z celkového počtu 
výrobních dělníků. Z praxe nabytými zkušenostmi jsou doporučeny procentuální 
poměry k daným pracovníkům. Vztah daný pro výpočet pomocných dělníků [2,3]: 

𝐷𝑝 = (0,3 − 0,4) ∙ 𝐷𝑣                                                                (1.18) 

𝐷𝑒𝑣𝑝 = 1,1 ∙ 𝐷𝑝                                                                          (1.19) 

kde: Dp – počet pomocných dělníků [dělník] 

 Devp – evidenční stav pomocných dělníků [dělník] 

Celkový počet evidenčních dělníků  

Po výpočtu pomocných dělníků jsou známy všechny složky potřebné k výpočtu 
celkového počtu evidenčních dělníků. Vzorec má tvar [2,3]: 

𝐷𝑒𝑣𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑠 + 𝐷𝑒𝑣𝑟 + 𝐷𝑒𝑣𝑝                                                    (1.20) 

Pomocný a obslužný personál  

Tito pracovníci mají malý vliv na samotný výrobní proces, ale jsou důležití v jiném 
významu jejich práce (např. uklízečky, pracovníci v jídelně apod.). Vzorec je odvozen 
z celkového počtu dělníků [2,3]: 

𝐷𝑝𝑜𝑝 = (0,015 − 0,03) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐                                               (1.21) 
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Inženýrsko-techničtí a administrativní pracovníci  

Skupina těchto pracovníků je tvořena z administrativy, konstrukce a pracovníků 
operativního řízení (technologové a mistři výroby). Počet vypočítaných pracovníků se 
rozděluje mezi jednotlivá oddělení v následujícím poměru 30% administrativní 
pracovníci, 20% zaměstnanci konstrukce a 50% pracovníci v operativním řízení [2,3]: 

𝐼𝑇𝐴 = (0,15 − 0,25) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐                                                        (1.22) 

Celkový počet pracovníků v podniku  

Jednotlivé složky všech zaměstnanců jsou již vypočteny. Posledním krokem je 
sečtení všech patřičných složek a tím zjištění, kolik je v podniku pracovníků [2,3]: 

𝐷𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐼𝑇𝐴 + 𝐷𝑝𝑜𝑝                                                             (1.23) 

1.8.4 Výpočet pracovních ploch 

Další velmi důležitou částí kapacitních propočtů je stanovení pracovních ploch, 
které jsou rozděleny do mnoha částí. Ovšem základem těchto výpočtů je výrobní 
plocha, od které se odvíjí další výpočty ploch. 

Výrobní plocha  

Výrobní plocha se rozděluje na plochu pro ruční a strojní pracoviště. Pro výpočet 
plochy strojního pracoviště je potřeba znát půdorysné rozměry stroje (délka a šířka), 
dále je potřeba vědět velikost potřebné plochy např. pro palety nebo místo pro dělníka 
a v neposledním případě také kvůli bezpečnosti (viz kapitola 1.7). Pokud nejsou známy 
přesné typy strojů, tak se používají normalizované rozměry (např. pro lehkou obrobnu 
8 – 12 m2). Vzorce mají tvar [3]: 

𝐹𝑠 = ∑ 𝑓𝑠𝑗 ∙ 𝑛𝑗

𝑚

𝑗=1

       [𝑚2]            (1.24)                     𝐹𝑟 =    𝑓𝑟 ∙ 𝑃𝑟        [𝑚2]              (1.25) 

kde: Fs – plocha strojních pracovišť [m2] 

fsj – měrná plocha j-tého strojního pracoviště [m2] 

 nj – navrhovaný počet j-tého typu strojů  

 Fr – plocha ručního pracoviště [m2] 

fr – měrná plocha ručního pracoviště [m2] 

Pr – navrhovaný počet ručních pracovišť  

Jakmile jsou vypočítány plochy pro strojní a ruční pracoviště, je možno přejít 
k výpočtu celé výrobní plochy [3]: 

𝐹𝑣 = 𝐹𝑠 + 𝐹𝑟                          [𝑚2]                                                  (1.26) 

 kde: Fv – výrobní plocha [m2]  
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Pomocná podlahová plocha  

Tato plocha je odvozena od výrobní plochy. Ze zkušeností z již provedených 
projektů je dáno, že nejčastěji pomocná podlahová plocha tvoří 40 až 60 % plochy 
výrobní. Celková vypočtená plocha se dělí na plochy pomocné, které jsou rozděleny 
ze statistik poměry. Vzorec je následující [2,3]: 

𝐹𝑝 = (0,4 − 0,6) ∙ 𝐹𝑣 = 𝐹𝑝ℎ𝑛 + 𝐹𝑝ú + 𝐹𝑝𝑠𝑘𝑙 + 𝐹𝑝𝑑𝑐 + 𝐹𝑝𝑘            [𝑚2]               (1.27) 

 kde: Fphn = (0,14 – 0,16) · Fp [m2] – plocha pro hospodaření s nářadím 

Fpú = (0,14 – 0,16) · Fp [m2] – plocha pro údržbu (stroje) 

Fpskl = (0,27 – 0,30) · Fp [m2] – plocha skladů 

Fpdc = (0,32 – 0,35) · Fp [m2] – plocha dopravních cest 

Fpk = (0,07 – 0,09) · Fp [m2] – plocha pro kontrolu 

 
Celková provozní plocha  

Pro výpočet je nutné spočítat plochy výrobní a pomocné podlahové plochy. Pokud 
jsou již spočítány, tak má vzorec tvar [3]: 

𝐹𝑝𝑟 = 𝐹𝑣 + 𝐹𝑝                        [𝑚2]                                              (1.28) 

 kde: Fpr – celková provozní plocha [m2] 

Plocha správní  

Výpočet plochy správní je odvozen z počtu pracovníku ITA a pracovníků 
administrativy. Ke každému typu zaměstnanců je přidělena normovaná plocha. 
Jakmile jsou jednotlivé plochy vypočteny, tak jsou zvýšeny o plochy chodeb, schodišť 
a výtahů, které v procentech nabývají hodnot 35 až 40 %. Vzorec je ve tvaru [2,3]: 

𝐹𝑠𝑝𝑟 = (𝑇 ∙ (5 − 6 𝑚2) + 𝐾 ∙ (8 − 12 𝑚2) + 𝐴 ∙ (4,5 − 5 𝑚2)) ∙ (1,35 − 1,4)  [𝑚2]     (1.29) 

 kde: Fspr – správní plocha [m2]  

  T – počet technologů 

  K – počet konstruktérů 

  A – počet administrativních pracovníků 

Plocha sociální 

U této plochy je složení z šaten, umýváren a v neposlední řadě WC [2,3]: 

𝐹𝑠𝑜𝑐 = 𝐹š𝑎𝑡 + 𝐹𝑢𝑚 + 𝐹𝑊𝐶          [𝑚2]                                        (1.30) 

 kde: Fsoc – plocha sociální [m2] 

  Fšat – plocha šaten [m2] 

  Fum – plocha umýváren [m2] 

  Fsoc – plocha WC [m2] 

Plocha šaten na jednoho pracovníka je 0,8 m2. Ovšem musí být zvětšena o 35 až 
40 % jako rezerva pro schodiště, výtahy a chodby. Vzorec je napsán ve tvaru [2,3]: 

𝐹š𝑎𝑡 = 0,8 𝑚2 ∙ (𝐷𝑒𝑣𝑐 +  𝐷𝑝𝑜𝑝) ∙ (1,35 − 1,4)        [𝑚2]              (1.31) 
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U plochy umýváren je uvažována pouze plocha pro jednu směnu. Plocha pro 
jednoho pracovníka je 0,3 až 0,4 m2. Plocha je dána vztahem [2,3]: 

𝐹𝑢𝑚 = (0,3 − 0,4) 𝑚2 ∙ (𝐷𝑒𝑣𝑐𝐼 +  𝐷𝑝𝑜𝑝𝐼) ∙ (1,35 − 1,4)        [𝑚2]              (1.32) 

Jedno WC je počítáno zhruba na 15 lidí. U jedné toalety je dána plocha 2 m2 [3]: 

𝐹𝑊𝐶 = 2 𝑚2  ∙
𝐷𝑐

15
                       [𝑚2]                                                  (1.33) 

Celková plocha objektu (útvaru)  

Všechny potřebné plochy, které obsahují každý objekt, jsou již vypočteny. Poslední 
krok je sečtení všech ploch. Celková plocha útvaru je vypočtena vzorcem [2,3]:  

𝐹ú𝑡𝑣 = 𝐹𝑝𝑟 + 𝐹𝑠𝑝𝑟 + 𝐹𝑠𝑜𝑐               [𝑚2]                                               (1.34) 

 

1.9 Ergonomie v projektování 

Ergonomie je považována za vědní obor, který se stará o postavení člověka v práci 
ale i o mimopracovní oblasti. Principem je umožnit každému pracovníkovi vykonávat 
svoji danou práci v optimálních fyzických a psychických podmínkách. Tento jev často 
v praxích bývá doprovázen zvýšením efektivnosti výroby. Z těchto věcí vyplývá, že 
dodržovat zásady ergonomie je velice důležité. Jednou z oblastí ergonomie je pracovní 
prostředí, které má vliv na každého pracovníka. Skládá se z částí jako např. osvětlení, 
záření, vibrace, klima, zatížení pracovníka, motivace, bezpečí atd. viz Obr č. 15 [2,3]: 
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Obr. č. 15 Vlivy fyzikálních faktorů na pracovní pohodu [2]. 
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Ergonomie je velmi rozšířená věda, a proto v této práci zazní pouze některé 
důležité části ergonomie, které budou vysvětleny okrajově. 

1.9.1 Rozměrové řešení pracoviště  

Pro návrh konkrétního pracoviště musí projektant brát v úvahu fyzickou odlišnost 
jednotlivých zaměstnanců. Základními vlivy jsou pohlaví a věk člověka, pracovní 
poloha, prostor pro pohyb atd. Bohužel v praxi není znám přímo pracovník, který bude 
na daném pracovišti pracovat, tudíž musí být pracoviště projektováno na jednoho 
představitele. Nejčastěji jím je průměrný muž. Podmínkou ovšem je snadné 
přenastavení pracoviště pro ženu nebo mladistvé. Jedním z parametrů, které jsou 
potřeba upravovat, je výška pracovního stolu, dostatečná vzdálenost od přístrojů 
s ohledem na manipulaci s výrobky, sezení nebo stání při práci atd. [2,3]. 

1.9.2 Osvětlení pracoviště 

Odborné studie potvrzují, že člověk získává 80 % informací pomocí zraku. Z tohoto 
zjištění je jasné, že správné osvětlení na pracovišti je nesmírně důležité a nesmí být 
podceňováno. Hlavním důvodem je umožnění pracovníkům vykonávat jejich práci, 
bezpečnosti a psychické pohody. Ideálním stavem je samozřejmě co největší podíl 
světla přirozeného. Ovšem vzhledem k tomu, že se v České republice střídají roční 
období a posouvá se čas, tak nemůže být nikdy přírodní světlo konstantní. 
V provozech je tedy nutnost zavézt umělé osvětlení, jímž je zaručeno zavedení 
vhodných podmínek pro práci na pracovišti [2,3,6]. 

1.9.3 Hluk na pracovišti 

V dnešní době se s hlukem setkává člověk v podstatě úplně všude na pracovišti, 
doma, na ulici apod. Bohužel hluk nepůsobí jenom na sluchové orgány, ale také na 
oběhový systém a především na systém nervový. Pokud člověk čelí dlouhodobému 
nadměrnému poslechu hluku, může dojít k poškození sluchu (i k trvalému poškození), 
nervozitě a špatnému spánku. Tyto příznaky u člověka způsobí nesoustředěnost, díky 
které pak na pracovišti dochází ke snížení efektivity pracovníka, zvýšení zmetkovitosti 
a popř. úrazovosti [2]. 

1.9.4 Požární zabezpečení 

Důraz na tuto bezpečnost je kladen zejména u svařovacích pracovišť a skladů 
s různými druhy hořlavin v lahvích. Dále musí každý projektant dbát na velkou řadu 
předpisů a norem, které jsou spjaty se situováním jednotlivých objektů v areálech 
podniků. Příkladem těchto norem jsou: požární bezpečnost staveb, předpisy pro 
zabezpečení požární bezpečnosti pro veškeré pohyby hořlavin atd. [2].  

1.9.5 Bezpečnost práce 

Dosáhnout stoprocentního bezpečí pro pracovníka je v dnešní době nemožné. 
Protože každý stroj, systém nebo pracoviště sebou nese určitou míru nebezpečí, tudíž 
je snaha v praxi dosáhnout co nejmenší míry nebezpečnosti. Jako v předešlých 
odstavcích je bezpečnost práce prosazována předpisy a normami. Nejčastějším 
problémem je sám člověk, který nedodrží některý z předpisů. Jedním z nástrojů, aby 
nedocházelo k tolika úrazům, bývá zavedení bezpečnostních prvků na samotných 
strojích (např. automatické vypnutí při nebezpečném jednání) [2,3,6].
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2 ANALÝZA PŮVODNÍHO STAVU FIRMY 

V této kapitola bude zmíněno představení firmy, menší pohled do historie firmy, 
následovat budou možnosti výroby, bude prozkoumán stav firmy na trhu práce pomocí 
různých analýz a jako poslední bude zmíněn stávající stav firmy. 

 

2.1 Představení firmy  

Firma:  MAXAREN s.r.o. 

Sídlo:  Štefánikova 131/61; 612 00 Brno 

Provozovna: Žichlínek 162; 561 31 Lanškroun 

Majitel:  Michal Šenkýř   

 

Obr. č. 16 Logo firmy MAXAREN s.r.o.[1]. 

Založení firmy MAXAREN s.r.o. proběhlo teprve nedávno a to v červenci roku 
2016 a navazuje na již existující firmu Zámečnictví Šenkýř. Z počátku se tato firma 
neorientovala přímo na strojírenství. Ovšem přibližně před deseti lety převzal firmu 
stávající majitel a dal firmě jiný směr a to směr strojírenství. V podstatě začal s jedním 
strojem a pár zaměstnanci (obsluha CNC stroje, ruční dělníci a svářeči). Postupem 
času nakoupil další stroje, tím nákupem vznikly další možnosti pro přijetí zaměstnanců 
a firma rostla. V následující etapě rozvoje se firma zaměřila na tzv. Alutec profily, které 
otevřely brány do strojírenství zase novým směrem. Jediným problém, který nastal, 
byl nedostatek prostoru. A tak firma musela zvětšit svou kapacitu a pronajala si 
prostory, kam přestěhovala kompletní výrobu, která se týkala Alutec profilů. Ovšem 
provozovny byly od sebe vzdálené přibližně 5 až 6 km a tím nastával problém neustálé 
přepravy materiálů, výrobků, nářadí atd. Tímto se dostáváme do současné situace, 
kdy ve firmě je zaměstnáno více než 30 zaměstnanců a majitel se rozhodl investovat 
do koupi již postaveného objektu, kam má v plánu přestěhovat kompletní výrobu [1]. 

Firma MAXAREN s.r.o. vyrábí především pro automobilový průmysl. Příklady 
výrobků jsou [1]: 

 zakázková kusová nebo malosériová výroba, 

 montážní přípravky, 

 přípravky pro kontrolu světlovodů, měřící přípravky, 

 stříhání vtoků, prostřihovací přípravky, 

 Planety pro pokovení, 

 Výroba strojních celků. 
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Příklady jednotlivých výrobků jsou vidět na následujících obrázcích [1]: 

  

Obr. č 17 Kusová výroba Obr. č. 18 Montážní přípravky 

 
 

Obr. č. 19 Přípravky pro kontrolu 
světlovodů 

Obr. č 20 Prostřihovací přípravky 

 
 

Obr. č. 21 Planety pro pokovení Obr. č. 22 Strojní celky. 

 

V současné době má pouze vnitrozemní zákazníky ale v budoucnu by chtěla firma 
expandovat k našim nejbližším sousedům. 
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2.2 Analýza stávajících tržních možností firmy 

Firma MAXAREN s.r.o. se pohybuje na trhu práce pouze necelé dva roky, ale její 
odkaz navazuje na již zavedenou firmu Zámečnictví Šenkýř, která se pohybuje ve 
strojírenství již deset let. Proto je v okolí Lanškrouna známá a často využívaná většími 
strojírenskými firmami, které nemají dostatečnou kapacitu nebo technologii pro danou 
výrobu. Na druhou stranu firma MAXAREN s.r.o. je známá i na Moravě, zejména ve 
městě Mohelnice a na Ostravsku. Co se týče portfolia zákazníků, tak zde figurují stálí 
zákazníci ale i noví. Z toho je možné vyvodit, že si firma vytvořila dobrou pověst a 
potenciál do budoucna. 

Po přechodu na nové jméno firmy se změnila i strategie propagace. Před změnou 
se v podstatě firma zviditelňovala pouze doporučením jejich stávajících zákazníků. 
Neměla žádné oficiální stránky na internetu a v podstatě neinvestovala do podpůrných 
prostředků pro zviditelnění. V současné době po změně názvu se firma rozhodla 
investovat do těchto prostředků. Vytvořila si své oficiální internetové stránky a dále 
například zainvestovala do vytištění vizitek. 

Se změnou jména ovšem nepřišel jenom progres, co se týče reklamy, ale také 
v nákupu nového strojního vybavení a hlavně nové budovy. Nová budova má za cíl 
sjednotit a zefektivnit výrobu, zlepšit spolupráci daných oddělní ve firmě apod.  

Pro zjištění konkrétního tržního okolí a možností firmy budou v následujících 
kapitolách provedeny ekonomické analýzy. Bude provedena Porterova analýza, 
SWOT analýza a SLEPTE analýza. 

2.2.1 SLEPTE analýza 

Vnější prostředí představuje takové síly a instituce v okolí podniku, které mohou 
výrazně ovlivňovat výkonnost a efektivnost daného podniku. Důvodem, proč je tato 
analýza prováděna, je seznámení s okolím firmy, zjištění trendů v okolí a celkově 
jejich vliv na fungování firmy. Při správném provedení analýzy zjistí firma, která výroba 
je smysluplná a perspektivní a tím získá konkurenční výhodu. Název SLEPTE je 
složen z počátečních písmen částí vnějšího prostředí tvořících základ této analýzy [7]: 

 S – sociální faktory, 

 L – legislativní faktory, 

 E – ekonomické faktory, 

 P – politické faktory, 

 T – technologické faktory, 

 E – ekologické faktory. 

Sociální faktory 

První z řady faktorů je sociální, který se zabývá posuzováním sociálních změn 
ovlivňujících organizaci. Jsou to změny demografické, jako například změna hustoty 
obyvatelstva, vzdělanost pracovníků a další vlivy jako životní úroveň apod. Co se týče 
firmy MAXAREN s.r.o., tak ji z těchto faktorů nejvíce ovlivňuje především nedostatek 
kvalifikované pracovní síly. Ovšem tuto nevýhodu lze u pracovníků doplnit například 
odbornými školícími programy. Firma již v minulosti poskytla školení např. pro svářeče 
technology a konstruktéry. 
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Dalším problémem by mohla být lokalita firmy, která by nemusela potenciálním 
zaměstnancům vyhovovat a mohou dát přednost městům, například Lanškroun, 
Svitavy, Mohelnice nebo i Pardubice a Olomouc. Nedostatek pracovníků je dále 
ovlivněn i nízkou nezaměstnaností, která bývá z velké části dobrovolná. Počet volných 
pracovních míst v ČR každým rokem roste. V Pardubickém kraji byl k prosinci 2017 
jejich počet 10 520, což je hodnota, která je 4,4krát vyšší než v prosinci roku 2013, 
kdy počet byl 2 393 míst [8]. Jedním z dalších faktorů je struktura společnosti. 
Společnost je skoro z poloviny tvořena lidmi, kteří jsou vzájemně příbuzní. To může 
mít negativní vliv například při plnění povinností nebo rozdávání práce. Poslední 
faktor, který bude zmíněn, je neatraktivnost manuální práce. Tento problém může být 
řešen dovozem pracovní síly ze zahraničí. 

Legislativní faktory 

U těchto faktorů se projevují národní, evropské a mezinárodní vlivy. Provoz firmy 
podléhá řadě předpisů, zákonů, vyhlášek a normám. Příkladem může být zákoník 
práce (zákon č. 262/2006 Sb.), který vymezuje vztahy mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnancem na pracovišti nebo zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). 
Dále lze uvést příklad z obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.), který upravuje 
postavení firmy z hlediska podnikání [9]. Z těchto zákonů vyplývá, že stát vytváří 
velkou daňovou zátěž pro každého pracovníka. 

Ekonomické faktory 

Z ekonomických faktorů by měl být zejména uveden vývoj makroekonomických 
trendů, který výrazně ovlivňuje jednotlivé podmínky. Z těchto trendů v menší nebo 
větší míře mají na okolí jednotlivých firem vliv hrubý domácí produkt (HDP), úroková 
míra, míra inflace, daňové sazby apod. Co se týče HDP, tak se v roce 2015 meziročně 
zvýšil průměr o 4,3 %, v roce 2016 o 2,6 % a v roce 2017 o 4,5 % [10]. Tím, že HDP 
neustále roste, ukazuje kladný růst ekonomických ukazatelů. To znamená, že se 
zvyšuje poptávka po produkci, čímž se zvyšuje i objem výroby a to má následek 
zvýšení zisku. Hodnota míry inflace za rok 2015 je 0,3 %, za rok 2016 činí 0,7 % a za 
rok 2017 2,5 % [11]. Rostoucí inflace ovlivňuje růst spotřebitelských cen. Pro firmu 
MAXAREN s.r.o. to znamená, že rostou ceny energie a paliva. Dále vysoká míra 
inflace zvyšuje úrokové sazby, což by mělo pro firmu nepříznivý vliv, pokud by 
plánovala v budoucnu investovat. 

K ekonomickým faktorům patři také míra nezaměstnanosti. V prosinci roku 2017 
byl podíl nezaměstnaných v Pardubickém kraji 3,77 % [8]. Nízká hodnota by mohla 
činit problém, pokud by firma MAXAREN s.r.o. chtěla v budoucnu rozšiřovat výrobu a 
tím pádem nabírat nové pracovníky. 

Politické faktory 

 Z hlediska politických faktorů se jedná především o posouzení již zavedených 
nebo budoucích politických vlivů. Dnešní víceméně stabilní politická situace 
nepředstavuje pro firmu MAXAREN s.r.o. žádná významná rizika. Jediným možným 
rizikem by mohl stále diskutovanější odchod České republiky z Evropské unie, což by 
znamenalo konec dotací pro účely, jako je inovace firem, výzkum, vývoj apod. 
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Technologické faktory 

V podstatě všechny technologické faktory pojí jedna věc, mají vliv na 
konkurenceschopnost podniku. Jedná se o to, aby firma držela krok s dobou, 
sledovala trendy technologického vývoje a následně je vyhodnocovala. Co se týče 
oborů související s podnikání firmy MAXAREN s.r.o., tak jsou na vysoké 
technologické úrovni. Týká se to strojů, nástrojů, materiálů nebo využití informačních 
technologií. Poslední zmíněný faktor je v dnešní době nezbytnou součástí každého 
podniku a používá se zejména ke komunikaci, ale začíná se hodně využívat 
k organizaci a řízení výroby. V poslední době se firma MAXAREN s.r.o. snaží o 
zavedení informačních technologií do běžného používání každodenní výroby. 

Ekologické faktory 

 Ekologické faktory, též environmentální jsou poslední z řady v analýze a zabývají 
se problémy okolo životního prostředí. Co se týče ekologie, tak se na ni začíná klást 
čím dál větší důraz. Z hlediska ochrany životního prostředí musí být dodržen zákon č. 
114/19992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, dále zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší. Nebo například pokud se jedná o záměr, jehož provedení by mohlo mít 
nějaký vliv na životní prostředí, mluvíme o zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů 
na životní prostředí. Firma MAXAREN s.r.o. v současné době nedisponuje žádnou 
certifikací, týkající se životního prostředí [9]. V budoucnu by se měla firma zaměřit na 
certifikaci OHSAS 18001. Pokud by firma chtěla fungovat i na mezinárodním trhu měla 
by vlastnit certifikát ISO 14001[12]. 

Hodnocení analýzy 

Po provedení analýzy vnějšího prostředí lze říci, že v budoucnu by fungování 
zkoumané firmy mohly především ohrozit vlivy ze sociální oblasti a to zejména 
nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

2.2.2 Porterova analýza konkurenčního prostředí 

Porterova analýza jinak řečeno Porterův model pěti sil je základní a zároveň 
nejvýznamnější nástroj pro analýzu konkurenčního prostředí dané firmy. Díky této 
analýze lze odvodit sílu konkurence ve sledovaném odvětví a následně vyhodnotit 
jeho ziskovost [13]. 

 
Pět faktorů, které ovlivňují ziskovost v daném odvětví: 

 hrozba vstupu nové konkurence, 

 vyjednávací síla odběratelů, 

 vyjednávací síla dodavatelů, 

 hrozba substitutů, 

 konkurence v odvětví. 

Hrozba vstupu nové konkurence 

Pokud chce nová konkurenční firma vstoupit na určitý trh, musí překonat bariéry 
dané právě tímto trhem. Co se týče strojírenství, tak nejčastěji bývá největší bariérou 
kapitálová náročnost. Ta se týká především nákupu drahých strojů, ale také 
pronajmutí nebo pořízení prostorů, které vyžadují též velký vstupní kapitál. Pokud se 
jedná o nově založené firmy, tak mohou mít problém v bankách, kde často budí 
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nedůvěru a žádost o úvěr může trvat dlouho dobu jako samotné založení nové firmy. 
Tím pádem je v dnešní době hodně důležité mít podporu investorů. Dále se nové 
firmy, také mohou setkat s nedostatkem důvěry odběratelů, které často zůstávají 
loajální svým dodavatelům. Vstup nových firem do strojního odvětví je v dnešní době 
velice náročný. Ovšem rizikem mohou být již existující firmy, které vstoupí do odvětví, 
tím že změní obor svého působení. 

Vyjednávací síla odběratelů 

Firem zabývajících se komplexním dodáváním technologií není ve zkoumané 
oblasti mnoho. V okolí Lanškrouna je spousta kovovýroben, ale většina z nich neřeší 
kompletní výrobu sestav, ale jenom jejich jednotlivé části nebo kusy. Z pohledu 
zákazníka by hledání náhrady pro kompletní výrobu mohlo být složité. Na druhou 
stranu v současné době jsou firmy tak flexibilní, že by se těmto požadavkům mohly 
přizpůsobit. U vyjednávací síly odběratele nesmí být zapomínáno na jeho význam a 
velikost. Na trhu figuruje velké množství malých odběratelů a malý počet klíčových, 
kteří odebírají stabilně a ve velkém. Jejich vyjednávací síla je mnohem vyšší než 
v porovnání s malými odběrateli.  

Vyjednávací síla dodavatelů 

Síla dodavatelů je vnímána tak, že pokud firma vlastní zdroje nezbytné k výrobě 
určitých produktů, získá tím sílu oproti odběrateli. Zkoumaná firma se zabývá 
malosériovou výrobou a zakázkovou výrobou. Ovšem převládá spíše malosériová 
výroba, a tak je situace pro firmu v tomto odvětví příznivá, protože existuje velký počet 
dodavatelů. V podstatě je možno říci, že spolupráce s novými dodavateli neovlivní 
výši nákladů. Výjimku tvoří výroba, kde jsou potřeba speciální materiály, které jsou 
k dostání pouze u jednoho prodejce. 

Hrozba substitutů 

Hrozba substitutů znamená, že konkurenční produkty nebo služby, které mají 
úplně jinou výrobní technologii, ale splňují stejnou funkci, mohou firmou nabízené 
produkty nahradit. Existence substitutů a jejich cena může ovlivnit danou firmu. 
Zkoumaná firma se zabývá jak malosériovou tak i zakázkovou výrobou. Což 
znamená, že substituty výrobků v podstatě neexistují. Ovšem v oblasti použitých 
technologií lze hovořit o substitutech, protože zákazníci koukají zejména na cenu a 
tak použití jiné technologie pro ně může znamenat velkou úsporu. Příkladem může 
být, když si zákazník zvolí tvarování makrolonu laserem místo firmou nabízeným 
vodním paprskem. 

Konkurence v odvětví 

Konkurence v odvětví bývá často popsána takzvaným konkurenčním ringem. 
V praxi to znamená, že v závislosti na dané situaci v odvětví se mění rivalita 
konkurentů a následkem toho i jejich strategie pro upevnění svého postavení na trhu. 
Příkladem tohoto jevu můžou být cenové války, technologické inovace apod. 

Co se týče zkoumaného podniku, tak konkurence v odvětví je v dané lokalitě velká. 
Zejména když se zaměříme na třískové obrábění. Ovšem konkurenční boj je vídán 
opravdu málokdy, většinou nedochází ani k cenovým válkám.  Všeobecně ale platí, 
že menší firmy nabízejí nižší ceny, z důvodu nižších režijních nákladů. S čím je možno 
se setkat, je určitá forma spolupráce mezi konkurenty, nejčastěji v podobě kooperace. 
Pokud některá z firem nestíhá kapacitně výrobu nebo potřebuje použít jiné 
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technologie, tak osloví konkurenční firmu již pro zmíněnou kooperaci nebo dochází 
ke vzájemnému doporučování se zákazníkům. 

 

Obr. č. 23 Grafické znázornění Porterova modelu[14]. 

 

Hodnocení analýzy 

Po provedení Porterovy analýzy lze říci, že společnost MAXAREN s.r.o. se 
pohybuje ve velice perspektivním odvětví. Prvotním cílem firmy by mělo být udržení 
již stálých zákazníků a to hlavně těch významných. Nadále rozšiřovat své služby 
(nové stroje, technologie apod.), aby se případné poklesy poptávky nestaly pro firmu 
hrozbou. 

2.2.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je univerzální analytická metoda, která je zaměřená na zhodnocení 
vnitřních a vnějších faktorů ovlivňující úspěšnost podniku. Díky této analýze lze 
definovat strategie a cíle dané společnosti. Jako první je potřeba určit silné a slabé 
stránky zkoumaného podniku, příležitosti a hrozby prostředí, v němž firma figuruje.  
Název SWOT je odvozen z počátečních písmen anglického označení těchto 
faktorů[15]: 

 S – strengths – silné stránky, 

 W – weaknesses – slabé stránky, 

 O – oppurtunities – příležitosti, 

 T – threats – hrozby. 
 

Silné a slabé stránky hodnotí vnitřní prostředí analyzované firmy a to znamená, že 
je může firma ovlivnit. Na druhé straně jsou příležitosti a hrozby, které charakterizují 
daný trh (okolí podniku, vnější prostředí) a podnik je nemůže vůbec ovlivnit. 
Maximálně může minimalizovat dopad nebo naopak je může využít ve svůj prospěch. 

 

Faktory uvedené výše se zapisují do čtyř kvadrantů SWOT tabulky (viz Tabulka 1) 
a porovnáním kombinací silných a slabých stránek s hrozbami a příležitostmi se 
stanovují čtyři možné druhy strategií [16]: 

 SO Strategie – využití silných stránek k využití příležitostí z okolí, 

 ST Strategie – využití silných stránek k eliminaci hrozeb, 

 WO Strategie – eliminace slabin pro využití příležitostí z okolí, 

 WT Strategie – omezení hrozeb, které ohrožují slabé stránky. 

Konkurence

Substituční 
produkty

Odběratelé

(zákazníci)

Nová 
konkurence

Dodavatelé
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Tab. 1 SWOT analýza firmy MAXAREN s.r.o.: 

 POMOCNÉ 
k dosažení cíle 

ŠKODLIVÉ 
k dosažení cíle 

V
N

IT
Ř

N
Í 

a
tr

ib
u
ty

 o
rg

a
n

iz
a

c
e
 

Silné stránky 

 Stálý pracovní tým 

 Nízký věk vedoucích pracovníků 

 Stabilní dodavatelsko-
odběratelský okruh 

 Velmi kvalitní výroba 

 Certifikace ISO 9001 

 Absence závažných pracovních 
úrazů s pracovní neschopností 

 Rozšiřování strojního parku 

Slabé stránky 

 Prostorové možnosti pro rozšíření 
budovy 

 Zastaralost strojního vybavení 

 Navýšení času zhotovení zakázky 
kooperacemi 

 Nevyužívání odborných zaškolení 

 Organizace výroby 

 Závislost na kooperaci (výpaly) 
 

 

V
N

Ě
J

Š
Í 

a
tr

ib
u
ty

 p
ro

s
tř

e
d
í 

Příležitosti 

 Zisk nových odběratelů 

 Zvýšení objemu výroby  

 Využívání dotací z Evropské unie 

 Spolupráce s novými dodavateli 

 Zavedení nových technologií 

 Volný prostor pro nové stroje 
 

Hrozby 

 Nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků na trhu práce 

 Růst cen vstupů (materiál, energie) 

 Stávající a nová konkurence 

 Ztráta klíčových odběratelů 

 Legislativní nestabilita a časté změny 
(zvýšení daní apod.) 

 
Hlavní silnou stránkou firmy je stálý a spolehlivý tým, který je veden mladými 

kvalifikovanými lidmi. Dále se podniku podařilo stabilizovat dodavatelsko-
odběratelský okruh.   Zásluhu na dobrém jménu firmy má kvalita produkovaných 
výrobků a udělení Certifikátu ISO 9001. Ještě lze zmínit, že firma se snaží dále 
rozšiřovat svůj strojní park. Poslední pozitivem je absence závažných pracovních 
úrazů. 

 

Samozřejmě má podnik i své slabé stránky. Jedna z hlavních je možnost dalšího 
rozšiřování objektu firmy. Kapacita pozemku je plně využita a nelze zvětšit. Další 
slabou stránkou jsou některé stroje, které začínají být zastaralé. Dále je potřeba zmínit 
navýšení času vyhotovení zakázek, které jsou potřeba vyrobit částečně v kooperaci. 
Pracovníci prochází školeními, která často nevyužívají k užitku. A jako poslední by 
měla být zmíněna organizace výroby, která občas nebývá dostatečně efektivní. 
 

Podnik se pohybuje v odvětví, ve kterém je nespočitatelné množství technologií, 
jejichž zavedení  se jeví jako výborná příležitost. Jednou z hlavních příležitostí, kterou 
podnik má, je zisk nových odběratelů. Noví odběratelé mohou být z vnitrozemí i ze 
zahraničí, kam by firma mohla expandovat. Dále je možno zmínit zvýšení objemu 
výroby, které si jde ruku k ruce s volnými prostory v objektu pro nové stroje. Pro 
pořízení nových strojů je možno využít dotace z Evropské unie, zejména z programů 
na podporu rozvoje a inovace. 
 

Z hrozeb je asi největší nedostatek kvalifikovaných pracovníků, který ale lze 
nahradit proškolením. Další může být ztráta klíčového odběratele, který přejde ke 
konkurenci. Problémem může tedy být i stávající nebo nová konkurence. Zvýšení daní 
může mít vliv jak na zaměstnance, tak i na růst ceny vstupů  
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Hodnocení analýzy 

Z vypracované SWOT analýzy se ukazuje nejvhodněji strategie WO. V současné 
době se ve firmě vyskytuje hodně nedostatků, ale na druhou stranu je lze snadno 
odstranit. Stěhováním firmy do nové haly se zvětší prostory, kam mohou být umístěny 
nové stroje s novými technologiemi, dále se tímto krokem zlepší organizace výroby. 
Díky těmto věcem firma získá možnost zvýšení objemu výroby a příležitost zisku 
nových odběratelů. 

 

2.3 Současná situace v podniku, vybavení firmy 

V současně době je firma MAXAREN s.r.o. v takové situaci, že má svoji výrobu 
rozdělenou do dvou provozoven v Pardubickém kraji a sídlo firmy se nachází v Brně. 
Provozovny jsou od sebe vzdáleny 6 km. První se nachází v obci Žichlínek a druhá je 
situována ve městě Lanškroun. Co se týče první, tak tu vlastní přímo majitel firmy. 
Zde vznikaly základy jak firmy MAXAREN s.r.o., tak firmy Zámečnictví Šenkýř. 
V dnešní době je firma v Žichlínku rozdělena na dvě haly. V první se nachází vedení 
firmy spolu s ITA pracovníky, svářeči pro planety (výrobky) a obrobnou, kde se 
nachází tři CNC frézy. V druhé hale se nachází řezárna, která je spojena spolu se 
svařovnou, kvůli návaznosti výroby (zejména pro výrobu větších koster – výrobky). 
Dále zde najdeme velké zámečnické pracoviště, kde pracuje pět zaměstnanců a 
příležitostně brigádní pracovníci (při nedostatečné pracovní síle z důvodu např. 
nemoci). Celkově má daný objekt 432 m2. Rozdělení pracovníků je uvedeno v tab. 2 
a strojní vybavení v tab. 3. 

 
Tab. 2 Rozdělení pracovníků ve výrobním objektu Žichlínek 

Typ pracovníků Počet pracovníků 

ITA pracovníci 8 

Svářeči TIG 2 

Obsluha CNC strojů 6 

Obsluha pily 1 

Svářeč MAG 1 

Zámečničtí dělníci 5 

Pomocní pracovníci 2 
 

 
Tab. 3 Strojní vybavení ve výrobním objektu Žichlínek 

Typ stroje Počet strojů 

 CNC fréza - MCV 1270 Speed 1 

CNC fréza - MCV 1016 1 

CNC fréza - MCV 754 Quick 1 

Pásová pila Pilous ARG 220 Plus 1 
 

 
Celkem je ve výrobní hale v Žichlínku zaměstnáno 25 pracovníků a strojní 

vybavení čítá 4 stroje. Uspořádání strojů a pracovišť je uvedeno v přílohách č. 1 a      
č. 2. 
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Druhá provozovna firmy MAXAREN s.r.o., jak již bylo řečeno, se nachází 
v nedalekém Lanškrouně. V současné době není majetkem firmy, ale je jenom 
v pronájmu. Tyto prostory čítají plochu 600 m2. Jedná se o jednotný komplex, ve 
kterém je umístěna další řezárna, ovšem v tomto případě je zde řezán pouze hliník. 
Vedle řezárny jsou uspořádány CNC stroje (dvě CNC frézy a jeden CNC soustruh). 
Dále je zde zařízen velký prostor pro montáže (z důvodu různorodosti výrobků, 
sestav). Jako poslední jsou zde prostory pro vedení firmy.  Rozdělení pracovníků 
v této hale je uvedeno v tab. 4 a strojní vybavení je zobrazeno v tab. 5. 

 
Tab. 4 Rozdělení pracovníků ve výrobním objektu Lanškroun 

Typ pracovníků Počet pracovníků 

ITA pracovníci 1 

Obsluha CNC strojů 4 

Obsluha pily 1 

Pomocní pracovníci 2 

Montážní pracovníci 3 
 

 
Tab. 5 Strojní vybavení ve výrobním objektu Lanškroun 

Typ stroje Počet strojů 

 CNC soustruh - STYLE 510 1 

CNC fréza - MCV 1016 1 

CNC fréza - MCV 754 Quick 1 

Kotoučová pila Bomar Al 500 1 
 

 
Výrobní hala, která se nachází v Lanškrouně, zaměstnává 11 zaměstnanců a 

celkem využívá 4 stroje. Zobrazení uspořádání výroby je uvedeno v příloze č. 3. 
 
Jak již bylo několikrát zmíněno, výše uvedené objekty jsou od sebe vzdáleny 6 km 

a to způsobuje velký problém v celkové organizaci výroby. Jedním z největších 
problémů je, že objekty nemohly být dostatečně využité díky jejich špatnému 
půdorysu. Dále je potřeba zmínit neustálé dopravování dílů, materiálu, nástrojů 
z jedné provozovny do druhé. Tyto faktory velmi snižují efektivitu výroby, prodlužují 
čas výroby a způsobují neustále problémy. Proto se majitel firmy rozhodl investovat 
do koupi již postavené budovy, do které bude moct obě tyto provozovny přestěhovat 
a tím sjednotit výrobu. Doufá v jednodušší organizaci výroby, která by měla přinést 
její následné zefektivnění, snížení časů výroby zakázek apod. Nová hala také může 
otevřít brány k vyšším certifikacím, kterými by se mohla firma v budoucnosti více 
zviditelnit.
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3 KAPACITNÍ PROPOČTY 

Tato kapitola bude věnována kapacitním propočtům počtu strojů, pracovníků a 
ploch. Budou provedeny na základě informací, které poskytla sledovaná firma. 
Vzhledem k tomu, že jednotlivé výrobky jsou moc jednoduché, aby se na ně 
vztahovaly kapacitní propočty, tak bylo rozhodnuto, že se budou výpočty odvíjet od 
určené sestavy. Daná sestava je typickým výrobkem firmy a také je určena na základě 
reprezentace skoro všech technologií, které jsou ve firmě používány. Firma si většinu 
komponentů vyrábí sama nebo využívá kooperaci zejména pro výrobky, které mají 
polotovar plech (řezání laserem a ohraňování plechů). Dále ještě využívá kooperaci 
pro přesné dokončovací operace (bruska) a pro povrchové úpravy (fosfátování, 
zinkování, niklování, atd.). Vybraný zástupce nese název Vazač pružin a je zobrazen 
na Obr. č. 24: 

 

Obr. č. 24 Vazač pružin. 

Jednotlivé kapacitní propočty budou vypočteny na základě daných normohodin 
pro práci, která byla na dané technologické operaci provedena. Budou vypočteny 
časové fondy, které jsou nezbytně nutné pro navazující výpočty ručních dělníků, 
strojů, obsluhy strojů a potřebných ploch pro výrobu. 

Tento Vazač pružin je produktem vlastní konstrukce firmy MAXAREN s.r.o. a byl 
uveden do výroby na začátku roku 2017. Po postupném vylaďování bylo dosáhnuto 



 

KAPACITNÍ PROPOČTY 
 

43 ÚST FSI VUT v Brně 

finální verze a následně byla spuštěna sériová výroba.  Předběžné odhady pro 
stávající situaci byly 85 kusů za rok. Ovšem po přechodu do nové haly by chtěla firma 
dosáhnout výrobnosti 100 kusů za rok. V případě budoucího zvýšení výrobnosti této 
sestavy, by mělo být prostorové navržení haly, takové aby případné navýšení mohlo 
být realizováno. 

 

3.1 Technologické operace  

Firmou získané informace ukazují, že k výrobě jednoho kusu představitele jsou 
zapotřebí tyto dané technologické operace. Každá z technologických operací má 
v závorce uveden čas, který je dán pro výrobu komponentů potřebných k sestavení 
Vazače pružin. Technologické operace jsou následující: 

 řezání na pile (36 hodin), 

 CNC frézování (290 hodin), 

 CNC soustružení (42hodin), 

 svařování MAG (36 hodin), 

 svařování TIG (64 hodin), 

 zámečnické práce (163 hodin), 

 montáž (165 hodin). 

 

Obr. č. 25 Pracnost jednotlivých procesů. 
 

Pruhový graf ukazuje, že nejnáročnější operací je CNC frézování. Následují 
zámečnické práce a montáž, které jsou velmi pracné díky množství komponentů 
v sestavě. Nejméně náročné je svařování MAG a řezání na pile.  
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Z důvodu přestěhování obou výrobních objektů do jedné provozovny se budou 
stěhovat všechny pracoviště a jejich příslušné stroje. Tudíž všechny propočty budou 
uvedeny pro každou zmíněnou operaci.  

 

3.2 Efektivní časové fondy v roce 2018 

Efektivní časový fond na ručním pracovišti pro jednu směnu: 

𝐸𝑟 = (𝐾𝑐 − 𝑆𝑣𝑖 − 𝑁𝑣𝑖 − 𝑆𝑣) ∙ 8 = (365 − 52 − 52 − 10) ∙ 8 = 2008 ℎ𝑜𝑑/𝑟𝑜𝑘       (3.1) 

Efektivní časový fond na strojním pracovišti pro jednu směnu: 

𝐸𝑠 = 𝐸𝑟 − (0,1 ÷ 0,12) ∙ 𝐸𝑟 = 2008 − (0,11 ∙ 2008) = 1787 ℎ𝑜𝑑/𝑟𝑜𝑘                   (3.2) 

Efektivní časový fond dělníka: 

𝐸𝑑 = 𝐸𝑟 − (𝐷 + 𝑁)  ∙ 8 = 2008 − (20 + 15) ∙ 8 = 1728 ℎ𝑜𝑑 𝑟𝑜𝑘⁄                           (3.3) 

 

3.3 Výpočet počtu ručních a strojních pracovišť 

Výpočty pracovišť budou ovlivněny směnností, která je zavedena ve firmě. Pro 
strojní pracoviště frézování je směnnost 2, ovšem pro ruční pracoviště, soustružení, 
svařování, montáž a řezání je dána směnnost 1. Firma v současné době nechce měnit 
systém směnností, a pokud by nastala situace nedostatečných kapacit, tak by se tato 
situace řešila například přesčasy nebo směnami navíc. 

Výpočet teoretického počtu strojů pro operaci řezání na pile: 

N=100 ks; Es=1787 hod/rok; ss1=1; kpns=1,2; tk1=18 hod = 1080 min 

𝑃𝑡ℎ𝑠1 =
𝑡𝑘1 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠

=
1080 ∙ 100

60 ∙ 1787 ∙ 1 ∙ 1,2
= 0,839         𝑃𝑠𝑘𝑠1 = 1 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗          (3.4) 

Pro operaci řezání na pile vyšel 1 stroj.  

Výpočet teoretického počtu strojů pro operaci CNC frézování: 

N=100 ks; Es=1787 hod/rok; ss2=2; kpns=1,2; tk2=145 hod = 8700 min 

𝑃𝑡ℎ𝑠2 =
𝑡𝑘2 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠

=
8700 ∙ 100

60 ∙ 1787 ∙ 2 ∙ 1,2
= 3,381         𝑃𝑠𝑘𝑠2 = 4 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒        (3.5) 

Pro operaci CNC frézování vyšly 4 stroje. 

Výpočet teoretického počtu strojů pro operaci CNC soustružení: 

N=100 ks; Es=1787 hod/rok; ss1=1; kpns=1,2; tk3=20 hod = 1200 min 

𝑃𝑡ℎ𝑠3 =
𝑡𝑘3 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠

=
1200 ∙ 100

60 ∙ 1787 ∙ 1 ∙ 1,2
= 0,932     𝑃𝑠𝑘𝑠3 = 1 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗              (3.6) 

Pro operaci CNC soustružení bude zapotřebí 1 stroj. 
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Celkový počet strojů: 

𝑃𝑠𝑘𝑠 = ∑ 𝑃𝑠𝑘𝑠𝑖

3

𝑖=1

= 1 + 4 + 1 = 6 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗ů                                  (3.7) 

Výpočet teoretického počtu ručních pracovišť pro operaci svařování MAG: 

N=100 ks; Er=2008 hod/rok; sr=1; kpnr=1,25; tk4=18 hod = 1080 min 

𝑃𝑡ℎ𝑟4 =
𝑡𝑘4 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟

=
1080 ∙ 100

60 ∙ 2008 ∙ 1 ∙ 1,25
= 0,717   𝑃𝑠𝑘𝑟4 = 1 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑖š𝑡ě    (3.8) 

Pro operaci sváření MAG je potřeba 1 pracoviště. 

Výpočet teoretického počtu ručních pracovišť pro operaci svařování TIG: 

N=100 ks; Er=2008 hod/rok; sr=1; kpnr=1,25; tk5=32 hod = 1920 min 

𝑃𝑡ℎ𝑟5 =
𝑡𝑘5 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟

=
1920 ∙ 100

60 ∙ 2008 ∙ 1 ∙ 1,25
= 1,275   𝑃𝑠𝑘𝑟5 = 2 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑖š𝑡ě    (3.9) 

Pro operaci sváření TIG jsou potřeba 2 pracoviště. 

Výpočet teoretického počtu ručních pracovišť pro operaci zámečnické 
práce: 

N=100 ks; Er=2008 hod/rok; sr=1; kpnr=1,25; tk6=81 hod = 4860 min 

𝑃𝑡ℎ𝑟6 =
𝑡𝑘6 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟

=
4860 ∙ 100

60 ∙ 2008 ∙ 1 ∙ 1,25
= 3,227  𝑃𝑠𝑘𝑟6 = 4 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑖š𝑡ě  (3.10) 

Pro operaci zámečnická pracoviště jsou potřeba 4 pracoviště.  

Výpočet teoretického počtu ručních pracovišť pro operaci montáž: 

N=100 ks; Er=2008 hod/rok; sr=1; kpnr=1,25; tk7=65 hod = 3900 min 

𝑃𝑡ℎ𝑟7 =
𝑡𝑘7 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟

=
3900 ∙ 100

60 ∙ 2008 ∙ 1 ∙ 1,25
= 2,59   𝑃𝑠𝑘𝑟7 = 3 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑖š𝑡ě    (3.11) 

Pro operaci montáž budou zřízena 3 pracoviště.  

Celkový počet ručních pracovišť: 

𝑃𝑠𝑘𝑟 = ∑ 𝑃𝑠𝑘𝑠𝑖

7

𝑖=4

= 1 + 2 + 4 + 3 = 10 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑖šť                    (3.12) 

Celkový potřebný počet strojů pro požadovanou výrobu 8 strojů a k tomu je ještě 
potřeba 10 ručních pracovišť pro jednotlivé operace. Rozdělení jednotlivých strojních 
zařízení viz příloha č. 1. 
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Využití strojů a ručních pracovišť: 

Využití strojů při operaci řezání na pile: 

𝜂𝑜𝑝1 =
𝑃𝑡ℎ𝑠1

𝑃𝑠𝑘𝑠1
∙ 100 =

0,839

1
∙ 100 = 83,9 %                                               (3.13) 

Využití strojů při operaci CNC frézování: 

𝜂𝑜𝑝2 =
𝑃𝑡ℎ𝑠2

𝑃𝑠𝑘𝑠2
∙ 100 =

3,381

4
∙ 100 = 84,5 %                                               (3.14) 

Využití stroje při operaci CNC soustružení: 

𝜂𝑜𝑝3 =
𝑃𝑡ℎ𝑠3

𝑃𝑠𝑘𝑠3
∙ 100 =

0,932

1
∙ 100 = 93,2 %                                               (3.15) 

Využití ručního pracoviště při svařování MAG: 

𝜂𝑜𝑝4 =
𝑃𝑡ℎ𝑟4

𝑃𝑠𝑘𝑟4
∙ 100 =

0,717

1
∙ 100 = 71,7 %                                               (3.16) 

Využití ručního pracoviště při operaci svařování TIG: 

𝜂𝑜𝑝5 =
𝑃𝑡ℎ𝑟5

𝑃𝑠𝑘𝑟5
∙ 100 =

1,275

2
∙ 100 = 63,8 %                                               (3.17) 

Využití ručního pracoviště při operaci zámečnické práce: 

𝜂𝑜𝑝6 =
𝑃𝑡ℎ𝑟6

𝑃𝑠𝑘𝑟6
∙ 100 =

3,227

4
∙ 100 = 80,7 %                                               (3.18) 

Využití ručního pracoviště při operaci montáž: 

𝜂𝑜𝑝7 =
𝑃𝑡ℎ𝑟7

𝑃𝑠𝑘𝑟7
∙ 100 =

2,59

3
∙ 100 = 86,3 %                                                 (3.19) 

 

Obr. č. 26 Využití strojů a pracovišť. 

83,9 84,5

93,2

71,7

63,8

80,7
86,3

0

20

40

60

80

100

řezání na
pile

CNC
frézování

CNC
soustružení

svařování
MAG

svařování
TIG

zámečnické
práce

montáž

→
  

v
y
u
ž
it
í 

[%
]

→ název operace [-] 

Využití strojů a pracovišť



 

KAPACITNÍ PROPOČTY 
 

47 ÚST FSI VUT v Brně 

3.4 Výpočet počtu pracovníků 

V této kapitole budou vypočteni všichni pracovníci, kteří se podílejí na chodu firmy. 
Strojní a ruční dělníci se vypočítají podobně jako jejich pracoviště, ostatní pracovníci 
budou vypočteni dle teorie, která je psána výše. 

3.4.1 Výpočet strojních a ručních pracovníků 

Výpočet počtu strojních dělníků pro operaci řezání na pile: 

N=100 ks; Es=1787 hod/rok; ss1=1; kpns=1,2; tk1=18 hod = 1080 min 

𝐷𝑣𝑠1 =
𝑡𝑘1 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠
∙ 𝑎

=
1080 ∙ 100

60 ∙ 1787 ∙ 1 ∙ 1,2 ∙ 1
= 0,839                    (3.20) 

Pro operaci řezání na pile je potřeba 1 dělníka. 

Výpočet počtu strojních dělníků pro operaci CNC frézování: 

N=100 ks; Es=1787 hod/rok; ss2=2; kpns=1,2; tk2=145 hod = 8700 min 

𝐷𝑣𝑠2 =
𝑡𝑘2 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠
∙ 𝑎

=
8700 ∙ 100

60 ∙ 1787 ∙ 2 ∙ 1,2 ∙ 1
= 3,381                    (3.21) 

Pro operaci CNC frézování jsou potřeba 4 dělníci, ovšem vzhledem 
k dvousměnnému provozu na těchto pracovištích je potřeba zaměstnat 8 dělníků. 

Výpočet počtu strojních dělníků pro operaci CNC soustružení: 

N=100 ks; Es=1787 hod/rok; ss1=1; kpns=1,2; tk3=20 hod = 1200 min 

𝐷𝑣𝑠3 =
𝑡𝑘3 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠

=
1200 ∙ 100

60 ∙ 1787 ∙ 1 ∙ 1,2
= 0,932                               (3.22) 

Pro operaci CNC soustružení je potřeba 1 dělníka. 

Celkový počet strojních dělníků: 

𝐷𝑣𝑠 = ∑ 𝐷𝑣𝑠𝑖

3

𝑖=1

= 1 + 8 + 1 = 10 𝑑ě𝑙𝑛í𝑘ů                                         (3.23) 

Celkové počet dělníků pro obsluhu daných strojů je 10. 

Evidenční počet strojních dělníků: 

𝐷𝑒𝑣𝑠 = 𝐷𝑣𝑠 ∙
𝐸𝑠

𝐸𝑑
= 10 ∙

1787

1728
= 10,34 ≅ 11                                       (3.24) 

Evidenční počet strojních dělníků je 11. 
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Výpočet počtu ručních dělníků pro operaci svařování MAG: 

N=100 ks; Er=2008hod/rok; sr=1; kpnr=1,25; tk4=18 hod = 1080 min 

𝐷𝑣𝑟4 =
𝑡𝑘4 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟

=
1080 ∙ 100

60 ∙ 2008 ∙ 1 ∙ 1,25
= 0,717                           (3.25) 

Pro operaci sváření MAG je potřeba 1 dělník. 

Výpočet počtu ručních dělníků pro operaci svařování TIG: 

N=100 ks; Er=2008 hod/rok; sr=1; kpnr=1,25; tk5=32 hod = 1920 min 

𝐷𝑣𝑟5 =
𝑡𝑘5 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟

=
1920 ∙ 100

60 ∙ 2008 ∙ 1 ∙ 1,25
= 1,275                            (3.26) 

Pro operaci sváření TIG jsou potřeba 2 dělníci. 

Výpočet počtu ručních dělníků pro operaci zámečnické práce: 

N=100 ks; Er=2008 hod/rok; sr=1; kpnr=1,25; tk6=81 hod = 4860 min 

𝐷𝑣𝑟6 =
𝑡𝑘6 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟

=
4860 ∙ 100

60 ∙ 2008 ∙ 1 ∙ 1,25
= 3,227                           (3.27) 

Pro operaci zámečnická práce jsou potřeba 4 dělníci.  

Výpočet počtu ručních dělníků pro operaci montáž: 

N=100 ks; Er=2008 hod/rok; sr=1; kpnr=1,25; tk7=65 hod = 3900 min 

𝐷𝑣𝑟7 =
𝑡𝑘7 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟

=
3900 ∙ 100

60 ∙ 2008 ∙ 1 ∙ 1,25
= 2,59                               (3.28) 

Pro operaci montáž jsou potřeba 3 dělníci. 

Celkový počet ručních dělníků: 

𝐷𝑣𝑟 = ∑ 𝐷𝑣𝑠𝑖

7

𝑖=4

= 1 + 2 + 4 + 3 = 10 𝑑ě𝑙𝑛í𝑘ů                                    (3.29) 

Celkové počet ručních dělníků je 10. 

Evidenční počet ručních dělníků: 

𝐷𝑒𝑣𝑟 = 𝐷𝑣𝑟 ∙
𝐸𝑟

𝐸𝑑
= 10 ∙

2008 

1728
= 11,62 ≅ 12                                        (3.30) 

Evidenční počet ručních dělníků je 12. 

Celkový počet výrobních dělníků: 

𝐷𝑣 = 𝐷𝑣𝑠 + 𝐷𝑣𝑟 = 10 + 10 = 20                                                            (3.31) 

Výrobních dělníků je celkový počet 20. 
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3.4.2 Výpočet pomocných dělníků 

𝐷𝑝 = (0,3 − 0,4) ∙ 𝐷𝑣 = 0,35 ∙ 20 = 7                                                         (3.32) 

𝐷𝑒𝑣𝑝 = 1,1 ∙ 𝐷𝑝 = 1,1 ∙ 7 = 7,7 ≅ 8                                                              (3.33) 

Počet pomocných dělníků je 7 a evidenčních pomocných dělníků je potom 8. 

Celkový počet evidenčních dělníků: 

𝐷𝑒𝑣𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑠 + 𝐷𝑒𝑣𝑟 = 11 + 12 + 8 = 31                                                    (3.34) 

Evidenčních dělníků je celkem 31. 

Pomocný a obslužný personál: 

𝐷𝑝𝑜𝑝 = (0,015 − 0,03) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐 = 0,0225 ∙ 31 =  0,6975 ≅ 1                 (3.35) 

Pro tuto skupinu personálu vychází 1 pracovník. 

Inženýrsko-techničtí a administrativní pracovníci: 

𝐼𝑇𝐴 = (0,15 − 0,25) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐 = 0,2 ∙ 31 =  6,2 ≅ 7                                    (3.36) 

Celkový potřebný počet je 7 ITA pracovníků. 

3.4.3 Celkový počet pracovníků v objektu 

𝐷𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐼𝑇𝐴 + 𝐷𝑝𝑜𝑝 = 31 + 7 + 1 = 39                                            (3.37) 

Ideální celkový počet pracovníků pro požadovanou výrobu je 39. Vzhledem 
k prostorům objektu, objemu výroby, strojnímu vybavení apod. se jeví počet jako 
smysluplný. Ovšem je možné, že dojde vzhledem k původním stavům strojů nebo 
pracovníků k některým optimalizacím. 

 

3.5 Výpočet potřebných ploch 

V této kapitole budou spočteny všechny plochy, které jsou potřeba pro danou 
výrobu. Zejména provozní plocha je velice důležitá ale nesmí být zapomenout na 
různé pomocné plochy, jako jsou plochy pro údržbu strojů, hospodaření s nářadím a 
další. 

3.5.1 Výpočet výrobních ploch 

Výpočty ploch se odvíjí od strojů, které jsou vypočteny výše. Jejich rozměry jsou 
dány přesným typem strojem. K těmto hodnotám jsou připočteny bezpečnostní 
vzdálenosti. Dále je potřeba tak uvézt plochu pro pracoviště sváření TIG a MAG. 
Důležité jsou také plochy pro ruční pracoviště (zámečnické práce) a pro konečnou 
operaci, kterou je montáž. Od těchto základních ploch se odvíjí všechny pomocné 
plochy. 
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Plocha pro CNC frézu MCV 754 Quick: 

Délka = 2,6 m, šířka = 2,32 m, n= 2 ks 

𝑓𝑠1 = (2,6 + 1) ∙ (2,32 + 1,7) =  14,472 ≅ 15 𝑚2                                       (3.38) 

Plocha pro CNC frézu MCV 1016: 

Délka = 3,7 m, šířka = 3 m, n= 1 ks 

𝑓𝑠2 = (3,7 + 1) ∙ (3 + 1,7) = 22,09 ≅ 23 𝑚2                                                (3.39) 

Plocha pro CNC frézu MCV 1270: 

Délka = 4,6 m, šířka = 3m, n= 1 ks 

𝑓𝑠3 = (4,6 + 1) ∙ (3 + 1,7) = 26,32 ≅ 27 𝑚2                                                (3.40) 

Plocha pro CNC soustruh Style 510: 

Délka = 3,17 m, šířka = 1,35 m, n= 1 ks 

𝑓𝑠4 = (3,17 + 1) ∙ (1,35 + 1,7) = 12,72 ≅ 13 𝑚2                                       (3.41) 

Plocha pro pásovou pilu Pilous ARG 220 Plus: 

Délka = 9 m, šířka = 1,5 m, n= 1 ks 

𝑓𝑠5 = (9) ∙ (1,5) = 13,5 𝑚2                                                                                (3.42) 

Celková plocha pro výrobní stroje: 

𝐹𝑠 = ∑ 𝑓𝑠𝑗

5

𝑖=1

∙ 𝑛𝑗 = 15 ∙ 2 + 23 ∙ 1 + 27 ∙ 1 + 13 ∙ 1 + 13,5 ∙ 1 = 106,5 ≅ 107 𝑚2   (3.43) 

Plocha pro ruční pracoviště operace svařování MAG: 

Délka = 5 m, šířka = 4 m, n= 1 ks 

𝑓𝑟6 = (5) ∙ (4) = 20 𝑚2                                                                                       (3.44) 

Plocha pro ruční pracoviště operace svařování TIG: 

Délka = 4 m, šířka = 3,5 m, n= 2 ks 

𝑓𝑟7 = (4) ∙ (3,5) = 14 𝑚2                                                                                    (3.45) 

Plocha pro ruční pracoviště operace zámečnické práce: 

Délka = 5 m, šířka = 4 m, n= 4 ks 

𝑓𝑟8 = (5) ∙ (4) = 20 𝑚2                                                                                       (3.46) 
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Plocha pro ruční pracoviště operace montáž: 

Délka = 5,5 m, šířka = 5,5 m, n= 3 ks 

𝑓𝑟9 = (5,5) ∙ (5,5) = 30,25 𝑚2                                                                          (3.47) 

Celková plocha pro ruční pracoviště: 

𝐹𝑠 = ∑ 𝑓𝑠𝑗

9

𝑖=6

∙ 𝑛𝑗 = 20 ∙ 1 + 14 ∙ 2 + 20 ∙ 4 + 30,25 ∙ 3 = 218,75 ≅ 219 𝑚2         (3.48) 

Celková výrobní plocha objektu: 

𝐹𝑣 = 𝐹𝑠 + 𝐹𝑟 = 107 + 219 = 326 𝑚2                                                       (3.49) 

3.5.2 Výpočet pomocných ploch 

Tento celkový rozměr pomocných ploch bude rozdělen do jednotlivých složek. 
Pomocná plocha bude vynásobena koeficientem, který je dán empiricky. 

𝐹𝑝 = 0,5 ∙ 𝐹𝑣 = 0,5 ∙ 326 = 163 𝑚2                                                           (3.50) 

Plocha pro hospodaření s nářadím: 

𝐹𝑝ℎ𝑛 = 0,15 ∙ 𝐹𝑝 = 0,15 ∙ 163 =  24,45 ≅ 25  𝑚2                                (3.51) 

Plocha pro údržbu (strojů): 

𝐹𝑝ú = 0,15 ∙ 𝐹𝑝 = 0,15 ∙ 163 =  24,45 ≅ 25  𝑚2                                   (3.52) 

Plocha skladů: 

𝐹𝑝𝑠𝑘𝑙 = 0,285 ∙ 𝐹𝑝 = 0,285 ∙ 163 =  46,46 ≅ 47  𝑚2                           (3.53) 

Plocha dopravních cest: 

𝐹𝑝𝑑𝑐 = 0,335 ∙ 𝐹𝑝 = 0,335 ∙ 163 =  54,61 ≅ 55  𝑚2                            (3.54) 

Plocha pro kontrolu: 

𝐹𝑝𝑘 = 0,08 ∙ 𝐹𝑝 = 0,08 ∙ 163 =  13,04 ≅ 14  𝑚2                                   (3.55) 

Celková provozní plocha: 

𝐹𝑝𝑟 = 𝐹𝑣 + 𝐹𝑝 = 326 + 163 =  489  𝑚2                                                    (3.56) 

 
3.5.3 Výpočet správních ploch 

Před samotným výpočtem musí být rozdělení pracovníci ITA do jednotlivých 
oddělení. Ze zkušeností z praxe jsou určeni 4 technologové, 2 pracovníci 
administrativy a 1 konstruktér. 
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𝐹𝑠𝑝𝑟 = (𝑇 ∙ 5,5 + 𝐾 ∙ 10 + 𝐴 ∙ 5) ∙ 1,35 = (4 ∙ 5,5 + 1 ∙ 10 + 2 ∙ 5) ∙ 1,35 = 56,7    (3.57) 

𝐹𝑠𝑝𝑟 ≅ 57 𝑚2  

3.5.4 Výpočet sociálních ploch 

𝐹š𝑎𝑡 = 0,8 ∙ (𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐷𝑝𝑜𝑝) ∙ 1,35 = 0,8 ∙ (31 + 1) ∙ 1,35 = 34,56 ≅ 35 𝑚2          (3.58) 

𝐹š𝑎𝑡 = 0,35 ∙ (𝐷𝑒𝑣𝑐 +  𝐷𝑝𝑜𝑝) ∙ 1,35 = 0,35 ∙ (31 + 1) ∙ 1,35 = 15,12 ≅ 16 𝑚2     (3.59) 

𝐹𝑊𝐶 = 2 ∙
𝐷𝑐

15
= 2 ∙

39

15
= 5,2 ≅ 6𝑚2                                                              (3.60) 

𝐹𝑠𝑜𝑐 = 𝐹š𝑎𝑡 + 𝐹𝑢𝑚 + 𝐹𝑊𝐶 = 35 + 16 + 6 =  57  𝑚2                                  (3.61) 

3.5.5 Celková plocha objektu (útvaru) 

𝐹ú𝑡𝑣 = 𝐹𝑝𝑟 + 𝐹𝑠𝑝𝑟 + 𝐹𝑠𝑜𝑐 = 489 + 57 + 57 = 603   𝑚2                                  (3.62) 

Celková plocha objektu, která je potřebná pro zabezpečení daného objemu 
výroby, je 603 m2. Co se týče nového objektu, tak dle stavebních propočtů má mít 
půdorys 1943 m2. Tudíž je možné říci, že bude obsaženo 31 % objektu. Z toho 
vyplývá, že případné navýšení objemu výroby nebude problém. Jednotlivé prostory 
jsou pro dané operace předimenzované a tím v budoucnu umožní nárůst počtu 
pracovišť. V propočtech se neuvažuje s některými prostory, jako je například jídelna. 
Ale celková výměra plochy vyhovuje pro danou výrobu. 

3.6 Výpočet manipulačních prostředků  

Pro výpočet manipulačních prostředků nejsou známy dostatečné informace. Firma 
si nevede informace o celkovém přepravovaném množství za rok. Tudíž není možné 
spočítat přesně, kolik manipulačních prostředků je potřeba. Co se týče starých 
objektů, tak v každém z nich se vyskytuje vysokozdvižný vozík (Žichlínek – naftový 
VZV; Lanškroun – plynový VZV) a dále jsou v každé pobočce ruční paletové vozíky. 
Bylo rozhodnuto, že zde bude jeden vysokozdvižný vozík, který bude sloužit k nákladu 
a výkladu součástí, polotovarů a materiálu od dodavatelů. Pro interní přepravu těchto 
všech věcí budou sloužit paletové a přepravní vozíky. 
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4 NÁVRH NOVÉHO PROJEKČNÍHO ŘEŠENÍ 

V předchozí kapitole byly vypočteny teoretické kapacitní propočty k požadované 
výrobě. Na toto navazuje samotný návrh uspořádání pracovišť a místností v objektu. 
Než bude proveden návrh, je velmi důležité zmínit požadavky firmy, kterými jsou 
optimalizace v počtu strojů a pracovníků. V této části by mohl být uveden Sankeyův 
diagram, který je uveden v teoretické části. Ovšem v tomto případě nelze zkoumat 
materiálový tok, protože si firma o pohybu materiálu mezi jednotlivými pracovišti 
nevede žádnou evidenci. Firma si vede evidenci pouze v přijímání materiálu. Celkový 
návrh objektu je zpracován v přílohách č. 4 a č. 5. 

 

4.1 Optimalizace počtu strojů a pracovníků 

Práce zahrnuje teoretické výpočty pro danou výrobu. V praxi je ale nutné dbát na 
požadavky a přání firmy. V této kapitole budou zpracovány požadavky na zachování 
a optimalizování počtu strojů a pracovníků. Pro tuto firmu se jedná hlavně o to, že 
firma vynaložila určité finance na rozvoj výroby hliníkových profilů. Stroj, který slouží 
jako prototyp, nezaměstnává některé stroje a zaměstnance, týkající se této výroby 
dostatečně a ve výjimečných případech vůbec. Podnik ovšem trvá na zachování 
výroby hliníkových profilů, a proto budou stroje určené pro tuto výrobu přidány taktéž 
do objektu. 

Optimalizace počtu strojů 

Ihned první operace, kterou je řezání na pile, se stává problematickou. Důvodem 
je nevyužití pily z provozovny Lanškroun (kotoučová pila Bomar Al 500). Tento stroj 
slouží k nařezání hliníkových profilů na konečné rozměry nebo polotovary. Je nutné 
tento stroj zařadit do strojního parku nového objektu firmy MAXAREN s.r.o.   

Dalším požadavkem na doplnění strojního parku je rovněž z provozovny 
z Lanškrouna a je to CNC fréza MCV 1016. Tento stroj rovněž zastával práci týkající 
se hliníkových profilů. Práce na tomto stroji jsou dokončovací pro polotovary hliníkové 
profily a pro různá přesná vrtání či frézování. 

Pro oba tyto stroje platí, že byly a budou využívány pouze na jednu směnu. Firma 
nemá v plánu rozšiřovat pracovní sílu na těchto pozicích. 

Optimalizace počtu pracovníků 

Jako první bych chtěl zmínit optimalizaci pracovníků na pracovišti řezání na pile. Jak 
již bylo zmíněno, firma si chce ponechat obě pily. Využití pily Pilous není stoprocentní 
a pila Bomar se bude využívat pouze při zakázkách týkajících se hliníkových výrobků. 
Tak že bylo rozhodnuto, že tyto dva stroje bude obstarávat pouze jeden dělník. 
V případě zvýšení výroby, bude zbývající čas nahrazen přesčasy nebo směnami 
navíc, ovšem při velkém zvýšení výroby bude potřeba zaměstnat ještě jednoho 
pracovníka. Zbylý pracovník od pily v Žichlínku bude zaškolen na CNC frézu MCV 
1016 a bude se na ní věnovat pouze hliníkovým profilům.  

Další změna v počtu pracovníků se týká operace CNC frézování a to přímo u frézy 
MSV 754 Quick. Z výpočtu je známo, že jsou potřeba dva stroje. Stroje pracují na dvě 
směny, tudíž jsou zapotřebí 4 dělníci. Z hlediska práce, která je prováděna na tomto 
stroji se firma rozhodla zavést vícestrojovou obsluhu pro tento typ stroje. Tak že 
proběhla optimalizace v počtu dělníků u těchto strojů, budou potřeba 2 dělníci, kteří 
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budou pracovat na obou strojích zároveň. Dvousměnný provoz se ponechá. Z toho 
vyplývá, že budou muset být propuštěni dva pracovníci.  

Dále je potřeba uvést optimalizaci zámečnických pracovníků. Z teoretických 
propočtů je známo, že je potřeba 4 dělníků. Ovšem firma již zaměstnává 5 
zámečnických pracovníků a nechce v tomto oddělení dělat žádné změny. Tak že 
původní počet zámečnických dělníků bude zachován. 

Z propočtů vyšel velký počet pomocných pracovníků. V tomto ohledu firma 
zaměstnává dva dělníky v pobočce Žichlínek a další dva v pobočce Lanškroun. 
Teoretický počet pracovníků vyšel 7. Ze zkušeností s danou výrobou může firma 
zaručit, že počet 4 pracovníků bude dostačující pro splnění povinností pro danou 
výrobu a proto není potřeba zvyšovat počet pracovníků. 

Poslední optimalizací týkající se počtu pracovníků je oblast ITA pracovníků. Z 
propočtů vyšel počet těchto pracovníků 7. Ovšem momentálně firma zaměstnává již 
9 pracovníků a ještě jeden pracovník povýšil na technologa, před tím obsluhoval CNC 
stroj, tudíž je aktuální počet ITA pracovník 10. 

V předchozích odstavcích byly uvedeny požadavky a následně byly provedeny 
optimalizace počtů pracovníků a strojů. Výsledné počty ukazují tabulky, které jsou 
uvedeny níže. 

Tab. 6 Rozdělení pracovníků v novém výrobním objektu 

Typ pracovníků Počet pracovníků 

Obsluha pily 1 

Obsluha CNC fréz 7 

Obsluha CNC soustruhu 1 

Svářeči TIG 2 

Svářeč MAG 1 

Zámečničtí dělníci 5 

ITA pracovníci 10 

Montážní pracovníci 3 

Pomocní pracovníci 4 

Celkový počet pracovníků 34 
 

 

Tab. 7 Rozdělení strojů v novém výrobním objektu 

Typ stroje Počet strojů 

Pásová pila  - Pilous ARG 220 Plus 1 

Kotoučová pila - Bomar Al 500 1 

CNC soustruh - Style 510 1 

CNC fréza - MCV 754 Quick 2 

CNC fréza - MCV 1016 2 

 CNC fréza - MCV 1270 Speed 1 

Celkový počet strojů 8 
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4.2 Uspořádání pracovišť a manipulace s materiálem 

V dnešní době se v praxi při uspořádání pracovišť využívají jednotlivé typy, ale 
velmi častým jevem je také jejich kombinace. V tomto případě je nutné využít 
kombinaci dvou technologického a předmětného uspořádání. Hlavním důvodem pro 
aplikaci těchto uspořádání je již daný půdorys nového objektu. Tento objekt se skládá 
z mnoha již daných místností, a proto se jeví jako ideální možnost technologické 
uspořádání, kde jsou pracoviště stejných nebo podobných technologií situovány 
k sobě. Výjimku bude tvořit řezárna, ve které budou situovány pily ale také jeden CNC 
stroj, tudíž se dá mluvit o předmětném uspořádání, které je dané technologickým 
postupem.  

Co se týče manipulace s materiálem, tak již bylo zmíněno, že pro manipulaci při 
přijímání materiálů a hotových výrobků bude sloužit plynový vysokozdvižný vozík, 
který je zobrazen na Obr. č. 27. Dále pro manipulaci mezi jednotlivými pracovišti 
budou využívány ruční paletové vozíky, které jsou ukázány na Obr. č. 28.  

 

Obr. č. 27 VZV Toyota 7FGF30 [17]. 

 

Obr. č. 28 Paletový vozík Autosas TP25/1150 [18]. 
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Vstupní materiál, rozpracovaná výroba atd. musí být na něčem přepravovány, a 
tak byla zvolena dřevěná paleta 1200x800 mm („europaleta“) viz Obr. č. 29. 

 

Obr. č. 29 Europaleta [19]. 
 

Pro menší kusy budou ve firmě zřízeny dva druhy plastových přepravek. Menší 
přepravka má vnější rozměry 400x300x220 mm viz Obr. č. 30 a větší má vnější 
rozměry 600x400x220 mm viz Obr. č. 31 [20]. 

  

Obr. č. 30 Přepravka 400x300x220. Obr. č. 31 Přepravka 600x400x220. 

4.3 Technologie výroby 

Výrobní technologie, které budou v novém objektu používány, jsou již zmíněné 
v předchozích kapitolách. V této kapitole budou uvedeny bližší informace 
k jednotlivým technologiím. 

  
Svařování technologií TIG 

Technologie svařování TIG nebo WIG pracuje na principu hoření elektrického 
oblouku mezi elektrodou (wolframovou) a svařencem. Přenosem elektrické energie 
dojde k natavení základního materiálu. Ochrana tavícího oblouku je zajištěna inertním 
zdrojem plynu, který slouží k zabránění vstupu atmosférických nečistot do svarové 
lázně. Od ostatních metod se liší především tím, že se nespotřebovává elektroda jako 
u ostatních metod MMA nebo MIG/MAG. Co se týče inertních plynů, tak to je druh 
plynů, které mají schopnost nereagovat s ostatními prvky. Typickým příkladem 
inertního plynu je Argon. Pokud je potřeba přidání materiálu do svaru, tak se používá 
přídavný „studený drát“, který je veden buďto ručně nebo mechanicky. Na Obr. č. 32 
je zobrazen základní princip svařování metodou TIG[21,22]. 
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Obr. č. 32 Schéma svařování metodou TIG [23]. 

 
Svařování technologií MAG 

Jedná se o metodu obloukového svařování tavící se elektrodou v ochranném 
plynu, která těží z tepla elektrického oblouku mezi pravidelně přidávaným drátem 
(elektrodou) a základním materiálem. Při tomto procesu dochází k přenášení 
odtavovaného drátu do místa, kde probíhá samotné svařování. Ochranný plyn slouží 
k chránění roztaveného drátu a svarové lázně. Ochrana je zejména dodávána externě 
a to především zásobníkem plynu tlakové láhve. Změna oproti metodě TIG je v tom, 
že při metodě MAG se využívá aktivního plynu (oxid uhličitý), který aktivně chemicky 
reaguje s roztavenou lázní. Princip této metody je na Obr. č. 33 [22,24]. 

 
Obr. č. 33 Schéma svařování metodou MAG [25] 

CNC frézování  

Z pohledu na frézování kovů je tato operace zařazena do strojního třískového 
obrábění kovů. Nástroj koná u této metody hlavní (rotační) pohyb a pohyb vedlejší 
(posuv) obrobek. Klasické frézy se pohybují ve třech osách, pokud se pracuje ve více 
než třech osách tak se tyto stroje nazývají více-osá obráběcí centra. Frézovací stroj 
je nazýván frézkou a nástroji se říká fréza. Fréza je vícebřitý nástroj různých velikostí 
nebo konstrukcí. Rozdělení frézování vzhledem k pohybu nástroje a obrobku se dělí 
na sousledné a nesousledné. V případě prvního se nástroj otáčí ve směru pohybu 
stolu s obrobkem. U nesousledného frézování je to úplně opačně. Tyto dvě metody 
jsou zobrazeny na Obr. č. 34 [26]. 
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Obr. č. 34 Sousledné a nesousledné frézování. 

4.3 Bezpečnost práce a ergonomie výroby 

Bezpečnost práce je jednou z nejdůležitějších částí každého nového projektu. Při 
zpracovávání návrhu objektu bylo dbáno především na dodržení bezpečnostních 
vzdáleností mezi danými pracovišti. Dále na prostor pro bezpečnou manipulaci 
s materiálem v jednotlivých místnostech objektu, které bylo dosáhnuto dostatečně 
širokým dopravními cestami. Bezpečnost se také týká svařování, oba dva druhy jsou 
umístěny v samostatných místnostech, kde se pohybují pouze příslušné osoby.  

Hluk na pracovištích 

Co se týče operací, jakou jsou zámečnické práce, řezání na pile a montáž, tak tyto 
operace nezpůsobují velké rizika vzhledem k nízkým hladinám hluku na pracovištích. 
Ovšem zdravotní rizika mohou nastat u operací svařování, frézování a soustružení. U 
těchto operací může zvuk překročit únosnou hladinu hluku, která je 85 dB. Jestli tato 
situace nastane, je potřeba, aby obsluha používala ochranu sluchu, která je dostupná 
pro všechny pracovníky [2]. 

Osvětlení na pracovištích 

Osvětlení pro jednotlivá pracoviště je zařízené, protože jak již bylo zmíněno, daný 
objekt již fungoval pro jinou firmu a ta zajistila kompletní vybavení, co se týče 
osvětlení. Byly dodrženy základní pravidla osvětlení pro každý jednotlivý prostor. Pro 
výrobní prostory je zavedeno osvětlení okolo 250 lx, které vyhovuje normám. Pro ITA 
pracovníky je umělé osvětlení dané okolo hodnoty 500 lx. Na skladovací prostory je 
kladen nejmenší důraz vzhledem k osvětlení, hodnota se pohybuje cca 120 lx [27]. 

4.4 Měřítko 

Při kreslení výkresů je dané základní měřítko 1:100. Toto měřítko je dodrženo 
v příloze č. 2. Ovšem výkres, který je nakreslen v příloze č. 1, je v měřítku 1:200. 
Hlavním důvodem je velikost navrhované haly a přehlednost výkresu v papírovém 
vydání. 
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5 TECHNICKO-EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 

V této části práce budou zhodnoceny technické a ekonomické aspekty spojené 
s tímto projektem. 

5.1 Technické hodnocení 

Z hlediska technického hodnocení je potřeba zmínit mnoho faktorů. Jako první 
budou uvedeny počty a využití daných operací. Z kapacitních propočtů je patrné, že 
nejvíce strojů je třeba k CNC frézování. Jsou to 4 stroje a jeden stroj navýšený při 
optimalizacích. Nicméně největší využití má operace CNC soustružení a to přesně       
93,2 %.  

Celková plocha potřebná k provozu navrhované výroby je 603 m2. Ovšem plocha, 
kterou disponuje nový objekt, je 1943 m2.  Lze říci, že plocha dané výroby využívá 
pouze 31 % nového objektu. Na první pohled je jasné, že nová výroba zcela nevyužívá 
prostorů objektu. Na druhou stranu byly zavedeny optimalizace, které nejsou 
započítány v kapacitních propočtech.  Ještě je třeba říci, že tento objekt není nový a 
v dřívější době byl přizpůsoben určité výrobě, a proto není jednoduché zavést novou 
výrobu do již postavené objektu. Některé místnosti v přízemí, jako je například jídelna, 
kuchyň, kotelna a v 1. patře zasedací místnost, recepce a některé velké kanceláře, 
nejsou zahrnuty v kapacitních propočtech. Poslední věcí jsou volné prostory, které 
jsou vidět v jednotlivých dispozicích. Tyto prostory dávají záruku firmě, že může 
v budoucnu bez větších problémů rozšířit svoji výrobu o stroje nebo o další pracoviště 
dle potřeby. 

Jednou z problematických částí této práce je materiálový tok. Větší přesnost 
v návrhu jednotlivých uspořádání by zaručila analýza (v ideálním případě využití 
Sankeyova diagramu), na kterou by mohla navazovat například trojúhelníková 
metoda prostá nebo metoda návaznosti operací. Bohužel, jak již bylo zmíněno výše, 
firma nedosahuje takové velikosti, aby se starala o problematiku materiálového toku. 
Co se týče materiálu, tak si firma vede evidenci v přijímání materiálu a následném 
odepisování na příslušné položky.  

V technickém hodnocení tohoto projektu nesmí chybět zmínka o provedených 
optimalizacích, které jsou uvedeny v kapitole č. 4. Největší změnou je ponechání 
výroby hliníkových profilů, které sebou nesou změny v počtu strojů i pracovníků. 
Vzhledem k této výrobě je ponechán stroj MCV 1016 a pila Bomar AL 500. Díky 
tomuto přechází pracovník u pily na vícestrojovou výrobu a druhý, který obsluhoval 
pilu, bude zaučen na stroj MCV 1016 a bude se věnovat pouze výrobě hliníkových 
profilů. Dva pracovníci, kteří obsluhovali stroj MCV 754 Quick, budou propuštěni. 
Ještě třeba zmínit ponechání stavu pracovníků v zámečnické dílně a také ponechání 
stavů pomocného personálu. Tyto počty jsou dostačující pro danou výrobu a není 
třeba je měnit.  

Jako poslední je třeba zmínit význam tohoto projektu. Původní stav byl takový, že 
jedna firma byla rozdělena do dvou provozoven, které jsou od sebe vzdáleny 6 km. 
Pro naplánování a organizování efektivní výroby je tato situace dlouhodobě 
neúnosná. Proto se firma rozhodla investovat do koupě již postaveného objektu, kam 
chce přestěhovat kompletně svoji výrobu a tím zajistit bezproblémovou organizaci a 
plánování výroby. Od těchto faktorů se potom odvíjí např. zefektivnění výroby a 
zrychlení časů pro výrobu. 
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5.2 Ekonomické hodnocení 

Z hlediska ekonomické hodnocení bude zmíněna výše investice, její splátka a 
úspora vzhledem k původnímu stavu. Na konci bude proveden výpočet na dobu 
návratnosti investice vzhledem k zisku z vyrobeného produktu. 

Investice z hlediska nákupu objektu je 15 600 000 Kč. Majitel firmy si tuto částku 
rozložil a měsíčně platí 120 000 Kč. Výměra plochy pro tento objekt je 1943 m2. 

Původní stav firmy byl takový, že firma vlastnila objekt v Žichlínku, kde výměra 
plochy byla 432 m2. Dále měla pobočku v Lanškrouně, kde ovšem byla firma pouze 
v nájmu. Výměra této plochy byla 600 m2 (sazba nájmu za 1 m2 / rok byla 500 Kč). 
Celkem byla plocha původního stavu: 

𝑃𝑝ů𝑣. = 𝑃Ž𝑝ů𝑣. + 𝑃𝐿𝑝ů𝑣. = 432 + 600 = 1032 𝑚2                      (5.1) 

 kde: Ppův. – původní výměra plochy firmy [m2] 

  PŽpův. – původní výměra plochy firmy v Žichlínku [m2]  

  PLpův. – původní výměra plochy firmy v Lanškrouně [m2] 

Následující vzoreček vyjadřuje měsíční platbu za původní výměru plochy firmy: 

 

𝐶𝑀𝑝ů𝑣. =
𝑃𝐿𝑝ů𝑣. ∙ 𝑆𝑀𝐿

12
=

600 ∙ 500

12
= 25 000 𝐾č                           (5.2) 

kde: CMpův. – měsíční splátka za původní výměru plochy [Kč] 

  SmL. – Sazba za nájem 1 m2 / rok v Lanškrouně [Kč] 

  PLpův. – původní výměra plochy firmy v Lanškrouně [m2] 

Z těchto výpočtů je patrné, že původní platba za 1032 m2 je 25 000 Kč za měsíc, 
nový objekt má výměru plochy 1943 m2 a splátka je momentálně 120 000 Kč. Ale 
nesmí být zapomenuto na velice důležitý faktor, kterým jsou úspory vznikající 
přechodem do nového objektu a jsou počítány za jeden měsíc vzhledem k měsíční 
splátce investice. Jedná se o ušetření vzhledem k nájmu, který je placen, dále také 
přejezdy mezi pobočkami, úspora týkající se energií a ještě nesmí být zapomenuto na 
propuštění dvou zaměstnanců. 

𝑈𝑀 = 𝐶𝑀𝑝ů𝑣. + 𝑃𝑈 + 𝐸𝑈 + 2 ∙ 𝑉𝑀 = 25000 + 20000 + 10000 + 2 ∙ 32500 = 

𝑈𝑀 = 120 000 𝐾č                                                                  (5.3) 

kde: UM – měsíční úspora nového objektu [Kč] 

  CMpův. – měsíční splátka za původní výměru plochy [Kč] 

  PU – měsíční úspora po odstranění přejezdů mezi pobočkami [Kč] 

EU – měsíční úspora energií v novém objektu [Kč] 

VM – úspora výplat za měsíc [Kč] 

Z posledního výpočtu je vidět, že majitel firmy si je vědom výhod nového objektu, 
protože úspory vzniklé přesunem pokryjí splátku a díky tomu je možno hodnotit 
investici jako výhodnou.  
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Doba návratnosti investice 

Výpočet doby návratnosti investice spočívá ve zjištění, za kolik let se budou rovnat 
výnosy z vyráběného produktu nákladům na investici. Bude uvažováno, že výnosy 
jsou po celou dobu výroby počtu výrobků konstantní. Pokud lze uvažovat tato 
podmínka, doba návratnosti lze vypočítat jednoduše a to vydělením nákladů na 
investici očekávanými ročními výnosy [28].  

𝐷𝑁 =
𝑁𝐼

𝑉𝑅
=

𝑁𝐼

𝑁 ∙ 𝑍
=

15 600 000

100 ∙ 30 000
= 5,2 𝑙𝑒𝑡                                   (5.4) 

 kde: DN – doba návratnosti investice [roky] 

  NI – náklady na investici [Kč]  

  VR – průměrné roční výnosy [Kč] 

N – počet vyráběných kusů [ks]  

Z – ziskovost z jednoho kusu [Kč]  

Z výpočtu vychází, že počáteční investice se vrátí ziskovostí jednoho kusu 
přibližně za 5 let. Což znamená, že doba návratnosti je velmi krátká a proto je vhodná 
pro firmu. 
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ZÁVĚR 

Firma MAXAREN s.r.o. je jednou z mála firem v okolí svého působiště, která je 
schopna zaopatřit kompletní výrobu svých produktů. Vzhledem k nespokojenosti 
s dopravováním jednotlivých kusů či polotovarů mezi svými provozovnami se 
rozhodla seskupit kompletní výrobu dohromady a zakoupila již postavený objekt. 

Jako první byly v diplomové práci provedeny analýzy týkající se stavu firmy na trhu 
práce. Z analýz vychází, že co se týče vnějších vlivů, tak by si firma měla v budoucnu 
dát pozor na nedostatek kvalifikované pracovní síly. Z hlediska konkurence by se 
firma měla snažit o udržení stávajících zákazníků a měla by být otevřena novým 
technologiím. Z pohledu vnitřních vlivů by měla pracovat na odstranění svých 
nedostatků, které se jeví jako snadno řešitelné. 

Kapacitní propočty byly odvozeny od typického představitele firmy, který je 
vyráběn všemi používanými technologiemi. Z těchto kalkulací vyšel celkový počet 
strojů 6 a celkový počet pracovníků 39. Na propočty navazovaly optimalizace počtu 
strojů a pracovníků, které byly firmou požadovány. Bylo rozhodnuto, že bude 
zaměstnáno 34 pracovníků a umístěno 8 strojů. Posledním tématem kapacitních 
propočtů byla plocha pro zaopatření výroby, která vyšla 603 m2. Celková plocha 
objektu činí 1943 m2. Využití plochy je tedy 31 %. Toto číslo je sice malé, ale má své 
opodstatnění. Výroba se stěhuje do objektu, který byl přizpůsoben konkrétní výrobě a 
ta bude nahrazena výrobou jinou. Dále je třeba zmínit, že některé místnosti a prostory 
nejsou zahrnuty do kapacitních propočtů (jídelna, zasedací místnost, velké prostory 
pro kanceláře, atd.).  

U samotného návrhu dispozice je použito technologické uspořádání a v případě 
výroby hliníkových profilů předmětné uspořádání. Jsou dodrženy bezpečné 
vzdálenosti mezi jednotlivými pracovišti a také vzdálenosti od dopravních cest. 
Manipulační prostředek pro přijímání materiálu je vysokozdvižný vozík Toyota 
7FGF30 a pro manipulaci mezi jednotlivými pracovišti jsou určeny paletové vozíky 
Autosas TP25/1150. Vstupní materiál nebo rozpracovaná výroba bude přepravována 
na tzv. europaletách a menší kusy nebo polotovary v přepravkách. 

Z hlediska technicko-ekonomického hodnocení se jeví investice jako vhodná a 
v budoucnu by mohla pomoct firmě k lepší organizaci výroby, konkurenceschopnosti 
a ke zvýšení zisku. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Označení Legenda Jednotka 

A Počet administrativních pracovníků [pracovník] 
a Vícestrojová výroba [dělník] 
CMpův. Měsíční splátka za původní výměru plochy [Kč] 
Dc Celkový počet pracovníků v podniku [pracovník] 
Dd Průměrný počet dní dovolené [dny/rok] 
Devc Celkový počet evidenčních dělníků [dělník] 
Devp Evidenční počet pomocných dělníků [dělník] 
Devr Celkový počet evidenčních ručních dělníků [dělník] 
Devs Celkový počet evidenčních strojních dělníků [dělník] 
Devv Celkový počet evidenčních výrobních dělníků [dělník] 
DK Počet pracovníků kontroly jakosti [pracovník] 
DN Doba návratnosti investice [roky] 
Dp Počet pomocných dělníků [dělník] 
Dpop Počet pracovníků obslužného personálu [pracovník] 
Dv Celkový počet výrobních dělníků [dělník] 
DvrI. Počet ručních dělníků v první směně [dělník] 
DvrII. Počet ručních dělníků ve druhé směně [dělník] 
DvrC Celkový počet evidenčních ručních dělníků [dělník] 
Dvri Počet ručních dělníků [dělník] 

Dvs Počet strojních dělníků [dělník] 

DvsC. Celkový počet strojních dělníků [dělník] 

DvsI. Počet strojních dělníků v první směně [dělník] 

DvsII. Počet strojních dělníků ve druhé směně [dělník] 

Ed Časový fond dělníka [hod/rok] 

Er Roční časový fond [hod/rok] 

Es Časový fond stroje [hod/rok] 

EU Měsíční úspora energií v novém objektu [Kč] 

Fp Pomocná plocha [m2] 

Fpdc Pomocná plocha vnitřních dopravních cest [m2] 

Fphn Pomocná plocha hospodaření s nářadím [m2] 

Fpk Pomocná plocha kontroly [m2] 

Fpr Plocha provozní [m2] 

Fpskl Pomocná plocha skladová [m2] 

Fpú Pomocná plocha údržby [m2] 

Fr Výrobní plocha ručního pracoviště [m2] 

Fs Výrobní plocha strojních pracovišť [m2] 

Fsoc Plocha sociální [m2] 

Fspr Plocha správní [m2] 

Fšat Plocha šaten [m2] 

Fum Plocha umýváren [m2] 

Fútv Plocha útvaru [m2] 

Fv Výrobní plocha [m2] 

FWC Plocha záchodů [m2] 

fK Potřebná plocha pracoviště kontroly [m2] 

fr Měrná plocha ručního pracoviště [m2/stroj] 

fsj Měrná plocha j-tého strojního pracoviště [m2/stroj] 

ITA Počet pracovníků ITA [pracovník] 

K Počet konstruktérů [pracovník] 

Kc Celkový počet dní v kalendářním roce [dny/rok] 

kpnr Koeficient překračování norem dělníků [-] 

kpns Koeficient překračovaní norem [-] 
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Označení Legenda jednotka 

N Počet vyráběných kusů [ks] 

Nd Průměrný počet dní nemocnosti [dny/rok] 

NI Náklady na investici [Kč] 

Nvi Počet nedělí [dny/rok] 

PC Celkový počet pracovníků [pracovník] 

PLpův. Původní výměra plochy firmy v Lanškrouně [m2] 

Ppův. Původní výměra plochy firmy [m2] 

Pr Navrhovaný počet ručních pracovišť [ks] 

Pski Skutečný počet strojů i-té operace [ks] 

Pskj Skutečný počet strojů j-té operace [ks] 

Pskr Celkový počet ručních pracovišť [pracoviště] 

Psks Celkový počet strojů [pracoviště] 

Pthri Teoretický počet ručních pracovišť [ks] 

Pthsi Teoretický počet strojních pracovišť [ks] 

PU Měsíční úspora po odstranění přejezdů mezi pobočkami [Kč] 

PŽpův. Původní výměra plochy firmy v Žichlínku [m2] 

SML. Sazba za nájem 1 m2 / rok v Lanškrouně [Kč] 

Sr Směnnost ručních dělníků [-] 

Ss Směnnost strojních pracovišť [-] 

Sv Počet státních svátků [dny/rok] 

Svi Počet sobot [dny/rok] 

T Počet techniků [pracovník] 

tki Kusový čas dané operace [min] 

UM Měsíční úspora nového objektu [Kč] 

VM Úspora výplat za měsíc [Kč] 

VR Průměrné roční výnosy [Kč] 

Z Ziskovost z jednoho kusu [Kč] 

   

   

   

ηi Využití strojů i-té operace  [%] 

ηopi Využití stroje na operaci [%] 

ηski Využití skupiny strojů [%] 

ηskj Využití strojů v celé lince [%] 
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