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ABSTRAKT 

     Diplomová práce se věnuje výrobnímu systému podniku ADOZ, s. r. o. V práci byly 

popsány systémy řízení výroby, o jejichž implementaci usilují vedoucí pracovníci podniku, 

podnik samotný, stav výchozího výrobního systému, jeho nedostatky a motivy, které vedly 

vedení podniku k rozhodnutí o jeho přemístění do nových prostor. Část práce nastiňuje 

povahu prostor v nové budově, do níž podnik hodlá svůj výrobní systém přemístit. Dále se 

pak práce zabývá výpočtem kapacit, počtu pracovníků a ploch v novém výrobním systému, 

jenž by měl být do nové budovy umístěn. Pracoviště nového výrobního systému byla 

rozřazena to typových skupin. Vztahy mezi těmito skupinami pak byly hodnoceny, na 

základě čehož byly vytvořeny přesné plány rozmístění pracovišť nového výrobního 

systému ve výrobních prostorách nové budovy. Na základě dvou odlišných přístupů 

k výpočtu kapacit byly vytvořeny dva návrhy, přičemž plán rozmístění pracovišť byl pro 

každý z těchto návrhů vytvořen zvlášť. Oba návrhy pak byly porovnány z hlediska 

nákladového hlediska. 

Klíčová slova 

Výpočet kapacit, výpočet počtu pracovníků, výpočet ploch v samostatném útvaru 

výrobního podniku, hodnocení vzájemných vztahů mezi skupinami pracovišť, rozmístění 

pracovišť ve výrobním systému 

 

ABSTRACT  

     This master's thesis focuses on the manufacturing system of the company ADOZ, ltd. It 

describes some systems of production management that leaders of the company want to 

implement, the company itself, the condition of the default manufacturing system, its 

deficiencies and motives of the company that led leaders to decide to move to a new space. 

One section of the thesis describes the space of the new building into which the company 

wants to move its manufacturing system. The thesis also deals with the calculation of 

capacity, the quantity of staff, and the size of the areas of the new manufacturing system 

that should be placed into the new building. The workplaces of the manufacturing system 

have been divided into various type groups. The relationships between these groups have 

been analysed, whereupon accurate plans of the placement of workplaces of the new 

manufacturing system in the manufacturing space of the new building have been created. 

On the basis of two different attitudes towards calculation of capacity, two different 

proposals have been created, and a plan of workplace placement has been made 

individually for each proposal. Both proposals have been compared from a financial 

viewpoint. 

Keywords 

Calculation of capacity, calculation of quantity of staff, calculation of sizes of areas in 

separate unit of manufacturing company, judge of relationships between groups of 

workplaces, placement of workplaces in manufacturing system  
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ÚVOD 

     Výroba má svou důležitou roli v lidské společnosti již od úsvitu civilizace. Jedním 

z hlavní rysů civilizace je existence výrobních podniků, tj. pracovních kolektivů v nichž 

existuje dělba práce, jejichž funkcí ve společnosti je výroba produktů skýtajících větší či 

menší užitek jejím příslušníkům. Pomyslnou páteří výrobního podniku je jeho výrobní 

systém. Výrobní systém je propojeným komplexem pracovišť. Každé pracoviště ve 

výrobním systému svým dílem přímo nebo nepřímo přispívá k tvorbě výrobku. Ještě do 

nedávna byla práce na každém pracovišti podmíněna činností (prací) pracovníka na 

pracovišti přítomného. V dnešní postmoderní době je ale v oblasti výrobních podniků jasně 

patrný trend vytváření pracovišť pracujících nezávisle na přítomnosti respektive činnosti 

pracovníka. Technický pokrok v rukou podnikatelů třetího tisíciletí tak lidi práce zbavuje 

namísto toho, aby ji pouze usnadňoval. Tento trend se však projevuje postupně a 

pracovníci ještě stále mají ve výrobních podnicích svou nezastupitelnou úlohu. Stejně tak 

výrobní podniky, resp. práce v nich vykonávaná, má svou důležitou roli v integraci lidí do 

společnosti. Pro to, aby mohl podnik fungovat, potřebuje tedy zajistit potřebné množství 

pracovníků se zkušenostmi a vzděláním odpovídajícím jejich funkcím ve výrobním 

systému, a naopak pracovníci potřebují, aby jim podnik poskytnul důstojné a zdravotně 

nezávadné, bezpečné pracovní prostředí na pracovištích. Kvalita a kvantita pracovišť jsou 

faktorem do značné míry definujícím aktuální výrobní možnosti podniku. Aby podnik 

mohl své výrobní možnosti zvýšit, nestačí však pouze zajistit vybavení pro nová pracoviště 

a odpovídající pracovníky, je ale také nutné zajistit potřebnou plochu (prostor) pro 

umístění nových pracovišť do výrobního systému.  Zřetel je také záhodno brát k vzájemné 

poloze pracovišť neboť pracoviště se navzájem ovlivňují a přímo či nepřímo na sebe svou 

prací navazují. Způsob jakým jsou pracoviště rozmístěna, kdo a kdy na pracovištích práci 

vykonává, jak je práce organizována a řízena, to jsou otázky klíčového významu pro 

zajištění produkce výrobků v požadované kvalitě, kvantitě a čase. Hledání odpovědí na 

tyto otázky ve vztahu ke konkrétnímu případu konkrétního podniku je náplní právě této 

práce. 
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1 ŘÍZENÍ VÝROBY 

1.1 Základní způsoby řízení výroby 

1.1.1 Řízení výroby založené na principu tlaku 

     Výroba řízená na základě principu tlaku vyrábí dle předpovědi poptávky. Na základě 

předpovědi poptávky se vypočítává předpověď odbytu a ten je pak základem pro plán 

produkce. Dle plánu produkce se ve stanovených časech ze skladů vydávají vstupní 

suroviny, polotvary a nástroje do výroby. Tímto způsobem „sklady tlačí“ na výrobní 

úseky, aby ty zahájily výrobní operace. Podstatu řízení výroby založeného na principu 

tlaku ilustruje obr. 1. Spotřeba materiálu se pak odvíjí od jednotlivých výrobních plánů.      

Tento způsob řízení výroby je výhodný pro maximalizaci využití výrobní kapacity. [1] 

     Na principu tlaku je založen například systém řízení výroby MRP II (Manufacturing 

Resource Planning). [1]  

 

Obr. 1. Řízení výroby založené na principu tlaku. [1] 

1.1.2 Řízení výroby založené na principu tahu 

     Výroba řízená na základě principu tahu vyrábí dle aktuální poptávky. Zahájení výrobní 

operace je podmíněno požadavkem navazujícího výrobního úseku, který vyžaduje vstupní 

suroviny nebo polotovary pro svou činnost. Takto se poptávka po hotových výrobcích ze 

skladu hotových výrobků přelévá od finální technologické operace zpětně napříč celou 

výrobou až do skladu vstupních surovin a polotovarů. Podstatu řízení výroby založeného 

na principu tlaku ilustruje obr. 2. Klíčovou výhodou tohoto způsobu řízení výroby je žádná 

nebo minimální zásoba vstupních surovin a polotovarů. Minimalizace zásob vyplývá ze 

snahy vyrábět pouze aktuálně poptávané množství výrobků. [1] 

     Na principu tlaku je založen například systém řízení výroby JIT (Just In Time) nebo 

KANBAN. [1] 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 13 

 

Obr. 2. Řízení výroby založené na principu tahu. [1] 

1.2 Systémy řízení výroby 

     Vedoucí pracovníci v podniku ADOZ, s. r. o. (dále již jen jako podnik ADOZ), jehož 

výrobní systém je předmětem této práce, usilují o implementaci moderních systémů řízení 

výroby do výrobního systému.  Následující část diplomové práce zběžně o těchto 

systémech řízení výroby pojednává, a to za účelem přibližného vymezení chápání těchto 

systémů v prostředí tohoto podniku.    

1.2.1 Just in time 

     Just in time („právě v čas“) je systém řízení výroby založený na principu tahu. 

Podstatou just in time (dále JIT) je zajištění dodání surovin a polotovarů na pracoviště 

právě v okamžik, kdy je jich zapotřebí, tedy v co možná nejpozdějším okamžiku, aniž by 

došlo k čekání na ně. Z hlediska filozofie JIT je překračování výrobních plánů považováno 

za větší prohřešek, než-li jejich nesplnění.  

     Pro účinnou implementaci (proces uskutečňování teoreticky stanovené myšlenky) 

systému JIT je na mezipodnikové úrovni klíčová spolupráce a koordinace (uvedení do 

vzájemného souladu) výroby a dopravy podniku se svými dodavateli a odběrateli. Na 

vnitropodnikové úrovni je pak klíčová koordinace práce mezi jednotlivými pracovišti a ve 

vztahu k vnitropodnikové dopravě. Situace, kdy existuje stabilní poptávka po vyráběných 

produktech a dominantní postavení výrobce vůči dodavatelům, je pro zavádění systému 

JIT nejvhodnější. 

Cíle JIT:  a) Snížení nadprodukce (snížení nákladů na výrobky, které nenajdou odbyt). 

  b) Snížení ztrátových časů v důsledku čekání. 

  c) Snížení nákladů na manipulaci s materiálem. 

  d) Snížení časů manipulace. 

  e) Snížení objemu kapitálu drženého ve formě zásob. 

  f) Snížení nákladů na skladování. 

     Aplikace systému JIT vede ke snižování velikosti výrobních dávek.  

Pozitivní dopad snižování velikosti výrobních dávek: 

 Čím jsou výrobní dávky menší, tím menší objem kapitálu je v nich vázán a tím 

pružnější je celá výroba. 
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Negativní dopad snižování velikosti výrobních dávek: 

 Čím jsou výrobní dávky menší, tím komplikovanější je řízení výroby (jsou na něj 

kladeny vyšší nároky).  

 Čím jsou výrobní dávky menší, tím více je vytížena vnitropodniková a 

mezipodniková doprava (i řízení logistiky se stává komplikovanějším). 

 Čím jsou výrobní dávky menší, tím více se zvyšuje zmetkovitost v důsledku 

seřizování stroje na začátku zpracovávání každé výrobní dávky (na prvních kusech 

z dávky se „vychytávají“ nepřesnosti seřízení, což se negativně projevuje na jejich 

jakosti). Vyšší zmetkovitost výrobu prodražuje. Pro kompenzaci výše popsaného 

zvýšení zmetkovitosti jsou nutné investice do inovací v oblasti strojního vybavení, 

v oblasti přípravků a nástrojů a v oblasti zlepšování dovedností pracovníků.  

 Čím jsou výrobní dávky menší, tím větší je spotřeba času dávkové práce (tB1), a tím 

se celá výroba časově prodlužuje a prodražuje. Časem dávkové práce rozumíme čas 

přípravy a zakončení práce na výrobní dávce, např. seznámení se s pracovním 

úkolem, převzetí práce, opatření nástrojů, seřízení stroje, odevzdání práce. [2] 

     Zavedení systému JIT dále často ve výrobě provází: 

 Zavedení vícestrojové obsluhy. 

 Přenášení větších pravomocí a odpovědností na výrobní dělníky. 

 Provádění preventivní údržby strojního vybavení, za kterou zodpovídá jeho 

obsluha.  

     Zavádění výše popsaných změn (zvyšování odpovědností a multitasking), zvyšuje 

psychickou zátěž, kladenou na výrobní dělníky a může je uvádět do stresu. Tento stres se 

může projevovat na jejich spokojenosti, fyzickém zdraví a kvalitě práce jimi vykonávané. 

[1; 3; 4; 2; 5] 

     Podrobněji o systému řízení výroby JIT pojednává [6].  

1.2.2 KANBAN 

     KANBAN („karta“ z japonštiny) je systém řízení výroby založený na principu tahu. 

Systém řízení KANBAN je založený na specifickém druhu komunikace, kdy 

komunikačním prostředkem je karta odpovídající každému jednotlivému umístění výrobku 

(ať už ve skladu či na pracovišti).  

     Podstata systému karet je ilustrována příkladem s mlýnem na obr. 3. Ve skladu mouky 

má každý pytel svou kartu „C“. Když si odběratel koupí pytel mouky, tak skladník oddělá 

z pytle mouky katu „C“ a odešle ji do mlýnice. Příchozí karta „C“ ze skladu mouky je pro 

mlynáře ve mlýnici impulzem pro zahájení mletí mouky z pšenice. Mlynář má ve mlýnici 

připravený pytel s pšenicí opatřený kartou „B“. Předtím, než pšenici z pytle vysype do 

mlýnku, mlynář oddělá z pytle kartu „B“ a odešle ji do skladu pšenice. Až se mouka 

z pšenice umele, tak mlynář pytel s moukou opatří kartou „C“ a odešle jej do skladu 

mouky. Mezi tím do skladu pšenice dorazí karta „B“, která je pro skladníka impulzem 

k odeslání nového pytle s pšenicí do mlýnice. Pytle ve skladu pšenice jsou opatřeny 

kartami „A“, skladník kartu „A“ z pytle oddělá a opatří jej kartou „B“. Pytel pšenice 

s kartou „B“ skladník odesílá do mlýnice, a kartu „A“ odesílá nákupčímu, aby ten objednal 
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další pytel pšenice. Až dodavatel přiveze další pytel pšenice, nákupčí jej opatří kartou „A“. 

S novým nákupem odběratele se bude celý proces opakovat.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Princip systému karet KANBAN. 
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     Výše popsaný systém se snaží o zajištění toho, aby ve všech skladech a na všech 

pracovištích byla vždy jen minimální, pro výrobu nezbytně nutná, zásoba surovin a 

polotovarů. 

     Díky tomu, že ve skladech a na pracovištích se vždy nachází jen minimální, pro výrobu 

nezbytně nutná, zásoba surovin a polotovarů, se snižuje vázanost kapitálu v surovinách a 

polotovarech, přičemž to nijak neohrozí plynulost výroby. Nutnou podmínkou pro 

správnou funkci systému KANBAN je odstranění úzkých míst ve výrobním procesu! 

     KANBAN karty samotné nemusí sloužit jen jako prostředek komunikace, ale také 

mohou sloužit jako prostředek pro zaznamenávání odvedené práce, čímž usnadňují 

evidenci produkce a práce v podniku. 

     Pro zajištění kvality výroby je vhodné, aby kvalita a kvantita surovin a polotovarů byla 

kontrolována pracovníkem-odesílatelem, tak pracovníkem-příjemcem.  

     Systém řízení KANBAN je vhodný pro podniky (resp. pracoviště) s hromadnou nebo 

sériovou výrobou, jejichž produkty se vyznačují velkou rovnoměrností odbytu. [1; 5] 

     Podrobněji o systému řízení výroby KANBAN pojednává [7].  

1.2.3 Poka yoke 

     Poka yoke (v japonštině: poka ≈ chyba, yokeru = vyhnout se) je systém řízení výroby, 

založený na snaze vyhnout, resp. předejít se chybám. Poka yoke se především projevuje na 

předmětech vyskytujících se ve výrobním systému (nářadí, pomůckách strojích atd.). Tyto 

předměty jsou uzpůsobeny tak, aby bylo na první pohled co možná nejevidentnější jejich 

správné použití a ne žádné jiné, nechtěné.  

     Použití tohoto systému lze demonstrovat na příkladu montážního pracoviště. Na 

montážní pracoviště přichází komponenty určené ke smontování dohromady na jednom 

tácu. Tác (viz obr. 4) má v sobě 6 prohlubní, určených pro 6 dílců, které mají být 

dohromady smontovány v jeden výrobek. Pokud je před započetím montáže nějaká 

prohlubeň tácu neobsazená, je to signálem pro montážního pracovníka, že „něco chybí“. 

Naopak, pokud po dokončení montážní operace zůstane nějaká prohlubeň obsazená, je to 

signálem pro montážního pracovníka, že na „něco zapomněl“. [8; 9] 

 

Obr. 4. Tác pro komponenty určené ke smontování. [8] 

     Podrobněji o systému řízení výroby Poka yoke pojednává [10]. 
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1.2.4 KAIZEN 

     KAIZEN je systém neustálého zlepšování. Pod pojmem zlepšování si v podniku 

můžeme představit: zkvalitňování výrobků, zjednodušování výrobního procesu, zvyšování 

výkonu výrobního procesu, zvětšování objemu výroby, odstraňování problémů ve výrobě, 

odstraňování plýtvání, překonávání nepříjemností spojených s prací nebo adaptací 

(přizpůsobování se) na změny na pracovišti. Zlepšování se zde neuskutečňuje výraznými 

nebo dokonce skokovými změnami nebo inovacemi, ale postupně po malých krocích. 

Cesta k velké změně ve filozofií KAIZEN vede přes mnoho postupně zaváděných změn.  

    Podstata zavádění změn systémem KAIZEN (viz obr. 5):  

 1. Definování požadované změny. 

 2. Zavedení změny v co nejmenším rozsahu. 

3. Běh výrobního procesu, se změnou v nezměněné intenzitě po dobu dvaceti až 

třiceti opakování.   

 4. Postupné zvyšování rozsahu změny. 

 5. Docílení požadované změny. 

     Stejně jako člověk jest tvorem nedokonalým, tak i jakékoliv dílo jím vytvořené je 

nedokonalé. Pro výrobní podniky to platí taktéž. „Nikdy nic nebude dokonalé, ale my na to 

můžeme s rukama v klíně nadávat nebo se pokusit udělat věci dokonalejší.“ KAIZEN není 

cestou jak dokonalosti dosáhnout, ale jak se jí neustále blížit, a to prostřednictvím 

postupných, avšak nikdy nekončících, změn. Jde tedy o stálé opakování výše uvedených 

bodů 1 až 5, jen se stále novými a novými změnami. 

 

Obr. 5. Podstata zavádění změn systémem KAIZEN. 

     KAIZEN stojí na myšlence, že by podměty ke zlepšování neměly přicházet od 

vedoucích pracovníků, nýbrž od pracovníků pracujících na konkrétních, potenciální 

změnou dotčených, pracovištích. Tato myšlenka se opírá o předpoklad, že příležitost ke 

zlepšení práce na daném pracovišti nejlépe odhalí právě pracovník, jenž na tomto 

pracovišti práci vykonává. Neustálé zlepšování by pak mělo být nedílnou součástí práce 

každého zaměstnance. Ideální je, pokud je zlepšení dosaženo změnou způsobu, jakým 
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pracovník svou práci vykonává, aniž by do změny musel podnik investovat. Je ovšem na 

místě podotknout, že zlepšování by se nemělo výlučně vztahovat jen na výrobní dělníky a 

jejich pracoviště. Je-li KAIZEN uplatňován, pak by měl být uplatňován vertikálně napříč 

pracovními pozicemi všech úrovní od dělníků pro vedoucí pracovníky, v ideálním případě 

však vždy ve vztahu k pracovní náplni iniciátora zlepšení. 

     Odměňování všech pracovníků za jejich případné návrhy zlepšení, by pro ně mělo být 

motivací k jejich hledání. Zavádění zlepšení do praxe je usnadněno vyšší snahou a 

pracovním nasazením angažovaného pracovníka, protože samotné zlepšení je výsledkem 

jeho aktivity, přičemž je to právě on, kdo zlepšení inicioval. Tato myšlenka se opírá o 

předpoklad jakéhosi otcovského vztahu navrhovatele zlepšení k zlepšení samotnému. 

V případě, že by zlepšení naopak bylo pracovníkovy nařízeno shora na základě iniciativy 

vedoucích pracovníků nebo dokonce externích pracovníků, lze očekávat, že pracovníkův 

vztah ke zlepšení bude negativnější, než pokud se jedná o zlepšení jeho vlastní. Může 

ovšem nastat situace, kdy je v podniku několik stejných pracovišť a pracovník na jednom 

z těchto pracovišť navrhne zlepšení. Toto zlepšení se nejprve zavede na pracovišti 

pracovníka navrhovatele, jenž k němu bude mít onen výše zmíněny otcovský vztah. Pokud 

ovšem toto zlepšení začne být zaváděno i na dalších stejných pracovištích v podniku, může 

být vnímáno stejně negativně jako nucené zlepšení zaváděné na základě iniciativy 

vedoucích pracovníků. Navíc pracovník, jenž zlepšení navrhl, může být pracovním 

kolektivem ostrakizován jako navrhovatel jim vnuceného zlepšení.   

     Hlavním směrem, jímž by se zlepšování v podniku využívajícím KAIZEN mělo ubírat 

je odstraňování plýtvání. Pro podnik, jehož jediným cílem je maximalizace zisku bez 

ohledu na vše ostatní, se jako plýtvání mohou jevit: 

a)  Všechny aktivity nepřidávající hodnotu vyráběnému výrobku nebo 

poskytované službě. 

b)  Všechny aktivity, za které zákazník není ochoten platit, protože pro něj 

nemají reálný nebo alespoň domnělý užitek. 

Případy plýtvání lze rozdělit do těchto skupin: 

 Nadprodukce 

 Nepřiměřeně velké zásoby 

 Zmetky 

 Neefektivní technologie 

 Zbytečná činnost pracovníků 

 Zbytečný pohyb dopravních prostředků 

 Čekání způsobené špatnou organizací práce 

[1; 11; 12; 5] 

    Podrobněji o systému řízení výroby KAIZEN pojednává [13].  
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1.2.5 5S 

     Systém 5S je souborem pěti metod, bez jejichž uvedení do praxe není možné efektivně 

uplatňovat systémy řízení výroby JIT nebo Kaizen.  Jednotlivé metody je vhodné do praxe 

uvádět postupně. [1] 

1. Setřídit:  

     Vše co se nachází na pracovišti roztřídit do dvou kategorií: Nepostradatelné a 

postradatelné. Jako nepostradatelné chápeme předměty, bez nichž nelze práci na pracovišti 

vykonávat a předměty, které se pří práci na pracovišti často využívají.  Jako postradatelné 

uvažujeme všechno, co se nepoužije alespoň jednou za měsíc, např. redukční pouzdra pro 

vrtáky na soustružnickém pracovišti s univerzálním soustruhem, jenž se používá pouze pro 

obrábění obvodových ploch hřídelů. Položky z kategorie Postradatelné je nutné 

z pracoviště odstranit. To co se již nepoužívá vůbec, je vhodné vyhodit nebo prodat, např. 

roky nepoužívaná stará bruska, jejíž práci v současnosti již zastává bruska nová. To co se 

používá zřídka (a nelze nahradit něčím, z kategorie nepostradatelných předmětů), je 

vhodné uklidit na jasně definované místo mimo pracoviště, pro zajištění dostupnosti 

v případě potřeby, např. formičky na vánoční cukroví v pekárně. 

     Této metodě však nepodléhají věci přítomné na pracovišti ze zákona, zejména 

s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), viz [14]. [1] 

2. Srovnat:  

     Vše, co na pracovišti zůstalo, je nutné uspořádat s ohledem na účel a vlastnosti a s 

ohledem na způsob a periodu používání. Předměty těžké se umístí tak, aby manipulace 

s nimi nebyla nutná. Předměty používané sedícím pracovníkem jsou na stole nebo na dosah 

od něj. Předměty používané častěji jsou blíže, než ty používané méně často. Cílem této 

metody je dosažení stavu, kdy používání předmětů a zařízení na pracovišti bude co nejvíce 

efektivní, pohodlné a co nejméně časově náročné. Vhodné je také předepsat maximální 

množství předmětů na pracovišti, např. množství rozpracovaných výrobků. [1] 

3. Stále čistit:  

     Vše co se na pracovišti nachází, by mělo být udržováno v čistotě. Špína na nástrojích i 

strojích může snižovat jejich životnost nebo snižovat jejich přesnost v závislosti na typu 

předmětu. Špína může mít v kontaktu  se surovinami nebo polotovary negativní vliv na 

jejich kvalitu (zejména v potravinářském a chemickém průmyslu). Špinavé prostředí má 

také negativní vliv na psychickou pohodu pracovníka a na jeho fyzické zdraví.  

     Při čištění pracoviště je efektivní zároveň provádět jeho kontrolu a případnou údržbu, 

což má preventivní účinek, předcházející případné závažné poruše ohrožující plynulost 

výroby nebo kvalitu výrobků. [1] 

4. Systematizovat:  

     Pro úspěšné využívání tří výše uvedených metod je nutné je systematizovat, tj. aby 

podnik vytvořil systém práce takový, v němž budou pevně zakotveny, a zároveň dohlížel 

na jeho dodržování. Příkladem systematizování těchto metod je jejich zahrnutí do plánu 

práce a vyčlenění jim příslušného času. Pokud by práce s jejich dodržováním byla 

přenášena do volného času pracovníků, může to o v nich vyvolávat negativní emoce 

spojené s nespokojeností a poklesem produktivity práce.  
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     Dodržování těchto metod je vhodné nějakým způsobem podpořit. Zda-li je lepší použít 

opatření spíše represivního charakteru nebo spíše motivačního charakteru je otázkou 

přesahující rozsah této práce. Represivní opatření bývají jednoduchá a levná. I když lze 

tímto způsobem vynutit dodržování systému, represivní přístup má negativní vliv na 

atmosféru na pracovišti, na spokojenost zaměstnanců a může až vést k odlivu pracovníků. 

Represe také zvyšuje tlak na pracovníky a uvádí je do stresu, což se může negativně 

projevit na produktivitě práce. Nejprostším příkladem represe je pokuta. Motivační 

opatření nemají negativní vliv na pracovníky, ale nemusejí vždy přinést kýžený výsledek. 

Samostatnou otázkou je zda se zaměřit na motivaci zvenčí nebo na motivaci vnitřní. 

Motivace zvenčí může být velmi jednoduchá, avšak jak se uvádí v [11] „Motivace zvenčí 

je jako smrad, za hodinu se vyvětrá.“. Vnitřní motivaci je na druhou stranu velmi obtížné 

ovlivnit. O tématu motivace podrobněji pojednává [11; 12]. [1; 11; 12] 

5. Standardizovat:  

     Po té, co jednotlivá pracoviště začnou aplikovat první tři metody a po té, co se jejich 

používání systematizuje, měl by orgán zodpovědný za řízení daných pracovišť provést 

zhodnocení používání těchto metod a následně by měl vytvořit standardy jejich aplikace, tj. 

měl by tyto metody standardizovat. Standardy by pak měly být závazným předpisem 

(normou) pro všechny pracovníky. Standardy musejí jasně definovat co má, kdo, kde a kdy 

dělat. Standardy by měly být srozumitelné, jednoduché a konkrétní, aby bylo zaručeno, že 

jim porozumí i intelektuálně méně zdatní pracovníci. Cílem standardizace je zajistit, aby 

práce spojená s aplikací metodiky 5S, byla vykonávána co nejefektivněji a pokud možno 

vždy stejným způsobem, aby odvedenou práci šlo snadno kontrolovat a evidovat řídícími 

orgány. [1] 

     Podrobněji o systému řízení výroby 5S pojednává [15]. 
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2 POPIS FIRMY 

     Diplomová práce se věnuje výrobnímu systému podniku ADOZ, s. r. o. (dále již jen jako 

podnik ADOZ). 

2.1 Smysl existence podniku 

     Podnik ADOZ je prodejcem ložisek, valivých i kluzných. V nabízeném sortimentu 

zaujímají dominantní pozici ložiska od výrobců SKF, INA, FAG a NACHi, nicméně 

v nabídce jsou i ložiska jiných značek nejen z Česka. Sortiment podniku však není omezen 

pouze na artikl ložisek, ale poskytuje českým podnikům celou řadu různých jiných 

strojních součástí. Z nabízeného sortimentu lze mimo ložiska zmínit například těsnící, 

pojistné a o-kroužky, maziva, hadice, lepidla, těsnící prvky a prvky pohonů, klínové 

řemeny a řetězy, řetězová kola a různé další součásti pro zařízení určená k přenosu nebo i 

převodu pohybu a síl.  

     Kromě obchodu se podnik věnuje také vlastní výrobě. Podnikový výrobní program se 

zaměřuje především na výrobu rotačních a lineárních součástek, jako jsou například: 

lineární kuličková ložiska, profilová vedení, lineární vedení profilovými tyčemi, profilové 

tyče, válečkové a kuličkové šrouby. Toto zaměření však není nijak svazující a podnik je 

ochoten, pokud to kapacity dovolí a technologické vybavení dokáže, realizovat výrobu 

součástí dle zákazníkových potřeb. Z nabízených výrobních operací lze uvést: řezání tyčí, 

zarovnávání čel, osazení konců tyčí, vrtání axiálních a radiálních otvorů, řezání axiálních a 

radiálních závitů, řezání vnějších závitů na koncích tyčí, frézování drážek a plošek, srážení 

hran a jiné. Reprezentativní vzorek výrobků, které je podnik ADOZ schopen vyrábět je 

zobrazen na obr. 6 a obr. 7. [16; 17] 

 

Obr. 6. Součásti, vyrobené v podniku ADOZ. [18] 

 

Obr. 7. Součásti, vyrobené v podniku 
ADOZ. [18] 

2.2 Základní fakta o podniku 

     Podnik ADOZ je společnost s ručením omezeným. ADOZ, s.r.o. je vlastněn z 

cca 74.85% Ing. Martinem Liškou a z 25.15% kyperskou společností KP INDUSTRY 

INVEST LIMITED (viz [19]). Podnik je rozčleněn do dvou divizí: Obchodní divize a 

Výrobní divize. Sídlo, hlavní část obchodní divize a celá výrobní divize podniku sídlí 

v Bystřici nad Pernštejnem (kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou). V současné době    

(k 22. 02. 2018) zaměstnává cca 70 zaměstnanců. 

     Podnik je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 (Systém managementu jakosti – 

požadavky na systém), certifikátu ISO 14001:2004 (Systém managementu zohledňující 
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ochranu životního prostředí) a certifikátu AAA (Hodnocení důvěryhodnosti). [20; 21; 22; 

23; 24] 

2.3 Historie podniku 

     ADOZ, s.r.o. byl založen roku 1992 třemi společníky. Původně se podnik věnoval 

pouze ochodu se strojními součástmi. V průběhu devadesátých let rozšířil svou působnost 

prostřednictvím zbudování poboček v Ústí nad Labem a v Brně, v roce 2000 pak i v Praze 

a roku 2004 v Ostravě. Od roku 2002 je podnik obchodně aktivní s východní Asií a od 

roku 2008 se Severní Amerikou. Vlastní výrobu podnik realizuje od roku 2013, kdy byla 

vytvořena jeho výrobní divize. 

     Celosvětová ekonomická krize (viz [25]) podnik zasáhla roku 2009. V té době se jeho 

výsledek hospodaření skokově propadl do ztráty. Naštěstí podnik v té době disponoval 

značnými rezervami (ty podnik původně plánoval využít k stavbě nové budovy, do které 

by se přesunul ze stávajících prostor). Těmito rezervami pak podnik kryl ztráty, a mohl si 

tak dovolit nepropustit jediného zaměstnance. K vyzdvižení hospodářského výsledku zpět 

do zisku, se podnik nerozhodnul jít cestou úspor, ale cestou rozšiřování se na nová 

odbytiště. Tato strategie pomohla podniku zvládnout náročné krizové období v plné síle.  

     Za dobu své existence podnik dosáhl řady úspěchů, jejichž výčet a obšírnější popis je 

nad rámec této práce, proto je dále uvedeno alespoň několik příkladů reprezentujících jeho 

úspěchy. V roce 2005 překonal celkový objem prodeje podniku ADOZ jednu miliardu Kč. 

Roku 2010 podnik dodal svému zákazníkovi ložisko o průměru přesahujícím 3200 mm. 

Během roku 2012 podnik vyexpedoval 645 tun zboží. Mezi lety 1992 až 2012, tedy za 20 

let své existence, dosáhl počet obsloužených zákazníků číslo 200 000. Na Mezinárodním 

Strojírenském Veletrhu (MSV) na sebe podnik ADOZ upoutal pozornost netradiční 

futuristickou expozicí s „létajícím talířem“. [16; 26; 27; 28] 

2.4 Ideologie podniku 

     Dynamika současného podnikatelského prostředí umožňuje dlouhodobou prosperitu 

pouze podnikům, které se vyznačují stabilitou umožňující překonávání nejrůznějších 

ekonomických výkyvů. Toho je si podnik ADOZ dobře vědom a proto, jako člověk stojící 

na dvou nohách, i on „stojí“ na dvou divizích (obchodní a výrobní). 

     Podnik ADOZ se snaží jít po cestě zvyšování spokojenosti a prosperity zákazníků.  To, 

že produkty podniku ADOZ přispívají k prosperitě jiných podniků (a tím i jejich 

zaměstnanců, zákazníků a celé společnosti), vede k nepeněžní, duševní odměně všech jeho 

zaměstnanců v podobě emoce meaning [12]. Uvědomuje si také, že prosperita zákazníka je 

klíčem k prosperitě dodavatele.  

     Pro „chůzi“ po této cestě je klíčové dlouhodobé přátelské partnerství mezi podnikem a 

jeho zákazníkem, jejímž nejhlavnějším produktem je kvalitní otevřená a rychlá 

komunikace. Dobrá úroveň komunikace podniku s jeho zákazníky umožňuje rychle 

reagovat na změny jejich poptávky, které jsou v dnešní dynamické a globalizované 

ekonomice vnímány nikoli jako vrtoch či rozmar, nýbrž jako nedílná součást tohoto 

systému, jenž je výzvou posouvající podnik vpřed po cestě zvyšování spokojenosti a 

prosperity zákazníků. 

     Dalším rozměrem této cesty je kontinuální rozšiřování nabízeného sortimentu a inovace 

stávajících produktů pro maximální pokrytí potřeb zákazníků a jejich rozvoje. Nedílnou 
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součástí podpory rozvoje zákazníků je jejich vzdělávání, jemuž se v podniku ADOZ 

věnuje 11 obchodně-technických zástupců, kteří pro ně dělají školení a prezentace. Podnik 

tedy „neusíná na vavřínech“, neboť neustálé zlepšování se je způsob jakým se lze přiblížit 

k úspěšným zítřkům. Před ustrnutím ostatně varoval již Jan Neruda: „Kdo chvíli stál, již 

stojí opodál - den žádný dvakrát se již nenarodí, čin dvakrát neuzraje.“ [12; 16; 29] 

2.5 Vize do budoucna 

     V budoucnu podnik plánuje vytvořit ke stávající obchodní a výrobní divizi ještě divizi 

třetí. Toto třetí divize by se měla věnovat službám pro zákazníky, jako je diagnostika, 

montáž a údržba. Vytvoření této třetí divize pak propojí distribuci a výrobu, zajišťovanou 

stávajícími divizemi do podoby „Komplexních dodávek pro zákazníky“. Podnik tak bude 

schopen svým zákazníkům poskytovat komplexní řešení všeho, co jen souvisí s výrobky, 

jenž podnik vyrábí. Vytvoření třetí divize také zvýši stabilitu podniku, neboť dvě nohy sice 

mohou být stabilní, ale tři nohy jsou stabilnější.   

     Aby mohl podnik rozšiřovat sortiment vyráběných výrobků i zvyšovat celkový objem 

výroby, potřebuje pro svůj růst prostor. V blízké budoucnosti (září až prosinec 2018) chce 

podnik proto přesunout své sídlo, hlavní část obchodní divize a celou výrobní divizi do 

nových prostor v nové budově, jejíž výstavba by měla být zahájena na jaře 2018. Tento 

růst však bude potřebovat „živiny“ v podobě nového vybavení a pracovníků. Podnik 

plánuje v rámci tohoto přesunu obohatit výrobní systém o několik nových pracovišť a 

přijmout nové pracovníky. Počet zaměstnanců by se tak měl zvýšit až na cca 100 lidí. [18; 

28] 
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3 VÝCHOZÍ VÝROBNÍ SYSTÉM 

     V této části je popsán výchozí výrobní systém podniku ADOZ, jeho pracoviště a jejich 

vybavení. 

3.1 Sběr informací 

     Aby bylo možné analyzovat výchozí stav výrobního systému v podniku ADOZ, je 

nutné disponovat informacemi o něm. Klíčovými informacemi v této věci jsou: 

 Počet pracovišť  

 Charakter jednotlivých pracovišť 

 Technologická vybavenost jednotlivých pracovišť 

 Poloha jednotlivých pracovišť ve výrobním systému a vzdálenosti mezi nimi 

 Vztahy mezi jednotlivými pracovišti 

     Před zahájením spolupráce na této diplomové práci, podnik nedisponoval žádnou 

výkresovou dokumentací mapující stávající výrobní systém. Autorovým úkolem bylo tedy 

nejprve získat informace o výrobním systému vlastními silami. Autor strávil desítky hodin 

ve výrobním systému pozorováním jeho provozu, identifikací jednotlivých pracovišť, 

seznámením se s charakterem práce na nich vykonávané a především měřením jeho 

uspořádání a měřením jednotlivých pracovišť. Měření bylo velmi časově náročné a místy 

až sisyfoské, neboť v průběhu autorových návštěv se výrobní systém podniku dále rozvíjel 

a měnil takřka před jeho očima. Zejména u pohyblivých předmětů bylo měření a 

pozorování obtížné, neboť v průběhu času se měnila jejich poloha a využití.  

     Informace, týkající se počtu pracovišť, charakteru jednotlivých pracovišť, 

technologické vybavenosti jednotlivých pracovišť a vztahů mezi nimi, byly získávány na 

základě přímého pozorování autorem ve výrobním systému a na základě rozhovorů 

s přítomnými pracovníky nebo manažerem výroby [30]. Pro okamžitý záznam získaných 

informací v místě jejich získání bylo využito fotografování, a psaní poznámek. 

     Informace, týkající se polohy jednotlivých pracovišť ve výrobním systému a 

vzdáleností mezi nimi, byly získány na základě přímého pozorování autorem ve výrobním 

systému a ručním měřením pomocí svinovacího metru nebo na základě kvalifikovaného 

odhadu přítomného zkušeného pracovníka. Jeho kvalifikovaných odhadů bylo využito 

především pro stanovení rozměrů, jejichž charakter neumožňoval realizaci měření pomocí 

svinovacího metru. Měření neproběhlo v rámci jedné návštěvy podniku, nýbrž v několika 

vlnách, s menšími i většími časovými rozestupy a často opakovaně, z důvodů 

proměnlivosti výrobního systému v čase.  

3.2 Dispoziční řešení výchozího výrobního systému 

     Výchozí výrobní systém (dále VVS) se dnes (výhledově do září až prosince 2018) 

nachází v jedné budově v Bystřici nad Pernštejnem (viz [31]), a je rozčleněn do 3 hal. 

Běžně se zde pohybuje 7 pracovníků na ranní, odpolední i noční směně. V budově se 

kromě výrobního systému také nachází nevýrobní prostory se zázemím pro pracující a 

kancelář vedoucích pracovníků výroby. Členění budovy je patrné z popisu na leteckém 

snímku na obr. 8.  
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Obr. 8. Letecký snímek budovy, v níž se nachází výchozí 

výrobní systém podniku ADOZ. [31] 

 

Obr. 9. Letecký snímek dvou 

původních budov, před 

rekonstrukcí. [32] 

     Na základě informací získaných způsobem popsaným v kapitole 3.1 byly vytvořeny 

plány výchozího výrobního systému, které zachycují rozmístění pracovišť a jejich 

vybavení v jednotlivých halách, viz Příloha 1.: PLÁN VVS - HALA Č. 1; Příloha 2.: 

PLÁN VVS - HALA Č. 2; Příloha 3.: PLÁN VVS - HALA Č. 3; Příloha 4.: 

VYSVĚTLIVKY K VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI. 

     Členění VVS do tří hal nebylo vytvořeno záměrně, ale vychází z povahy zástavby, jenž 

v době založení podniku byla k dispozici. V té době na místě byly dvě samostatné budovy 

(viz obr. 9). Tyto budovy byly postupně rekonstruovány: severozápadní budova v roce 

2013 (viz obr. 10 a obr. 11), jihovýchodní budova v roce 2015. V roce 2016 pak byly obě 

budovy stavebně propojeny v jednu, přičemž bývalé severozápadní budově odpovídá hala 

č. 1 a nevýrobní prostory, bývalé jihovýchodní budově odpovídá hala č. 3 a v prostoru 

mezi nimi se dnes nachází hala č. 2. 

 

Obr. 10. Severozápadní budova před 

rekonstrukcí. [18] 

 

Obr. 11. Severozápadní budova po rekonstrukci. 
[18] 

     S postupem času se výrobní systém rozšiřoval o nová a nová pracoviště. Prostory, 

v nichž se VVS nachází, jsou ale omezené. Vzhledem k počtu rozličných pracovišť, jenž se 
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ve VVS na omezené ploše nacházejí, bylo nutné při jejich prostorovém rozmístění upustit 

od projektovacích přístupů zohledňujících technologickou příbuznost nebo materiálové 

toky. V rámci snahy o co nejlepší využití plochy, jsou pracoviště v budově situována tak, 

aby zabírala co nejméně místa, a aby jednotlivá pracoviště mezi sebe co nejlépe tvarem a 

rozměry své pracovní plochy „zapadala“. Současné dispoziční řešení VVS není tedy 

výsledkem nějaké konkrétní projektovací metody, ale je způsoben nedostatkem místa. 

Orientační představu o tom, jak VVS vypadal (2. února 2016), si lze udělat na základě  

obr. 12 (hala č. 1 pohled směrem k průchodu do haly č. 2). 

 

Obr. 12. VVS: hala č. 1, pohled směrem k průchodu do haly č. 2. [33] 

     Hala č. 1 sousedí s halou č. 2 a Nevýrobními prostory. V hale č. 1 se nacházejí vrata 

ústící ven, průchod do haly č. 2, dveře do měřící místnosti a dveře do přízemní a dveře do 

patrové části nevýrobních prostor. O tom jak prostory haly č. 1 vypadají si lze udělat 

orientační představu z fotografií na obr. 13 a obr. 14. Tyto fotografie ale byly pořízeny 

v době po dokončení rekonstrukce severozápadní budovy, před nastěhováním výrobního 

systému, počeš, vzhledem k následným dalším stavebním úpravám v čase, již tyto 

fotografie plně neodpovídají současnému stavu. 

 

Obr. 13. Hala č. 1 těsně po rekonstrukci. [18] 

 

Obr. 14. Hala č. 1 těsně po rekonstrukci. [18] 

 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 27 

     V části haly č. 1 je vyvýšená plošina (na výše zmíněných fotografiích ještě není) se 

skladem měřidel a skladem nástrojů a příslušenství. Plošina je na úrovní prvního patra a 

nacházejí se na ní dveře do patrové části nevýrobních prostor.  V této hale je výrazně 

hlučné prostředí, způsobené především obráběním na dlouhotočných automatech 

HANWHA SL32e, MANURHIN KMX 732 a MANURHIN KMX 532. Dlouhodobé 

působení nepříjemného hluku na pracovníky má velmi špatný vliv na jejich zdraví (viz 

[34]). Tyto dlouhotočné automaty jsou také zdrojem značného odpadního tepla. Přítomné 

teplo v letních měsících působí nepříjemně na pracovníky a může mít tak negativní dopad 

na jejich pracovní výkony. Pro zmírnění vlivu tepla na pracovníky jsou v hale rozmístěny 

ventilátory, jejich pozitivní účinek je patrný, avšak teplo zcela neeliminují. Pracovník 

dlouhodobě vystavený jednosměrnému proudění vzduchu od ventilátoru může být stižen 

záněty dýchacích cest (viz [35]), zánětem středního ucha (viz [36]), zánětem spojivek (viz 

[37]) nebo bolestmi páteře (viz [38]). Podlaha je značně kluzká, pohyb zde tedy vyžaduje 

jistou dávku opatrnosti i při používání pracovní obuvi. Příčinou oné kluzkosti jsou 

především úniky olejů a emulzí. V důsledku uklouznutí hrozí pracovníkům úrazy, např. 

distorze v oblasti dolní končetiny. V hale č. 1 se nachází (viz Příloha 1.: PLÁN VVS - 

HALA Č. 1): 

 Dlouhotočné automaty s podavači: 

HANWHA SL32e + BOSS 332R-E model 44L 

HANWHA SL32e + BOSS 432 R model 44L 

MANURHIN KMX 732 + BOSS 338HD model 32LL 

MANURHIN KMX 532 + BOSS 338 model 44LL 

 CNC soustruhy: 

KIT 60G 

KIT 60G + ST-566LE 

 Bruska: 

BAD-40 

 Vrtačka: 

V13 

 Zařízení: 

DEIMOS Z280 104 

 Zámečnické pracoviště 

 Zařízení pro čištění olejové mlhy:  

Absolent A•smoke20 

 Další vybavení… 

     Hala č. 2 sousedí s halou č. 1 a halou č. 3. V hale č. 2 se nacházejí jedny vrata ústící ven 

a průchody do haly č. 1 a haly č. 3. Stavebními úpravami je v hale zvlášť vyčleněný 

prostor pro laser a zvlášť vyčleněný prostor pro zařízení výdeje nástrojů a různé mobilní 

vybavení výrobního systému, jako jsou vozíky, palety a pojízdné stoly. V této hale je 
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v porovnání s halou č. 1 a halou č. 3 relativně tiché prostředí. Teplota je zde pocitově 

příjemná. Podlaha zde není nijak kluzká a chůze po ní stabilní. V hale č. 2 se nachází (viz 

Příloha 2.: PLÁN VVS - HALA Č. 2): 

 Laser 

 Vrtačka: 

VS32B 

 Odstředivka k odolejování, sušení a oplachování: 

POLAR C15H + vana na olej 

 Pracoviště sběru třísek  

 Montážní pracoviště (tři pracoviště)   

 Jeřáb 

 Sušička vzduchu, vzdušník (Babiš-Dubas) 

 Bubnové tryskací zařízení: 

TZB1-5,5-700 

 Zařízení výdeje nástrojů: 

Toolbox Matrix Maxi 

 Válečkový dopravník pro pilu v Hale č. 3 

 Svařovací pracoviště 

 Další vybavení… 

     Hala č. 3 sousedí s halou č. 2. V hale č. 3 se nacházejí dvoje vrata ústící ven a průchod 

do haly č. 2. hluk v této hale není obtěžující. Teplota je zde pocitově příjemná. Podlaha zde 

není nijak kluzká a chůze po ní stabilní. Nalézá se tu však pračka ADS200R, jejíž provoz 

je spojen s velmi intenzivním nepříjemným až nesnesitelným zápachem. Pocitově má 

zápach jen lokální dosah, ve vzdálenosti již cca 2 metry od pračky již není čichem patrný. 

V Hale č. 3 se dále nachází (viz Příloha 3.: PLÁN VVS - HALA Č. 3): 

 Pásová pila: 

Bomar Proline 520.450 ANC + válečkový dopravník 

 CNC soustruhy: 

SKT 21 LMS 

SKT 15 LMS 

KIT 450 

KIT 450 

KIT 450 

 Vertikální obráběcí centrum: 

MCFV 1060 TREND 
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 Bruska: 

KNHUTH MULTI-GRIND 

 Pračka: 

ADS 200R 

 Dlouhotočné automaty s podavači: 

NAKAMURA TOME TW 10 s podavačem  

MANURHIN KMX 732 + BOSS 338HD model 32LL 

MANURHIN KMX 732 + BOSS 338HD model 32LL 

WICKMAN 1-6 multiflex + PIETRO CUCCHI MODEL BN  

 Univerzální soustruh: 

SINUS 330/2000D 

 Univerzální frézka: 

UWF 3 

 Olejové hospodářství + vana na olej 

 Zařízení pro čištění olejové mlhy:  

Absolent A•smoke20 

 Další vybavení… 

3.3 Pracoviště ve výchozím výrobním systému 

     VVS podniku ADOZ je charakteristický převahou pracovišť dvojího typu: Osmi 

pracovišti vybavenými dlouhotočnými automaty (automatické soustruhy s posuvným 

vřeteníkem, vhodné pro obrábění velmi dlouhých tyčí do průměru 32 mm, viz [39]) a 

sedmi pracovišti vybavenými CNC soustruhy (soustruh s automatickým chodem řízeným 

počítačovým programem, viz [40]). Ve VVS se dále nacházejí pracoviště pro přípravu 

polotovarů, praní, tryskání a atd. Najdeme zde i několik montážních pracovišť s převahou 

ruční práce. Je na místě zmínit se také o tom, že ve VVS je přítomno také několik 

pracovišť, která jsou využívána jen velmi zřídka.  

3.3.1 Výrobní pracoviště  

     U výrobních pracovišť vybavených dlouhotočnými automaty je nutno pamatovat, že 

tyto stroje při své práci využívají řezná média distribuovaná potrubním systémem ze 

zařízení Absolent A•smoke20 (viz obr. 17), přičemž jeden Absolent A•smoke20 je 

schopen v požadované kvantitě zajistit řezná média maximálně pro 4 dlouhotočné 

automaty. K této záležitosti je zapotřebí brát zřetel zejména při návrhu dispozičního řešení 

pracovišť vybavených těmito stroji v rámci NVS a při případném rozšiřování strojního 

parku o další takovéto stroje. Vlastnosti zařízení Absolent A•smoke20 jsou blíže 

specifikovány v [41]. 
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Pracoviště 01.01 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří dlouhotočný automat  HANWHA SL32e (A-2-1) 

s podavačem BOSS 332R-E model 44L (A-3-1). Vlastnosti dlouhotočného automatu  

HANWHA SL32e (viz obr. 16.) jsou blíže specifikovány v [42]. Vlastnosti podavače 

BOSS 332r-E (viz obr. 15.) model 44L jsou blíže specifikovány v [43; 44]. Pracoviště se 

ve VVS nachází v hale č. 1. Na pracovišti se dále nachází kompresor pro čištění 

obrobených dílů (B-3-4), pracovní stůl (C-4-5) s nástroji, měřidly a pokyny pro obsluhu a 

vozík pro třísky (D-21-1). Tyčové polotovary jsou do podavače zakládány z přilehlého 

stojanu (C-12-1). Výrobky jsou ukládány do přepravky na pracovním stole.  

 

Obr. 15. Podavač dlouhých tyčí Boss 
332r-E [43]. 

 

Obr. 16. Dlouhotočný CNC automat 

HANWHA SL32He. [42] 

 

Obr. 17. 

Absolent 
A•smoke20. 

[45] Pracoviště 01.02 

     Hlavní vybavení tvoří dlouhotočný automat  HANWHA SL32e (A-2-2) s podavačem 

BOSS 432 R model 44L (A-4-1). Vlastnosti dlouhotočného automatu  HANWHA SL32e 

(viz obr. 16.) jsou blíže specifikovány v [42]. Vlastnosti podavače BOSS 432 R model 

44L (viz obr. 18.) jsou blíže specifikovány v [46; 47; 48]. Pracoviště se ve VVS nachází 

v hale č. 1. Na pracovišti se dále nachází kompresor pro čištění obrobených dílů (B-3-3), 

pracovní stul (C-4-6) s nástroji, měřidly a pokyny pro obsluhu (viz obr. 19) a vozík pro 

třísky (D-21-5). Tyčové polotovary jsou do podavače zakládány z přilehlého stojanu (C-

12-1). Výrobky jsou ukládány do přepravky na pracovním stole.  

 

Obr. 18. Podavač dlouhých tyčí Boss 432. [46]  

Obr. 19. Pracovní stul (C-4-6) s nástroji, měřidly 

a pokyny pro obsluhu. [18] 
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Pracoviště 01.03 

     Hlavní vybavení tvoří dlouhotočný automat  MANURHIN KMX 732 (A-5-1) 

s podavačem BOSS 338HD model 32LL (A-6-1). Vlastnosti dlouhotočného automatu 

MANURHIN KMX 732 (viz obr. 21.) jsou blíže specifikovány v [49]. Vlastnosti 

podavače BOSS 338HD model 32LL (viz obr. 20.) jsou blíže specifikovány v [50; 51; 47]. 

Pracoviště se ve VVS nachází v hale č. 1. Na pracovišti se dále nachází kompresor (B-3-2) 

pro čištění obrobených dílů, pracovní stůl (C-4-4) s nástroji, měřidly a pokyny pro obsluhu 

a vozík pro třísky (D-7-4). Tyčové polotovary jsou do podavače zakládány z pojízdného 

zásobníku tyčí (D-17-1). Výrobky jsou ukládány do přepravky na pracovním stole. 

 

Obr. 20. Podavač dlouhých tyčí Boss 338 HD. 
[50] 

 

Obr. 21. Dlouhotočný CNC automat 
MANURHIN KMX 732 EVO. [49] 

Pracoviště 01.04 

     Hlavní vybavení tvoří dlouhotočný automat  MANURHIN KMX 532 (A-7-1) 

s podavačem BOSS 338 model 44LL (A-8-1). Vlastnosti dlouhotočného automatu 

MANURHIN KMX 532 (viz obr. 22.) jsou blíže specifikovány v [52]. Vlastnosti 

podavače BOSS 338 model 44LL  (viz obr. 20.) jsou blíže specifikovány v [50; 51]. Na 

pracovišti se dále nachází kompresor (B-3-1) pro čištění obrobených dílů, pracovní stůl (C-

4-3) s nástroji, měřidly a pokyny pro obsluhu a vozík pro třísky (D-7-3). Tyčové 

polotovary jsou do podavače zakládány z pojízdného zásobníku tyčí (D-17-1). Výrobky 

jsou ukládány do přepravky na pracovním stole. 

 

Obr. 22. Dlouhotočný CNC automat 

MANURHIN KMX 532. [52] 
 

Obr. 23. Dlouhotočný automat NAKAMURA-

TOME TW-10. [53] 

Pracoviště 01.05 

     Hlavní vybavení tvoří dlouhotočný automat NAKAMURA TOME TW 10 s podavačem 

(A-25-1). Vlastnosti dlouhotočného automatu NAKAMURA TOME TW 10 (viz obr. 23.) 

jsou blíže specifikovány v [53]. Pracoviště se ve VVS nachází v hale č. 3. Na pracovišti se 
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dále nachází pásový dopravník (B-15-1), na nějž vypadávají ze stroje hotové dílce, vozík 

pro třísky (D-21-4) a stůl (C-4-23) s nástroji, měřidly a pokyny pro pracovníka.  

Polotovary jsou do podavače zakládány z pojízdného zásobníku (D-17-8) nebo přilehlého 

stojanu (C-12-2). Výrobky na konci dopravníku padají do přepravky. Na tomto pracovišti 

se obrábí většinou výrobky z mosazi, pročež je při jeho chodu používáno speciální řezné 

kapaliny. 

Pracoviště 01.06 

     Hlavní vybavení tvoří dlouhotočný automat  MANURHIN KMX 732 (A-5-3) s 

podavačem BOSS 338HD model 32LL (A-6-3). Vlastnosti dlouhotočného automatu 

MANURHIN KMX 732 (viz obr. 21.) jsou blíže specifikovány v [49]. Vlastnosti 

podavače BOSS 338HD model 32LL (viz obr. 20.) jsou blíže specifikovány v [50; 51; 47]. 

Pracoviště se ve VVS nachází v hale č. 3. Na pracovišti se dále nachází kompresor (B-3-5) 

pro čištění obrobených dílů, dvoupatrový pracovní stůl (C-4-20) s nástroji, měřidly a 

pokyny pro obsluhu a vozík pro třísky (D-7-11). Tyčové polotovary jsou do podavače 

zakládány z pojízdných zásobníků tyčí (D-17-6 a D-17-5). Výrobky jsou ukládány do 

přepravky na pracovním stole. 

Pracoviště 01.07 

     Hlavní vybavení tvoří dlouhotočný automat  MANURHIN KMX 732 (A-5-2) s 

podavačem BOSS 338HD model 32LL (A-6-2). Vlastnosti dlouhotočného automatu 

MANURHIN KMX 732 (viz obr. 21.) jsou blíže specifikovány v [49]. Vlastnosti 

podavače BOSS 338HD model 32LL (viz obr. 20.) jsou blíže specifikovány v [50; 51; 47]. 

Pracoviště se ve VVS nachází v hale č. 3. Na pracovišti se dále nachází kompresor (B-3-6) 

pro čištění obrobených dílů, dvoupatrový pracovní stůl (C-4-19) s nástroji, měřidly a 

pokyny pro obsluhu a vozík pro třísky (D-7-12). Tyčové polotovary jsou do podavače 

zakládány z pojízdných zásobníků tyčí (D-17-6 a D-17-5). Výrobky jsou ukládány do 

přepravky na pracovním stole. 

Pracoviště 01.08 

     Hlavní vybavení tvoří dlouhotočný automat WICKMAN 1-6 multiflex (A-17-1)            

s podavačem PIETRO CUCCHI MODEL BN (A-27-1). Vlastnosti dlouhotočného 

automatu WICKMAN 1-6 multiflex jsou blíže specifikovány v [54]. Vlastnosti podavače 

PIETRO CUCCHI MODEL BN (viz obr. 24.) jsou blíže specifikovány v [55]. Pracoviště 

se ve VVS nachází v hale č. 3. Na pracovišti se dále nachází pracovní stůl (C-4-15) 

s měřidly pro kontrolu výrobků, dopravník (B-11-3), na který vypadávají ze stroje hotové 

výrobky, váha (D-43-1), palety na třísky (D-42-2; D-42-1; D-30-3), paleta na nevyužité 

konce tyčového polotovaru (D-9-18) a skříň s příslušenstvím (C-6-2). Tyčové polotovary 

jsou do podavače zakládány z pojízdného zásobníku tyčí (D-17-4). Výrobky jsou skládány 

do kovových přepravek na vozíku (D-22-5). Na tomto pracovišti se obrábí většinou 

výrobky z mosazi, pročež je při jeho chodu používáno speciální řezné kapaliny. 

V důsledku použití této speciální řezné kapaliny má toto pracoviště těsný vztah 

s pracovištěm olejového hospodářství.  
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Obr. 24. Podavač PIETRO CUCCHI MODEL 

BN. [55] 

 

Obr. 25. CNC soustruh KIT 60G. [56] 

Pracoviště 02.01 

     Hlavní vybavení tvoří CNC soustruh KIT 60G (A-9-1). Vlastnosti CNC soustruhu KIT 

60G (viz obr. 25.) jsou blíže specifikovány v [56; 57]. Pracoviště se ve VVS nachází 

v hale č. 1. Na pracovišti se dále nachází vozík pro třísky (D-7-1), stůl (C-4-1) s nástroji, 

měřidly a pokyny pro pracovníka, paleta s polotovary (D-9-1) a paleta na výrobky (D-9-2). 

V případě výroby součástí malých rozměrů, jsou výrobky v přepravkách na pracovním 

stole. 

Pracoviště 02.02 

     Hlavní vybavení tvoří CNC soustruh KIT 60G (A-9-2) s podavačem ST-566LE (A-10-

1; viz obr. 29). Vlastnosti CNC soustruhu KIT 60G (viz obr. 25.) jsou blíže specifikovány 

v [56; 57]. Pracoviště se ve VVS nachází v hale č. 1. Na pracovišti se dále nachází vozík 

pro třísky (D-7-2), stůl (C-4-2) s nástroji, měřidly a pokyny pro pracovníka, paleta 

s polotovary (D-9-3) a paleta na výrobky (D-9-4). V případě výroby součástí malých 

rozměrů, jsou výrobky v přepravkách na pracovním stole. 

Pracoviště 02.03 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří CNC soustruh SKT 21 LMS (A-23-1). Vlastnosti 

CNC soustruhu SKT 21 LMS (viz obr. 26.) jsou blíže specifikovány v [58; 59; 60]. 

Pracoviště se ve VVS nachází v hale č. 3. Na pracovišti se dále nachází vozík pro třísky 

(D-7-6), stůl (C-4-11) s nástroji, měřidly a pokyny pro pracovníka. Polotovary a výrobky 

jsou v přepravkách na pracovním stole. 

   

 

Obr. 26. CNC soustruh SKT 21 LMS. [58] 
 

Obr. 27. CNC soustruh SKT 15 LMS. [61] 
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Pracoviště 02.04 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří CNC soustruh SKT 15 LMS (A-24-1). Vlastnosti 

CNC soustruhu SKT 15 LMS (viz obr. 27.) jsou blíže specifikovány v [59; 60; 62; 61]. 

Pracoviště se ve VVS nachází v hale č. 3. Na pracovišti se dále nachází vozík pro třísky 

(D-7-7), stůl (C-4-12) s nástroji, měřidly a pokyny pro pracovníka. Polotovary a výrobky 

jsou v přepravkách na pracovním stole. 

 

Obr. 28. CNC soustruh KIT 450. [56] 
 

Obr. 29. Podavač ST-566LE. [18] 

Pracoviště 02.05 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří CNC soustruh KIT 450 (A-16-1). Vlastnosti CNC 

soustruhu KIT 450 (viz obr. 28.) jsou blíže specifikovány v [56; 57]. Pracoviště se ve VVS 

nachází v hale č. 3. Na pracovišti se dále nachází vozík pro třísky (D-7-9), stůl (C-4-26) 

s nástroji, měřidly a pokyny pro pracovníka. Polotovary a výrobky jsou v přepravkách na 

pracovním stole. 

Pracoviště 02.06 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří CNC soustruh KIT 450 (A-16-2). Vlastnosti CNC 

soustruhu KIT 450 (viz obr. 28.) jsou blíže specifikovány v [56; 57]. Pracoviště se ve VVS 

nachází v hale č. 3. Na pracovišti se dále nachází stůl (C-4-16) s nástroji, měřidly a pokyny 

pro pracovníka, vozík pro třísky (D-7-10). Polotovary a výrobky jsou v přepravkách na 

pracovním stole. 

Pracoviště 02.07 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří CNC soustruh KIT 450 (A-16-3). Vlastnosti CNC 

soustruhu KIT 450 (viz obr. 28.) jsou blíže specifikovány v [56; 57]. Pracoviště se ve VVS 

nachází v hale č. 3. Na pracovišti se dále nachází vozík pro třísky (D-7-10). Polotovary a 

výrobky jsou v přepravkách na pracovním stole. 
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Obr. 30. Vertikální obráběcí centrum MCF 
1060 TREND. [63] 

 

Obr. 31. Automatická sloupová pásová pila 
BOMAR PROLINE 520.450 ANC. [64] 

Pracoviště 05.01 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří vertikální obráběcí centrum MCFV 1060 TREND (A-

20-1). Vlastnosti vertikálního obráběcího centra MCFV 1060 TREND (viz obr. 30.) jsou 

blíže specifikovány v [63]. Pracoviště se ve VVS nachází v hale č. 3. Na pracovišti se dále 

nachází dva pracovní stoly (C-4-27 a C-4-24) s nástroji, měřidly a pokyny pro obsluhu, 

přičemž na jednom pracovním stole (C-4-24) je umístěna pásová bruska Optimum 

maschinen (B-4-3), skříň příslušenstvím (C-6-3), šuplíky (C-17-4), paleta s polotovary (D-

9-10) a paleta na výrobky (D-9-8). Pracoviště je obsluhováno jedním pracovníkem, který 

se pohybuje a vyvýšené plošině před strojem. 

Pracoviště 06.01 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří automatická sloupová pásová pila BOMAR PROLINE 

520.450 ANC (A-22-1) s válečkovým dopravníkem T640 (viz [65]). Vlastnosti 

automatické sloupové pásové pily BOMAR PROLINE 520.450 ANC (viz obr. 31.) jsou 

blíže specifikovány v [64]. Pracoviště se nachází v hale č. 3 s přesahem do haly č. 2.  

Z důvodu omezenosti prostoru v hale č. 3 je větší část válečkového dopravníku k pile 

umístěna v hale č. 2. Dlouhé tyčové polotovary jsou pak po dopravníku posunovány k pile 

skrz otvor ve stěně, jenž odděluje halu č. 3 a halu č. 2. Na pracovišti se, tedy kromě pily 

(A-22-1), válečkového dopravníku v hale č. 3 (B-11-2) a válečkového dopravníku v hale č. 

2 (B-11-1), nachází vozík pro třísky (D-7-8), paleta na výrobky (D-9-12), dvoudílný stojan 

na polotovary (C-16-1 a C-16-2), podpěrný válec pro řezání dlouhých výrobků (D-40-1), 

palety na zbytky materiálu kaleného (D-9-13), neželezného (D-9-22), železného (D-9-15 a 

D-9-14), nerezového (D-9-16) a zásoba pilových pásů (D-39-1). 

Pracoviště 07.01 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří univerzální soustruh SINUS 330/2000D (A-19-1). 

Vlastnosti univerzálního soustruhu SINUS 330/2000D (viz obr. 32.) jsou blíže 

specifikovány v [66]. Pracoviště se ve VVS nachází v hale č. 3. Na pracovišti se dále 

nachází opěrné ložisko (D-41-1), šuplíky (C-17-6). Toto pracoviště se využívá ve výrobě 

pouze částečně, a mimo to je využíváno pro údržbové práce v podniku.  
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Obr. 32. Univerzální soustruh SINUS 330/2000D. 

[66]  

Obr. 33. Univerzální frézka UWF 3. [67] 

Pracoviště 07.02 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří univerzální frézka UWF 3 (A-18-1). Vlastnosti 

univerzální frézky UWF 3 (viz obr. 33.) jsou blíže specifikovány v [67]. Pracoviště se ve 

VVS nachází v hale č. 3. Na pracovišti se dále nachází dva pracovní stoly (C-4-22 a C-4-

21) s nástroji, měřidly a pokyny pro obsluhu, přičemž na jednom pracovním stole (C-4-21) 

je umístěn přístroj pro ojehlování (B-16-1), paleta na třísky (D-47-1), paleta na výrobky 

(D-48-1) a pojízdný zásobník tyčí jakožto polotovarů. Pracoviště je obsluhováno jedním 

pracovníkem, jenž se pohybuje a vyvýšené plošině před strojem. 

Pracoviště 08.01 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří mobilní laser Tera 160 (A-15-1). Vlastnosti mobilního 

laseru Tera 160 jsou blíže specifikovány v [68]. Pracoviště se nachází v hale č. 2, a je 

stavební úpravou odděleno od ostatních pracovišť. Podnik nemá zájem na přesunutí tohoto 

pracoviště do NVS, a proto již dále nebude uvažováno a ani o něm nebude jakkoli hloupěji 

pojednáváno. 

 

Obr. 34. Bubnový tryskač TZB1-5,5/700. [69] 

 

Obr. 35. Průmyslová pračka ADS 200R. [70] 
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Pracoviště 11.01 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří bubnové tryskací zařízení TZB1-5.5/700 (A-12-1). 

Vlastnosti bubnového tryskacího zařízení TZB1-5.5/700 (viz obr. 34.) jsou blíže 

specifikovány v [71]. Pracoviště se ve VVS nachází v hale č. 2. Na pracovišti se dále 

nachází filtrační zařízení (B-10-1) a rozvaděč (E-3-1). 

Pracoviště 11.02 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří pračka ADS 200R (A-21-1). Vlastnosti pračky ADS 

200R (viz obr. 35.) jsou blíže specifikovány v [70; 72]. Pracoviště se ve VVS nachází 

v hale č. 3. Na pracovišti se dále nachází vozík s výrobky určenými k praní (D-22-1) a 

pojízdný stojan pro sušení vypraných výrobků (D-22-9).  

 

Obr. 36. Stroj pro kompletaci ložisek DEIMOS 

Z280 104. [73] 

 

Obr. 37. Lis PROMA APR3. [74] 

Pracoviště 12.01 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří stroj pro kompletaci ložisek DEIMOS Z280 104 (B-1-

1). Vlastnosti montážního stroje DEIMOS Z280 104 (viz obr. 36.) jsou blíže 

specifikovány v [73]. Pracoviště se ve VVS nachází v hale č. 1. Na pracovišti se dále 

nachází nízká kovová skříň s příslušenstvím (C-10-1). 

Pracoviště 22.01 

     Toto pracoviště je montážní pracoviště. Hlavní vybavení tohoto ručního pracoviště tvoří 

pracovní stůl se svěrákem, pokyny pro obsluhu a ručním lisem PROMA APR3. Vlastnosti 

ručního lisu PROMA APR3 (viz obr. 37.) jsou blíže specifikovány v [74]. Pracoviště se ve 

VVS nachází v hale č. 2. Na pracovišti se dále nachází židle pro pracovníka, paleta (D-24-

1) a vozík (D-22-2) s díly ke smontování a paleta na smontované výrobky (D-24-2). 

Pracoviště 22.02 

     Toto pracoviště je montážní pracoviště. Hlavní vybavení tohoto ručního pracoviště tvoří 

pracovní stůl s měřidly a pokyny pro pracovníka.  Pracoviště se ve VVS nachází v hale č. 

2. Na pracovišti se nachází i židle pro pracovníka. 
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Pracoviště 22.03 

     Toto pracoviště je montážní pracoviště. Hlavní vybavení tohoto ručního pracoviště tvoří 

pracovní stůl s měřidly a pokyny pro pracovníka.  Pracoviště se ve VVS nachází v hale č. 

2. Na pracovišti se nachází i židle pro pracovníka. 

3.3.2 Pomocná pracoviště 

     Ve VVS se dále nacházejí pomocná pracoviště, která přímo nevstupují do procesu 

výroby jednotlivých výrobků, avšak jsou klíčová pro zajištění jeho dobrého chodu.  

 

Obr. 38. Vrtačka V13 Jihokov. [75] 

 

Obr. 39. Sloupová vrtačka VS32B. [76] 

Pracoviště V.01 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří stolní vrtačka V13 (A-26-1), umístěná na kovovém 

stolku. Vlastnosti stolní vrtačky V13 (viz obr. 38.) jsou blíže specifikovány v [75, 77]. 

Pracoviště se ve VVS nachází v hale č. 1. Vrtačka je opatřena svěrákem. Při vrtání děr do 

dlouhých obrobků, používá se k jejich podepření klády na stole (D-18-1).  

Pracoviště V.02 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří sloupová vrtačka VS32B (A-13-1). Vlastnosti 

sloupové vrtačky VS32B (viz obr. 39.) jsou blíže specifikovány v [78; 76]. Pracoviště se 

ve VVS nachází v hale č. 2. 

 

Obr. 40. Dvoukotoučová bruska BAD-40. [79] 

 

Obr. 41. Univerzální bruska KNUTH MULTI-

GRIND. [80] 
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Pracoviště B.01 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří dvoukotoučová bruska BAD-40 (A-11-1). Vlastnosti 

dvoukotoučová brusky BAD-40 (viz obr. 40.) jsou blíže specifikovány v [79]. Pracoviště 

se ve VVS nachází v hale č. 1. Toto pracoviště se využívá k příležitostným pracím 

zámečnického charakteru nebo k příležitostným úpravám konkrétních polotovarů či 

výrobků, jako je například sražení hrany tyče.  

Pracoviště B.02 

     Hlavní vybavení pracoviště tvoří univerzální bruska KNUTH MULTI-GRIND (A-28-

1). Vlastnosti univerzální brusky KNUTH MULTI-GRIND (viz obr. 41.) jsou blíže 

specifikovány v [80]. Na pracovišti se dále nachází vozík pro třísky (D-7-13). Pracoviště se 

ve VVS nachází v hale č. 3. Toto pracoviště se využívá především pro broušení nástrojů. 

Pracoviště Z.01 

     Pracoviště Z.01 je zámečnické pracoviště. Pracoviště se ve VVS nachází v hale č. 1. Na 

tomto pracovišti se nachází zámečnický stůl (C-8-2) s bruskou (B-4-1), zámečnický stůl 

(C-8-1) se svěrákem, skříňky s utěrkami (C-9-1), šuplíky (D-14-1 a D-14-2) a na sebe 

naskládané vozíky s rovinou dřevenou plochou (D-16-1).  

Pracoviště S.01 

     Pracoviště S.01 je svařovací pracoviště. Hlavní vybavení tohoto pracoviště tvoří 

svařovací souprava Kühtreiber KIT 3000 (D-27-1) a kovový stůl (C-5-1). Vlastnosti 

svařovací soupravy Kühtreiber KIT 3000 jsou blíže specifikovány v [81]. Pracoviště se ve 

VVS nachází v hale č. 2. 

 

Obr. 42. Odstředivka POLAR C51H. [82] 

Pracoviště T.01 

     Pracoviště T.01 je pracoviště sběru třísek. Vybavení tohoto pracoviště tvoří odstředivka 

POLAR C15H (A-14-1), vana na olej s konstrukcí pro zavěšování vaků s třískami nad 

vanou (B-13-1), jeřáb (B-12-1) a 4 pojízdné kontejnery na třísky ocelové a litinové (D-33-

1), nerez ocele (D-33-2), na slitiny mědi a slitiny hliníku (D-33-3, D-33-4). Vlastnosti 

odstředivky POLAR C15H (viz obr. 42.) jsou blíže specifikovány v [82]. Pracoviště se ve 

VVS nachází v hale č. 2. 
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Pracoviště O.01 

     Pracoviště O.01 je pracoviště olejového hospodářství. Vybavení tohoto pracoviště tvoří 

vana na olej (B-13-2) a kanystry, bečka (D-38-1) a nádrž (C-20-1) s olejem. Pracoviště se 

ve VVS nachází v hale č. 3. 

3.4 Pracoviště v novém výrobním systému 

     V novém výrobním systému (dále jako NVS), se budou oproti výchozímu výrobnímu 

systému (dále jako VVS) nacházet některá nová pracoviště. Pracoviště budou také 

uspořádána jiným výhodnějším způsobem. 

3.4.1 Změna stávajících pracovišť 

     Vzhledem k proměnlivosti výrobního programu je na všech výrobních pracovištích 

NVS uvažováno místo pro 3 palety, a to bez ohledu na to, zdali se 3 palety u daného 

pracoviště v VVS vyskytovaly. Smysl těchto 3 palet je následující: paleta s polotovary, 

paleta na hotové výrobky a paleta pro případ krizové situace hromadění výrobků na 

pracovišti. 

     V případě pracoviště T.01, budou v NVS pojízdné kontejnery na třísky (D-33-1, D-33-

2, D-33-3, D-33-4) přesunuty mimo prostory výrobní haly. Předpokládá se jejich umístění 

venku před výrobní halou pod přístřeškem.  

    V NVS by na pracovišti olejového hospodářství měly být umístěny všechny přepravní 

nádoby s olejem, a to i ty, které se v rámci VVS nacházejí na různých místech. 

3.4.2 Plánovaná nová pracoviště v novém výrobním systému 

    Na základě konzultací s manažerem výroby [30], bylo zjištěno, že podnik předběžně 

plánuje umístit do NVS tato nová pracoviště:  

Pracoviště K.01; K.02; K.03 

     Pracoviště K.01, K.02 a K.03 jsou kontrolní pracoviště (OTK = oddělení technické 

kontroly). Jeden pracovník bude v průběhu směny procházet pracovišti v NVS, a 

namátkově vybírat výrobky z jednotlivých pracovišť. Tyto výrobky pak bude kontrolovat 

na přilehlém kontrolním pracovišti. Je tedy žádoucí, aby kontrolní pracoviště byla v NVS 

rozmístěna tak, aby vzdálenosti mezi všemi ostatními pracovišti a pracovišti kontrolními 

byly co možná nejmenší. Kontrolní pracoviště má velikost 3x3 m, a je oploceno pletivem.  

Pracoviště 02.08 

     Hlavní vybavení pracoviště bude tvořit CNC soustruh KIT 450. Vlastnosti CNC 

soustruhu KIT 450 (viz obr. 28.) jsou blíže specifikovány v [56; 57]. Na pracovišti se dále 

bude nacházet vozík pro třísky a stůl s nástroji, měřidly a pokyny pro pracovníka. 

Polotovary a výrobky jsou v přepravkách na pracovním stole.  

Pracoviště 02.09 

     Hlavní vybavení pracoviště bude tvořit CNC soustruh KIT 60G. Vlastnosti CNC 

soustruhu KIT 60G (viz obr. 25.) jsou blíže specifikovány v [56; 57]. Na pracovišti se dále 

bude nacházet vozík pro třísky, stůl s nástroji, měřidly a pokyny pro pracovníka, paleta 

s polotovary a paleta na výrobky. 
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Pracoviště 05.02 

     Hlavní vybavení pracoviště bude tvořit zatím blíže nespecifikované frézovací centrum 

s předpokládanou rozlohou podstavy 15 m
2
. [30] 

Pracoviště 24.01 

     Hlavní vybavení pracoviště bude tvořit zatím blíže nespecifikovaný pneumatický lis 

určený k ražbě s předpokládanou rozlohou podstavy 1 m
2
. [30] 

Pracoviště 24.02 

     Hlavní vybavení pracoviště bude tvořit zatím blíže nespecifikovaný pneumatický lis 

určený k zátkování s předpokládanou rozlohou podstavy 0.5 m
2
. [30] 

     Na základě kapacitních výpočtů v časti 6.2.1 bylo dodatečně navrženo v některých 

typových skupinách navýšit počet pracovišť. Jednotlivá dodatečně navržená pracoviště 

jsou konkrétně specifikována v části 6.3.1. Vzhledem k tomu, že se jedná o obdoby 

pracovišť výše popsaných v částech 3.3.1 a 3.4.2, byl by jejich případný jednotlivý 

podrobný popis prostým opakováním.   

3.4.3 Uspořádání pracovišť NVS 

     Výrobní pracoviště v NVS by měla být rozmístěna v duchu technologického uspořádání 

(viz [1]). Technologické uspořádání pracovišť se jeví jako nejvhodnější z těchto důvodů: 

1) Ve struktuře výrobního programu podniku ADOZ by mělo být 51% součástí vyráběno 

v rámci výrobního systému na jediném pracovišti, 42% součástí na dvou pracovištích a 

pouze 7% součástí na třech a více pracovištích.  

2) Ve výrobním systému podniku je velkou měrou využíváno vícestrojové obsluhy. 

3) Vzhledem k velkému sortimentu rozličných výrobků vyráběných v rámci výrobního 

systému je zde obtížné identifikovat převládající směr materiálového toku. 

4) Stroje na pracovištích jsou převážně univerzální. 

5) Chod pracovišť je do značné míry automatizován, což snižuje nároky na kvalifikaci 

obsluhy, jenž právě při technologickém uspořádání bývá palčivým problémem. 

6) Mezi pracovišti výrobního systému převládají obráběcí pracoviště.  

     V rámci technologického uspořádání budou pracoviště sloučena do typových skupin. 

Každá typová skupina bude tvořena pracovišti stejného nebo velmi podobného typu. Tím 

rozumějme, že ve skupině budou pracoviště, na kterých je možné realizovat stejné operace 

přibližně stejným způsobem v přibližně stejné kvalitě provedení. Jaké typové skupiny byly 

vytvořeny, a jak mezi ně byla pracoviště rozřazena, vypovídá tabulka tab. 1.  
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Tab. 1. Typové skupiny výrobních pracovišť. 

Typová skupina Pracoviště VVS Pracoviště plánovaná pro NVS 

HANWHA 01.01; 01.02  

MANURHIN 01.03; 01.04; 01.06; 01.07  

NAKAMURA 01.05  

WICMAN 01.08  

KIT60 02.01; 02.02 02.09 

SKT 02.03; 02.04  

KIT450 02.05; 02.06; 02.07 02.08 

MCFV 05.01 05.02 

BOMAR 06.01  

SINUS 07.01  

UWF 07.02  

TZB1 11.01  

ADS200 11.02  

DEIMOS 12.01  

MONT 22.01; 22.02; 22.03  

LIS  24.01; 24.02 

     Samostatnou skupinu by měla tvořit pomocná pracoviště, avšak z hlediska kapacitních a 

jiných výpočtů je vhodné, vzhledem k velké rozličnosti těchto pracovišť, uvažovat každé 

pomocné pracoviště individuálně. 

     Při různých výpočtech a úvahách je nutno brát na zřetel také vstup a výstup z výrobního 

systému. Vstup (00.00) a výstup (99.99) z výrobního systému byly v této práci uvažovány 

odděleně, neboť manažer výroby uvedl, že v nové budově se mají nacházet dva průchody 

spojující výrobní a skladovací prostory, přičemž jeden průchod bude vstupní a druhé bude 

výstupní. [30]  
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4 NUTNOST ROZVOJE FIRMY – NOVÉ VÝROBNÍ PROSTORY 

4.1 Stávající situace 

      Sídlo podniku, hlavní část obchodní divize a celá výrobní divize se dnes (výhledově do 

září až prosince 2018) nacházejí v areálu bývalého JZD v Bystřici nad Pernštejnem          

(K Ochozi 662). Zde se nacházejí 4 budovy, které podnik využívá (viz obr. 43).  (VVS se 

nachází v jedné z nich). Tyto budovy nejsou majetkem podniku, nýbrž jsou podniku 

pronajímány vlastníkem. Současným vlastníkem budov je podnik Zemědělská a dopravní 

technika s. r. o. (dále jen ZDT), viz [83]. 

 

Obr. 43. Budovy, které využívá podnik ADOZ v Bystřici nad Pernštejnem:  
A = Administrativa; S = Sklad; Z = Zázemí pro pracovníky výrobního systému a vedoucí 

pracovníky operativního řízení; V = Výchozí výrobní systém. [84] 

4.1.1 Komplikace ve VVS 

     Prostory, v nichž se VVS nachází, jsou omezené. Využitelná plocha je zde hustě 

obsazena pracovišti. Ve snaze co nejlépe využít plochu, jsou pracoviště v budově situována 

tak, aby zabírala co nejméně místa a co nejlépe tvarem a rozměry své pracovní plochy 

„zapadla“ mezi již přítomná pracoviště. Rozmisťování pracovišť pak spíše než 

projektování výrobního systému připomíná hru Tetris (viz [85]). Takovéto rozmístění 

pracovišť v rámci výrobního systému má tyto negativní důsledky: 

 Práci na jednotlivých pracovištích komplikuje nedostatek místa pro obsluhu a 

manipulaci. 

 Rozmístění komplikuje údržbu a opravy jednotlivých strojů na pracovištích, neboť 

přístup k požadovaným místům může být často problematický.  
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 Přeprava rozměrných polotovarů, výrobků nebo jakýchkoli předmětů mezi 

pracovišti je značně omezená a ztížená.  

 Navazující pracoviště jsou od sebe často velmi vzdálená, neboť při jejich 

rozmisťování byl brán zřetel k jejich návaznosti jen ve velmi omezené míře. Dráha, 

po které je pak materiál v průběhu výroby, přemisťován je delší, než jaká by byla 

mezi pracovišti rozmístěnými s ohledem na materiálový tok mezi pracovišti.  

4.1.2 Nedostačující kapacita VVS 

     V budově, v níž se VVS nyní nachází, již není k dispozici žádná volná plocha vytvoření 

dalšího pracoviště, v důsledku čehož již není možné touto cestou jakkoli zvyšovat objem 

výroby. Zákazníky poptávaný objem výroby ale převyšuje objem výroby realizovatelný     

v rámci VSS dokonce i při třísměnném provozu. Třísměnný provoz má negativní vliv na 

psychickou pohodu a fyzické zdraví pracovníků, což může mít negativní dopad na jejich 

pracovní nasazení (viz [86, 87]). Práce v noci navíc prodražuje výrobu, neboť pracovníci 

pracující v noci mají dle §116 zákoníku práce nárok na vyšší mzdu (viz [88]). Tuto situaci 

podnik řeší realizováním výroby, která převyšuje kapacitu VVS, v kooperaci s jinými 

podniky. S tímto stavem věcí však není podnik spokojen, neboť technologicky je 

k realizaci této výroby vybaven, ale přesto platí práci a marži kooperující firmě. Kooperace 

celou výrobu nejen prodražuje, ale také komplikuje. Nad výrobními procesy 

v kooperujícím podniku navíc nemá podnik ADOZ kontrolu, a to jak z hlediska efektivity, 

tak z hlediska spolehlivosti. 

4.1.3 Limitovaná autonomie 

     Budovy v areálu bývalého JZD v Bystřici nad Pernštejnem podnik ADOZ nevlastní. 

Tyto budovy vlastní podnik ZDT, který je podniku ADOZ pronajímá. Vztahy mezi oběma 

podniky jsou dobré. V budoucnu však tyto vztahy mohou procházet více či méně 

dynamickým vývojem. Pokud by se postoj podniku ZDT ve věci nájmu těchto budov 

změnil (lhostejno z jakých příčin), znamenalo by to pro podnik ADOZ vážné komplikace.  

Existence tohoto nájemního vztahu limituje podnik ADOZ při plánování a rozhodování, 

neboť ten je nucen brát zřetel právě k riziku proměny postoje podniku ZDT. 

     Jelikož podnik ADOZ budovy nevlastní, nemůže s nimi ani libovolně nakládat. To je 

limitující zejména ve věci případných rekonstrukcí budov, stavebních úprav či inovací 

jejich technického zařízení (elektřina, teplo, voda atd.). Jakýkoli takovýto zásah je podnik 

ADOZ povinen předem konzultovat s vlastníkem budov a případná realizace je závislá na 

rozhodnutí (souhlasu/nesouhlasu) vlastníka. Je také na pováženou, zda li je výhodné, aby 

podnik investoval do budov, které nejsou jeho majetkem. V situaci případného ukončení 

nájemního vztahu, by takto podnik ADOZ o svou investici přišel. 

4.2 Motivace k vybudování nových prostor 

     Myšlenka na přestěhování podniku ze stávajících prostor do nových, vlastních, má svůj 

počátek již v roce 2008. Celosvětová ekonomická krize (viz [25]), která podnik zasáhla 

roku 2009, tuto myšlenku na čas „shodila ze stolu“. Krize již pominula a podniku se 

dlouhodobě velmi dobře daří, nadešel tedy čas, aby se myšlenka přestěhování podniku ze 

stávajících prostor do nových, vlastních vrátila zpět na stůl. 
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4.2.1   Více místa na pracovištích  

     V nových prostorách bude pro stávající pracoviště výrobního systému více místa. 

Pracoviště bude možné rozmístit v rámci výrobního systému tak aby se pokud možno 

předešlo komplikacím zmíněným v části 4.1.1. Na každém pracovišti bude dostatek 

volného místa pro jeho komfortní obsluhu a manipulaci s materiálem či vybavením. Díky 

volnému místu bude vybavení pracovišť, zejména stojní, dobře přístupné pro potřeby 

oprav a údržby. Lepší prostorové možnosti také umožní vytvořit vhodnější dopravní cesty 

mezi pracovišti, což usnadní přepravu rozměrného materiálu, polotovarů a jiných předmětů 

mezi pracovišti. Nové vetší prostory také poskytují více svobody v rozmisťování pracovišť 

mezi sebou, a tak bude možné pracoviště uspořádat s ohledem na materiálový tok.  

4.2.2 Více místa pro nová pracoviště 

    V nových prostorách bude více volného místa pro umístění dalších nových pracovišť. 

To umožní vyřešit problémy s nedostačující kapacitou popsané v části 4.1.2, neboť díky 

umístění nových pracovišť do výrobního systému bude možné zvýšit jeho výrobní kapacitu 

a tím i zvýšit roční objem výroby. Větší výrobní kapacita umožní část práce, doposud 

vykonávané v nočních směnách, zvládat v rámci ranní a odpolední směny, což se projeví 

úsporou na mzdových nákladech i zlepšením zdraví pracovníků. Zvýšení výrobní kapacity 

umožní část výrobků, které doposud byly vyráběny v rámci kooperace, vyrábět vlastními 

silami v rámci NVS. Výrobní proces se tak zjednoduší a zkrátí. Podnik nad výrobním 

procesem získá větší kontrolu a větší nezávislost na podniku, který doposud kooperaci 

prováděl. 

4.2.3 Více autonomie pro rozhodování a růst 

     Nové prostory bude podnik vlastnit, a tak s nimi bude moci nakládat dle svého uvážení. 

Podnik již nebude muset brát ohled na jiného vlastníka, a nebude závislý na jeho případné 

milosti či nemilosti. Prostory, které podnik vlastní, může (v rámci platných např. 

stavebních předpisů) upravovat, rekonstruovat a přestavovat. Všechny úpravy, vylepšení a 

rozšíření, které provede, již budou investicí do vlastního dlouhodobého majetku. Výstavba 

nových výrobních prostor v místě, kde je dostatek nezastavené plochy také umožní 

v budoucnu tyto prostory dále rozšiřovat a zvyšovat tak výrobní možnosti podniku.    
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5 NOVÁ BUDOVA 

     Do nových podnikových prostor v nové budově (viz obr. 44) by se měla přestěhovat 

hlavní část obchodní divize a celá výrobní divize podniku, tj. všechny budovy označené na 

obr. 43. 

 

Obr. 44. Nová budova podniku ADOZ. [28] 

5.1 Umístění nové budovy 

     Nová budova podniku ADOZ má stát na pozemcích, které podnik ADOZ koupil 

hlavičkou společnosti REAP investment s.r.o. (viz [89]). Společnost REAP investment 

s.r.o. je vlastněna z 75% Ing. Martinem Liškou a z 25% kyperskou společností KP 

INDUSTRY INVEST LIMITED (viz [90; 91]). Jedná se o pozemky, v katastrálním území 

Bystřice nad Pernštejnem, s celkovou výměrou m
2
 (viz tab. 2 a obr. 45).  

Tab. 2. Pozemky společnosti REAP investment s.r.o., na nichž by měla stát nová budova podniku 

ADOZ. 

Parcelní číslo Výměra [m
2
] Druh pozemku Zdroj 

2958/76 3212 Orná půda [92] 

2958/83 14218 Orná půda [93] 

2958/94 4605 Trvalý travní porost [94] 

2958/95 3170 Trvalý travní porost [95] 

     Pozemky, na kterých má stát nová budova s novými prostorami, jsou blízko (viz [96]) 

místa, kde se nacházejí budovy, které podnik ADOZ v Bystřici nad Pernštejnem doposud 

využíval. To je dobré pro snazší přestěhování vybavení z původních do nových prostor. 

Blízkost nového a původního místa také může mít pozitivní vliv na negativní emoce 

pracovníků spojené se změnou místa práce a vůbec s odporem ke změnám, běžným mezi 

pracovníky (viz [97]). Přinejmenším zaměstnanci nemusejí, v důsledku přemístění svého 

pracoviště, nijak měnit své zvyklosti co se dopravy do práce týče. Zejména dojíždějící 

pracovníci ocení, že se zásadně nemění vzdálenost od vlakového nádraží: Vzdálenost 

doposud využívaných budov, vlastněných ZDT, od vlakového nádraží činí cca 0.7 km (viz 

[98]); Vzdálenost pozemků, pro stavbu nové budovy, od vlakového nádraží činí cca 1 km 

(viz [99]). Výhodná je taky pozice v blízkosti silnice, a to nejen po dojíždění zaměstnanců, 
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ale také z hlediska zásobování materiálem a surovinami a z hlediska dopravy hotových 

výrobků k zákazníkům.  

 

Obr. 45. Pozemky pro stavbu nové budovy: Modrá = REAP investment s.r.o.;  

Červená = Město Bystřice nad Pernštejnem; Žlutá, Fialová a Růžová = jiní vlastníci. [100]  

     Severně od pozemků, pro stavbu nové podnikové budovy, se nachází velký pozemek 

v majetku města Bystřice nad Pernštejnem. Tohoto pozemku by bylo výhodné v budoucnu 

využít pro další rozšiřování podnikových prostor v podobě přístavby další haly k nové 

budově nebo stavbou celé další budovy.  

5.2 Prostory v nové budově 

     Rozlišení prostor v nové budově podle povahy hlavního využívání je patrné z obr. 46, 

pro první patro, a z obr. 47, pro patro druhé. Úhrn ploch prostor v nové budově, podle 

povahy hlavního využívání, je uveden v tab. 3. Účel jednotlivých prostor v budově a jejich 

plochy jsou uvedeny v přílohách (viz Příloha 5.: NOVÁ BUDOVA - PŘÍZEMÍ  a Příloha 

6.: NOVÁ BUDOVA - 1. PATRO).   

Tab. 3. Úhrn ploch prostor v nové budově podle povahy hlavního využívání. [28] 

Výrobní plocha 1410.5 m
2
 

Skladovací plocha 1390.05 m
2
 

Správní plocha 603.49 m
2
 

Sociální plocha 208.65 m
2
 

Plocha technických místností 71.63 m
2
 

Plocha komunikací (schody, chodby aj.) 278.92 m
2
 

Ostatní plocha 166.21 m
2
 

Celý podnikový útvar 4129.4 m
2
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Obr. 46. Rozlišení prostor v prvním patře nové budovy podle povahy 

hlavního využívání. 
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Obr. 47. Rozlišení prostor v druhém patře nové budovy podle povahy 

hlavního využívání. 

     Sociální plocha v budově není tvořena pouze šatnami, umývárnami a záchody, ale také 

denní místností. Tu sice zaměstnavatelé nejsou povinni zřizovat (viz [101]), ale její 

přítomnost v budově a možnost jejího využívání může být pracovníky vnímána pozitivně. 

Denní místnosti mohou pracovníci využít k odpočinku a konzumaci potravin v době 

přestávky nebo ji lze využít jako prostor pro komunikaci s pracujícím kolektivem. Denní 

místnost má v pracujícím kolektivu také svou socializační funkci. V budově se nacházejí 

kuchyňky, které mohou pracovníci využít pro přípravu jídla. Tyto kuchyňky se nicméně 

nacházejí pouze ve správní části budovy. To by mohlo být pracovníky ve výrobě vnímáno 

negativně. Ve správní části budovy se nachází velká místnost (1C04) se společnými 

kancelářemi v otevřeném prostoru (open space). Tento způsob uspořádání kanceláří má 

velmi negativní vliv na psychické a fyzické zdraví pracovníků (viz [102]).  



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 49 

6 VÝPOČET KAPACIT, PRACOVNÍKŮ A PLOCH 

     Výrobní kapacita VVS byla z hlediska zajištění výroby poptávaného množství výrobků 

nedostačující. Aby podnik uspokojil zvyšující se poptávku svých zákazníků, přesouval 

výrobu, kterou nebyl schopen sám z kapacitních důvodů realizovat, do jiných firem 

v rámci kooperace. NVS by měl mít dostatečnou kapacitu, pro zajištění výroby, jež by 

zcela uspokojila současnou poptávku zákazníků. Podnik by pak měl sám realizovat 

veškerou výrobu, kterou je technologicky realizovat schopný. Předmětem kooperace by 

měly zůstat pouze speciální operace, které svým charakterem jdou mimo technologický 

rámec podniku jako např. zinkování nebo černění. 

     Pro zajištění požadované výrobní kapacity je nutné, aby výrobní systém disponoval 

potřebným množstvím pracovišť, pracovníků a odpovídající plochou. Z výše uvedených 

důvodů byly provedeny následující výpočty a úvahy: 

 Teoretické vytížení pracovišť NVS za předpokladu, že se na těchto (a jen na těchto) 

pracovištích bude realizovat objem výroby, který má podnik v úmyslu realizovat 

v rámci NVS. Vytížení pracovišť pak bylo zhodnoceno, a na jeho základě byly 

vytvořeny dva návrhy NVS. 

 Počet pracovníků v jednotlivých částech NVS a odděleních podnikového útvaru.  

 Plochy jednotlivých pracovišť, částí podnikového útvaru a celého podnikového 

útvaru jako takového. 

     Pří řešení následujících kapacitních a jiných výpočtů nebyla uvažována pracoviště 

jednotlivě, tak jak tomu bylo v části 3.3, ale byla uvažována v typových skupinách. Typová 

skupina je vždy tvořena několika pracovišti typově velmi podobnými. Uvažování typových 

skupin bylo znázorněno v tabulce tab. 1. Pracoviště byla uvažována v typových skupinách 

z těchto důvodů: 

1) V poskytnutých průvodkách se v řadě případů uvádí provádění konkrétní operace na 

konkrétním pracovišti (např. 02.01), přičemž pracoviště sousední a technologicky stejné 

(např. 02.02) není zmíněno byť v jedné jediné průvodce (zmíněno je pouze v dodatečně 

vytvořených průvodkách, které simulují hypotetickou výrobu v NVS součástí doposud 

vyráběných v kooperaci z důvodu nedostatečné kapacity VVS). Pouze na základě údajů 

z průvodek se pak situace může jevit tak, že sousední technologicky stejné pracoviště 

(02.02) není vůbec využíváno. Na základě konzultací s manažerem výroby však bylo 

zjištěno, že využívány jsou pracoviště obě, a to k realizaci stejné výroby. Z interních 

důvodů bývá tedy na průvodkách uváděno pouze jedno „zástupné pracoviště“, přičemž 

operace bývá realizována i na jiných typově stejných pracovištích. 

2) Vzhledem k technologickému uspořádání pracovišť v NVS, kdy budou pracoviště 

sloučena do typových skupin, jak bylo podrobněji popsáno v části 3.4, jeví se jako 

nejvhodnější, při kapacitních výpočtech, uvažovat nikoli jednotlivá pracoviště ale v celé 

typové skupiny.  

3) Pracoviště v typových skupinách jsou schopna realizovat stejné operace přibližně 

stejným způsobem v přibližně stejné kvalitě provedení, díky čemuž lze, v případě 

nerovnoměrného vytížení jednotlivých pracovišť v rámci typových skupin, přesouvat 

část výroby z pracoviště více vytíženého na pracoviště méně vytížené. 
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6.1 Zpracování vstupních informací 

     Hlavním zdrojem informací pro kapacitní výpočty byly průvodky poskytnuté 

manažerem výroby ([30]). Každý typ součástí, vyráběných v podniku ADOZ, má svou 

průvodku. Celkem bylo manažerem výroby poskytnuto 125 průvodek k odpovídajícímu 

počtu typů součástí. Z těchto průvodek byly 4, po konzultaci s manažerem výroby 

vyřazeny, neboť se s výrobou odpovídajících součástí v rámci NVS již nepočítá. V práci 

bylo uvažováno se 121 součástmi ze stávající produkce podniku ADOZ a 7 součástmi, 

jejichž výrobu podnik teprve plánuje v rámci NVS. Dohromady tedy bylo uvažováno 

s výrobou 128 typů součástí. 

Na každé průvodce byla uvedena řada informací, z nichž pro tuto část práce byly důležité 

tyto:  

 Název součásti 

 Velikost výrobní dávky 

 Označení výrobních pracovišť, na kterých je součást vyráběna 

 Čas výroby výrobní dávky na daném pracovišti 

 Čas neprvotního seřízení pracoviště spojeného s výrobou výrobní dávky na daném 

pracovišti 

 Čas měření 

 Jakou část času směny musí být pracovník přítomen na pracovišti 

6.1.1 Označení vyráběných součásti 

     Skutečné názvy součástí vyráběných v podniku ADOZ jsou v této práci z důvodu 

ochrany zákazníků podniku i ochrany podniku samotného nahrazeny označením ve 

formátu Axx-xx. Předmětem této práce nebylo jakkoli posuzovat jednotlivé součásti. Jejich 

názvy zde mají pouze rozlišovací význam. 

6.1.2 Časy 

      Velkost výrobní dávky, označení výrobních pracovišť, na kterých je součást vyráběna, 

čas výroby výrobní dávky na daném pracovišti a čas neprvotního seřízení pracoviště 

spojeného s výrobou výrobní dávky na daném pracovišti jsou klíčové informace 

z průvodek, potřebné pro stanovení času práce na daném pracovišti, potřebného k realizaci 

požadovaného objemu výroby za rok.  

     Kromě výše uvedených informací je také nutné pro výpočet času práce na daném 

pracovišti, potřebného k realizaci požadovaného objemu výroby za rok, znát údaje             

o časech potřebných pro prvotní seřízení pracoviště, respektive stroje, před zahájením 

realizace výrobní operace na konkrétním pracovišti. Tyto informace se v průvodkách, 

používaných v podniku ADOZ, neuvádějí (až na několik málo výjimek). Časy prvotního 

seřízení jsou do značné míry proměnlivé a mohou nabývat různých hodnot pro každou 

dávku stejných výrobků vyráběných na stejném pracovišti. Hodnota časů prvotního 

seřízení je totiž závislá nejen na charakteru pracoviště, ale také na charakteru předešlého na 

pracovišti vyráběného výrobku. Na základě konzultací s manažerem výroby ([30]) bylo 

rozhodnuto při kapacitních výpočtech uvažovat u každé výrobní dávky časy prvotního 

seřízení odpovídající stavu, kdy předešlý, na daném pracovišti vyráběný, výrobek byl zcela 
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odlišného charakteru v porovnání s výrobkem, pro jehož výrobu má být stroj prvotně 

seřízen. Na základě konzultací s manažerem výroby ([30]) byly zvoleny pro jednotlivá 

pracoviště časy prvotních seřízení uvedené v tab. 4., a viz Příloha 7.: VÝROBNÍ ÚDAJE 

SOUČÁSTÍ. V oněch několika málo případech, kdy byl čas prvotního seřízení uveden 

přímo na průvodce, byl použit čas uvedený na průvodce. 

Tab. 4. Časy prvotního seřízení. [30] 

Pracoviště Čas prvotního seřízení [min] 

01.xx 450 

02.xx 450 

05.xx 450 

06.01 30 

07.01 30 

07.02 180 

11.01 30 

11.02 240 

22.xx 0 

     Díky tomu, že u všech dávek byl uvažován čas prvotního seřízení, odpovídající stavu 

kdy předešlý, na daném pracovišti vyráběný, výrobek byl zcela odlišného charakteru 

v porovnání s výrobkem, pro jehož výrobu má být stroj prvotně seřízen, bylo dosaženo u 

vypočítaných kapacitních hodnot jisté kapacitní rezervy, jenž se může projevit tím, že 

reálná kapacita NVS může být větší, než v této práci kapacita teoreticky vypočítaná. Tato 

kapacitní rezerva také může pomoci snížit případný negativní dopad různých provedených 

zjednodušení nebo chybných interpretací údajů z průvodek či nesrovnalostí v samotných 

průvodkách. 

     Čas výroby výrobní dávky na konkrétním pracovišti, uvedený na průvodce, v některých 

případech z různých administrativních nebo technických důvodů neodpovídal skutečným 

časům. V těchto případech byl na průvodkách uvedený čas pro potřeby výpočtů v této 

práci nahrazen kvalifikovaným odhadem manažera výroby (viz [30]). 

     Další informací potřebnou pro výpočet času práce na daném pracovišti, potřebného 

k realizaci požadovaného objemu výroby za rok, je roční objem výroby jednotlivých 

součástí. Údaje o ročním objemu výroby jednotlivých součástí za rok 2017 byly 

poskytnuty manažerem výroby. Tyto údaje pak byly přiřazeny k jednotlivým vyráběným 

součástkám Příloha 7.: VÝROBNÍ ÚDAJE SOUČÁSTÍ. V poskytnutých údajích se 

vykytovaly případy součástí, jejichž roční objem výroby nabýval nulových hodnot. 

V těchto případech byla, pro potřeby této práce, nulová hodnota nahrazena, hodnotou 

odpovídající velikosti objednávky, která v roce 2017 byla objednána, ale nebyla vyrobena.  

     S využitím výše uvedeného pak byl stanoven pro každé pracoviště čas práce na 

pracovišti, potřebný k realizaci požadovaného objemu výroby za rok, pomocí následujícího 

vzorce: 
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      Vstupní data pro výpočet času práce na konkrétních pracovištích, potřebného pro 

realizaci požadovaného objemu výroby za rok, viz Příloha 7.: VÝROBNÍ ÚDAJE 

SOUČÁSTÍ. Vypočítané hodnoty času práce na konkrétních pracovištích, potřebného pro 

realizaci požadovaného objemu výroby za rok, viz Příloha 8.: ČASY PRÁCE NA 

PRACOVIŠTÍCH.  

     Výše uvedený výpočet lze demonstrovat na pracovišti 01.01: 

         
 

     

    
          (6.2) 

 
         

              
     

    
                  

(6.1) 

     Pracoviště 07.01 má oproti ostatním pracovištím zvláštní postavení, neboť je využíváno 

jednak jako pracoviště výrobní, ale také jako pracoviště pomocné využívané při různých 

příležitostných a údržbářských pracech zajišťujících plynulý chod výrobního systému. 

V duchu pomocného pracoviště je dle odhadu manažera výroby využíváno přibližně 7 a 

půl hodiny za týden ([30]). Roční čas pomocných prací na tomto pracovišti byl připočten 

k času práce tohoto pracoviště, potřebnému k realizaci požadovaného objemu výroby za 

rok. 

6.1.3 Obsluha pracovišť 

    U každé operace je na průvodce uvedeno, jakou část času směny musí být operátor 

přítomen na pracovišti, na kterém se tato operace realizuje. Tato část času je u některých 

pracovišť proměnlivá v závislosti na charakteru vyráběné součásti. Vzhledem k tomu 

nakolik je rozmanitý a v čase proměnlivý vyráběný sortiment součástí, jejichž výroba je 

rozličná nejen, co se výrobních časů týče, nelze zde uvažovat o výpočtu vícestrojové 

obsluhy, tak jak je to uvedeno v [1].  Namísto toho byla vypočítána metodou váženého 
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průměru průměrná část času směny, kdy je operátor přítomen na pracovišti dané typové 

skupiny: 
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     Na základě výše uvedeného pak byl počet pracovišť konkrétní typové skupiny, které 

může obsluhovat 1 pracovník, stanoven pomocí tohoto vzorce: 

       
 

č   

 (6.6) 

                                                                                      

                                                     

     Vstupní data pro výpočet počtu pracovišť jednotlivých typových skupin, které může 

obsluhovat 1 operátor, viz Příloha 7.: VÝROBNÍ ÚDAJE SOUČÁSTÍ, Příloha 9.: 

VÍCESTROJOVÁ OBSLUHA I. a Příloha 10.: VÍCESTROJOVÁ OBSLUHA II. 

Vypočítané hodnoty viz Příloha 11.: KAPACITNÍ PROPOČTY 1N-I. 

     Výše uvedený výpočet lze demonstrovat na pracovišti 01.01 při výrobě součásti  

P02-02: 
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6.1.4 Součásti nové nebo se specifickými průvodkami 

     Některé průvodky jsou poněkud specifické, a jejich využití pro tuto práci bylo spojeno  

s důslednější konzultací s manažerem výroby. Součásti, jichž se týkají tyto průvodky, jsou 

v této práci označovány „R01-XX“, kdy XX představuje pořadové číslo. 

     Vzhledem k nedostačující omezené výrobní kapacitě VVS, podnik realizuje výrobu 

části svého výrobního sortimentu v rámci kooperací. U té části výrobního sortimentu, jejíž 

výrobu by v rámci NVS podnik rád realizoval vlastními silami, bylo nutno sestavit 

průvodky pro hypotetickou (předpokládanou) výrobu těchto součástí v rámci stávajících 

pracovišť v podnikovém výrobním systému. Pracovníci podniku takto vytvořili 

hypotetické průvodky k 50% součástí dosud vyráběných v rámci kooperace, jejichž výrobu 

by podnik v rámci NVS chtěl realizovat vlastními silami. Součásti, s hypotetickými 

průvodkami, jsou v této práci označovány „R02-XX“ a „R03-XX“, kdy XX představuje 

pořadové číslo. U zbývajících 50% podnik hypotetické průvodky nedodal. Aby se do 

návrhu NVS mohli alespoň nějakou formou promítnout i tyto zbývající součásti, byly 

z výrobků, k nimž existovali příslušné průvodky pro skutečnou nebo hypotetickou výrobu 

v rámci VVS, vybrány „náhradní“ součásti. Výběr „náhradních“ součástí se řídil tvarovou 

a rozměrovou podobností. Za každou jednu součásti bez skutečné nebo hypotetické 

průvodky byla vybrána jiná součást s příslušnou skutečnou nebo hypotetickou průvodkou. 

V případě součástí dosud vyráběných v rámci kooperace, jejichž výrobu by podnik v rámci 

NVS chtěl realizovat vlastními silami, ale postrádajících průvodku pro skutečnou nebo 

hypotetickou výrobu v rámci VVS, bylo v tomto návrhu uvažováno s jejich rozměry, 

ročním objemem výroby a velikostí výrobní dávky. Údaje, týkající se označení výrobních 

pracovišť, na kterých je součást vyráběna, výrobních časů na jednotlivých pracovištích 

(přepočítaných na příslušnou velikost výrobní dávky v kooperaci vyráběné součásti), časů 

neprvotního seřízení pracoviště, časů měření a části času směny s přítomností pracovníka 

na pracovišti, byly již převzaty z průvodek „náhradních“ součástí. Součásti, u nichž bylo 

uvažováno s informacemi pocházejícími od „náhradních“ součástí, byly v této práci 

označovány „R04-XX“, kdy XX představuje pořadové číslo. 

     Podnik v rámci NVS plánuje realizovat také výrobu několika nových typů součástí. 

Výroba těchto součástí je v některých případech spojena s využíváním pracovišť, která se 

ve VVS nenacházejí a podnik teprve plánuje jejich umístění do NVS. Vzhledem k tomu, že 

podnik zatím zkušenost s výrobou těchto součástí nemá a nemá ani zkušenost s prací na 

oněch plánovaných pracovištích, nebyl schopen k těmto součástem poskytnout příslušné 

průvodky. Informace týkající se výroby těchto součástí tedy pochází pouze                         

z osobních konzultací s manažerem výroby. Tyto informace manažer výroby předal pouze 

ústní formou, přičemž některé odhadoval, některé vypočítal a některé přebíral ze 

zákaznických požadavků. Výše zmíněné nové typy součástí byly v této práci označovány 

„N01-XX“, kdy XX představuje pořadové číslo. 
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6.1.5 Doby skladování 

     Pro výpočet plochy skladů je klíčovou informací průměrná doba čekání vstupního 

materiálu, rozpracovaných výrobků čekajících na kooperaci a hotových výrobků ve skladu. 

Ve výpočtech bylo uvažováno s přibližnou dobou skladování, kterou stanovil odhadem 

manažer výroby [30]. Tento odhad je zachycen v tab. 5. 

Tab. 5. Doba skladování. [30] 

Typ skladování Vstupní materiál 

Rozpracované 

výrobky čekající na 

kooperaci 

Hotové výrobky 

Doba skladování 30 dnů 14 dnů 21 dnů 

6.1.6 Dovolené zatížení podlah 

     Ve věci výpočtu plochy skladů je také důležitou informací dovolené zatížení podlah ve 

skladovacích prostorách. Manažer výroby sdělil, že v halách bude 22 cm tlustá podlaha 

z drátkobetonu [30]. Konkrétní hodnotu dovoleného zatížení podlah, ve skladovacích a 

výrobních prostorách nové budovy, se získat nepodařilo.  

     Problematika dovoleného zatížení podlah patří do oblasti statiky stavebních konstrukcí. 

Autor, vědom si své nekompetentnosti v této oblasti, se obrátil na odborníka, 

autorizovaného statika stavebních konstrukci (viz [103]). Níže uvedené závěry pak byly 

vyvozeny na základě společné konzultace. 

     Konkrétní hodnotu dovoleného zatížení podlah ve skladovacích a výrobních prostorách 

nové budovy nelze s jistotou stanovit, neboť nebyly autorovi známy informace týkající se: 

hmotnosti drátků připadající jednotku objemu použitého betonu, geometrických 

charakteristik a mechanických vlastností použitých drátků, povahy podloží pod budovou a 

mechanických vlastností použitého betonu. Pro potřeby výpočtů prováděných v této práci 

byly učiněny alespoň následující úvahy.  Nejtěžší stroj (WICKMAN 1-6 multiflex), 

umístěný v NVS, má hmotnost cca 5 tun při rozměrech základny 1.5x1.5 m
2
 [30]. 

    
  

     
 (6.7) 

                                                              

                               ěžší               

                                                       

                                                       

    
 

       
                     (6.7) 

     Zatížení podlahy od nejtěžšího stoje lze považovat za potřebné nejmenší dovolené 

zatížení podlahy pro výrobní halu. Vzhledem k tomu, že v budoucnu se ale strojní park 

NVS může rozšiřovat o nové a těžší stroje, je lépe vybudovat v prostorách výrobní haly 

podlahu s vyšším dovoleným zatížením. S ohledem na vypočítanou hodnotu potřebného 
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nejmenšího dovoleného zatížení podlahy, tj. 2.3 t/m
2
, byla zvolena hodnota dovoleného 

zatížení podlahy ve výrobní hale 3.5 t/m
2
.  

     Hodnota získaná výše uvedeným výpočtem ale nemusí být dostačující pro potřeby 

skladování. Podlaha ve skladovacích prostorách by měla být navržena tak, aby odolala 

zatížení od skladovaného materiálu (nebo výrobků) a zatížení od plně naložených 

manipulačních prostředků (např. vozíků).  

     Pro výpočet dovoleného zatížení podlahy ve skladovacích prostorách byla 

předpokládána hypotetická situace skladování hotových výrobků v ocelových paletách (viz 

obr. 48), charakterizovaných v tab. 6. 

Tab. 6. Charakteristika palety zvolené pro úvahu týkající se dovoleného zatížení podlahy ve skladu. 

[104] 

Název: 
Ohradová paleta 

kovová RAL6011 
Vnější délka: 840 mm 

Výrobce: EMPORO, s.r.o. Vnější šířka: 640 mm 

Materiál: 
ocelový plech 

 
Vnější výška: 600 mm 

Nosnost: 750 kg Vnitřní délka: 800 mm 

Stohovatelnost: 7 ks Vnitřní šířka: 600 mm 

Hmotnost: 41 kg Vnitřní výška: 400 mm 

Cena bez DPH: 3550 Kč Stohovací výška: 536 mm 

 

Obr. 48. Ohradová paleta kovová, 800x600 mm, 4 plné bočnice, na nohách, RAL6011. [104] 

     Bylo předpokládáno skladování těchto palet v dvojřadu za sebou, přičemž mezi 

dvojřady by bylo nutné, aby byl ponechán dostatek prostoru pro pohyb a práci 

s manipulačními prostředky (cca 75%). Dále bylo předpokládáno, že podloží by bylo 

dostatečně zpevněné. Pak vzhledem k tomu, že betonová deska tvořící podlahu by měla 

mít relativně velkou tloušťku (22 cm), bylo by možné považovat stohování 4 výše 

uvedených palet výše popsaným způsobem za bezpečné. [103] 

     Z výše popsaných hypotetických úvah a rovnice (6.8) bylo pro potřeby výpočtu ploch 

skladů vyvozeno dovolené zatížení podlah 6 t/m
2
, při využití skladovací plochy 25%. 
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6.1.7 Hmotnost součástí 

     U každé vyráběné součásti byl stanoven „zabíraný objem“. „Zabíraný objem“ součásti 

je objem, jenž odpovídá objemu válce nebo čtyřbokého hranolu s rozměry odpovídajícími 

celkovým rozměrům součásti (celkové délce, šířce, výšce nebo průměru). Informace 

týkající se rozměrů jednotlivých vyráběných součástí byly získány z výkresů. Výkresy 

jednotlivých vyráběných součástí byly přiloženy k jednotlivým průvodkám, které poskytl 

manažer výroby [30]. Vzhledem k tomu, že údaje o hmotnosti jednotlivých výrobku 

nebyly podnikem přímo poskytnuty a výpočet hmotnosti 128 výrobků, na základě 

výkresové dokumentace, by byl velmi, velmi časově náročný, bylo uvažováno se 

„zjednodušenou hmotností“, která je součinem „zabíraného objemu“ výrobku a hustoty 

jeho materiálu. Tento způsob částečně zohledňuje rozměrovou a objemovou proměnu 

polotovaru na součást v průběhu výroby, a také jeho prostorové požadavky, při relativně 

nižší výpočtové náročnosti. Hmotnost vstupního materiálu, pro konkrétní výrobek, je větší 

než jeho „zjednodušená hmotnost“, což bylo ve výpočtu skladovací plochy zohledněno 

vynásobením „zjednodušené hmotnosti“ koeficientem 1.1. Obdobně hmotnost hotového 

výrobku, je větší než jeho „zjednodušená hmotnost“, což bylo ve výpočtu skladovací 

plochy zohledněno vydělením „zjednodušené hmotnosti“ koeficientem 1.3. Hodnoty 

koeficientů 1.1 a 1.3 byly zvoleny s ohledem na to, že velké množství vyráběných součástí 

má osazení nebo velké vnitřní dutiny, v důsledku čehož se hmotnost hotové součásti od její 

„zjednodušené hmotnosti“ často liší více, než hmotnost odpovídajícího vstupního 

materiálu. Výše zmíněné koeficienty byly inspirovány koeficientem odpadu, uvedeným v 

[1]. 

6.2 Vytížení pracovišť NVS 

     Pro výpočet vytížení jednotlivých pracovišť je nezbytné znát čas, po který je možné na 

nich během roku pracovat. Tento čas označujeme jako efektivní časový fond. Teoreticky 

bychom za efektivní časový fond mohli brát dobu odpovídající kalendářnímu roku, což je 
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8760 hodin (viz [105]). To ovšem není žádoucí, neboť v zájmu podniku je ponechat si jisté 

časové rezervy, pro případné zvládnutí výroby většího než plánovaného objemu produkce. 

Práce o víkendech a o státních svátích je navíc spojena s vyššími náklady (viz [88]). 

Efektivní časový fond vztahujeme k jedné směně, aby šlo lépe zacházet v rámci plánování 

se směnností práce.  

     Stroje ani pracovníci nemohou pracovat nepřetržitě po neomezenou dobu. Stroje 

nemohou pracovat v době, kdy jsou pokažené a v době, kdy se na nich provádí údržba. 

Lidé nemohou pracovat v době, kdy jsou nemocní a v době, kdy si potřebují odpočinout 

(volno, dovolené). Z těchto důvodů rozlišujeme následující efektivní časové fondy: 

                         í č    ý            í          š ě          ě    

                         í č    ý        č í          š ě          ě    

                         í č    ý             í            ě    

                   á                ě   (6.9) 

                          ý   č     ů                  

                    č                          

                    č      ě                   

                 á    š     á  í     á  ů            é           í                  

                                     ň  í í č                  ú  ž        ů     

                  ě   Č       é   ě       

                   á      ě   (6.10) 

                   á                 ě   (6.11) 

                     ů ě  ý   č     ů        é        í             

                       ů ě  ý   č     ů               í             

     Vstupní data pro následující výpočty jsou uvedena v tab. 7. 

Tab. 7. Vstupní data pro výpočet efektivních časových fondů 

Proměnná Hodnota Zdroj 

     365 dnů/rok [106] 

   52 dnů/rok [106] 

   52 dnů/rok [106] 

  á  11 dnů/rok [106] 

     0.12 [1] 

    20 dnů/rok [1] 

      15 dnů/rok [1] 

       7.5 hod [30] 
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                                                   (6.9)  

                                         (6.10) 

                                                  (6.11)  

6.2.1 Vytížení výrobních pracovišť NVS 

     Důležitým vstupním údajem pro výpočet vytížení pracovišť je čas práce na pracovištích 

konkrétní typové skupiny, potřebný k realizaci požadovaného objemu výroby za rok. Čas 

práce na pracovištích konkrétní typové skupiny, potřebný k realizaci požadovaného 

objemu výroby za rok byl stanoven jako součet časů práce, potřebných k realizaci 

požadovaného objemu výroby za rok, na jednotlivých pracovištích zařazených do dané 

konkrétní typové skupiny, viz následující vzorec: 

      
           

       

       

 (6.12) 

                    
                                          x                       

                                            

     Vstupní data pro výpočet času práce na pracovištích konkrétní typové skupiny, 

potřebného k realizaci požadovaného objemu výroby za rok, viz Příloha 8.: ČASY PRÁCE 

NA PRACOVIŠTÍCH. 

     Vypočítané hodnoty času práce na pracovištích konkrétní typové skupiny, potřebného 

k realizaci požadovaného objemu výroby za rok, viz Příloha 11.: KAPACITNÍ 

PROPOČTY 1N-I. a také tab. 8. 

     Výše uvedený výpočet lze demonstrovat na typové skupině pracovišť HANWHA: 

           
                                   (6.12) 
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Tab. 8. Časy práce na pracovištích typových skupin. 

Typová skupina Výrobní čas [min] Výrobní čas [h] 

HANWHA 182 625 3 043.75 

MANURHIN 1 816 537 30 275.62 

NAKAMURA 128 691 2 144.85 

WICMAN 66 297 1 104.95 

KIT60 630 242 10 504.03 

SKT 215 040 3 584 

KIT450 184 882 3 081.37 

MCFV 272 815 4 546.92 

BOMAR 262 760 4 379.33 

SINUS 24 850 414.17 

UWF 121 511 2 025.18 

TZB1 1 228 20.46 

ADS200 79 963 1 332.72 

DEIMOS 0 0 

MONT 24 037 400.62 

LIS 15 000 250 

     Vytížení konkrétní typové skupiny pracovišť bylo uvažováno jako podíl času práce na 

pracovištích dané typové skupiny, potřebný k realizaci požadovaného objemu výroby za 

rok na ročním efektivním časovém fondu jednoho pracoviště typové skupiny v jedné 

směně vynásobeném směnností, počtem pracovišť a koeficientem překračování norem. 

Manažer výroby v průběhu konzultací uvedl s jakým počtem jakých pracovišť podnik 

ADOZ v rámci NVS počítá. V důsledku toho nebyl samostatný výpočet počtu potřebných 

pracovišť v každé typové skupině prováděn, tak jak je to doporučeno v [1]. Pro kapacitní 

výpočty proto bylo uvažováno se skladbou pracovišť, uvedenou manažerem výroby ([30]). 

Výpočet vytížení pak lze teoreticky vyjádřit následujícím vzorcem pro typovou skupinu 

strojních pracovišť: 

    
     

            
              (6.13) 
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     Obdobný vzorec byl použit pro typovou skupinu ručních pracovišť: 

    
     

            
              (6.14) 

                                                                         

                                                                         

     Vstupní data, pro výpočet vytížení pracovišť typových skupin, viz Příloha 11.: 

KAPACITNÍ PROPOČTY 1N-I. Směnnost byla zvolena jako dvousměnná. Dvousměnný 

provoz byl zvolen proto, aby byla vytvořena rezerva ve formě třetí směny, a také 

s ohledem na negativní důsledky práce v nočních směnách na pracovníky (viz [86; 87; 

34]). Koeficienty překračování norem, strojních pracovišť ve výši 85% a ručních pracovišť 

ve výši 95% vychází z informací poskytnutých manažerem výroby ([30]). Vypočítané 

hodnoty vytížení pracovišť typových skupin jsou uvedeny v tab. 9 a také viz Příloha 11.: 

KAPACITNÍ PROPOČTY 1N-I. 

Tab. 9. Vytížení pracovišť typových skupin. 

Typová skupina 
Vytížení pracovišť typových skupin  

[-] [%] 

HANWHA 0.5426 54.26 

MANURHIN 2.6984 269.84 

NAKAMURA 0.7647 76.47 

WICMAN 0.3939 39.39 

KIT60 1.2483 124.83 

SKT 0.6389 63.89 

KIT450 0.2746 27.46 

MCFV 0.8105 81.05 

BOMAR 1.5613 156.13 

SINUS 0.1477 14.77 

UWF 0.722 72.2 

TZB1 0.0073 0.73 

ADS200 0.4751 47.51 

DEIMOS 0 0 

MONT 0.0375 3.75 

LIS 0.0446 4.46 

     Výše uvedený výpočet lze demonstrovat na typové skupině pracovišť HANWHA: 

         
       

             
                            (6.13) 
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Přetížené typové skupiny 

     Z tabulky tab. 9 je parné, že některé typové skupiny pracovišť jsou natolik přetíženy, že 

nejsou schopné ve dvousměnném provozu za rok (předpoklad práce pouze mimo víkendy a 

státem uznávané svátky) zajistit výrobu požadovaného množství výrobků. Konkrétně se 

jedná o skupinu dlouhotočných automatů MANURHIN, skupinu CNC soustruhů KIT60 a 

skupinu pil BOMAR. Pokud by byl tento stav výrobního systému ponechán, pak by 

plynulost výroby v rámci NVS byla brzděna úzkými místy (viz následující odstavec). Úzká 

místa by pak představovala právě pracoviště tří výše zmíněných typových skupin.      

     Úzké místo ve výrobním systému je místo (např. konkrétní pracoviště), jenž je nejvíce 

vytížené, a to natolik, že svou maximální výkonností limituje provoz na ostatních místech 

výrobního systému. Pojem úzké místo lze názorně demonstrovat na příkladu vodovodního 

potrubí (viz obr. 49). Výkon (průtok) úzkého místa je určující pro výkon (průtok) celého 

sytému (potrubí). Budeme-li do vtoku vlévat více vody, než je průtok úzkého místa, pak se 

bude voda ve vtoku hromadit, až se přelije přes okraj, tj. vznikne havárie. Nehledě na 

teoreticky možný výkon (průtok) výtoku, bude výtokem vždy protékat jen takové množství 

vody, jaké odpovídá výkonu (průtoku) úzkého místa. [107; 108] 

 

Obr. 49. Příklad úzkého místa. 

     Aby byl NVS schopen zajistit požadovaný roční objem výroby je nutné vliv úzkým míst 

eliminovat. Pro tuto práci byly vybrány 2 návrhy, eliminace jejich brzdícího vlivu na NVS. 

1. Návrh:  

     Zvýšení počtu pracovišť v přetížených typových skupinách → úzká místa přestanou 

existovat. 

2. Návrh: 

     Prodloužení pracovní doby na pracovištích v přetížených typových skupinách → úzká 

místa zůstanou úzkými místy, ale bude jimi výroba „protékat“ po delší čas, v důsledku 

čehož se jejich vytíženost (ve vztahu k ročnímu efektivnímu časovému fondu) sníží. 

     V částech 6.3 (1. Návrh) a 6.4 (2. Návrh) byly provedeny 2 výpočty kapacit, pracovníků 

a ploch. Výpočet pro oba návrhy povětšinou vychází ze stejných vzorců, principů a úvah, 

pročež jsou tyto vzorce, principy a úvahy uvedeny a případně rozvedeny pouze v části 

věnované prvnímu z obou návrhů. V části věnované výpočtům pro druhý návrh byly pouze 

uvedeny odkazy na odpovídající části věnované výpočtům pro první návrh, výsledky 

výpočtů, a případné podstatné specifika, v nichž se výpočet pro druhý návrh odlišuje od 

výpočtu pro návrh první.  
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Málo využité typové skupiny 

     Za povšimnutí také stojí relativně nízké vytížení pracovišť v některých typových 

skupinách.  

     V případě typové skupiny KIT450 je vytížení jejich pracovišť menší než 30%. 

Vzhledem k tomu, že v této typové skupině se nacházejí 4 pracoviště, je zde určitý prostor 

pro snížení počtu pracovišť bez ohrožení plynulosti výrobních procesů a bez ohrožení 

kvalitativní úrovně podnikové produkce, tj. i při případném snížení počtu pracovišť zůstane 

daná technologie ve výrobním systému stále přítomna a bude jí moci být využíváno 

(nebude nutné substituovat ji kooperací). Podnik však stroje, tvořící hlavní vybavení těchto 

pracovišť, již má ve svém vlastnictví a tudíž by jejich případným nezařazením do NVS 

nebyla získána žádná úspora ve formě pořizovacích nákladů na strojní vybavení (čtvrtý 

stroj, nepřítomný ve VVS, se nachází ve skladu podniku). Podnik by také v budoucnu chtěl 

zvětšovat objemy své produkce, což bude spojeno s větším množstvím práce a tedy i 

intenzivnějším využíváním výrobních pracovišť. Vzhledem k výše uvedenému se jeví jako 

výhodnější umístit do prostor NVS všechna 4 pracoviště typové skupiny KIT450, i když 

budou přinejmenším zpočátku málo využívána. 

     Vytížení pracovišť typové skupiny SINUS je menší než 20%. V typové skupině 

pracovišť SINUS se ale nachází pouze jedno pracoviště, snížení počtu pracovišť by 

vedlo k tomu, že by v NVS nezůstal ani jeden univerzální soustruh. Je třeba také 

nezapomínat na to, že toto pracoviště slouží nejen jako výrobní ale také jako pomocné při 

zajišťování chodu výrobního systému a plynulosti výrobních procesů. Podnik disponuje 

nejen univerzálním soustruhem samotným, ale i veškerým dalším potřebným vybavením 

pracoviště. Vzhledem k výše uvedenému se jeví jako vhodné pracoviště typové skupiny 

SINUS přenést z VVS i do NVS, a to i přes jeho nízké využití.  

     Vytížení pracovišť typové skupiny TZB1 není ani 1%! V případě této typové skupiny je 

však nutno k výsledkům přistupovat rezervovaně, neboť mohou být zkresleny mírou 

přesnosti odhadů manažera výroby ohledně časů jejich využívání, jichž bylo v této práci 

použito na místo údajů z průvodek. To proto, že údaje na průvodkách, v nichž pracoviště 

typové skupiny TZB1 figurovalo, podle manažera výroby neodpovídali realitě. V typové 

skupině TZB1 se nachází pouze jediné pracoviště, které je využíváno při výrobě hned 

několika součástí. Pokud by toto pracoviště bylo z NVS vyřazeno a nahrazeno kooperací, 

absence tryskací technologie ve výrobním systému by mohla jednak ohrozit plynulost 

výrobních procesů, zvýšit výrobní časy a prostoje a hlavně by zvýšila závislost podniku 

ADOZ na jiném podniku, provádějícím kooperaci. Toto pracoviště je navíc již plně 

vybaveno a bylo využíváno v rámci VVS. Vzhledem k výše uvedenému se jeví jako 

vhodné pracoviště typové skupiny TZB1 přenést z VVS i do NVS, a to i přes jeho velmi 

nízké využití. 

     Pracoviště typové skupiny DEIMOS není nyní vůbec využíváno. Zda-li bude využíváno 

v budoucnu není jasné. Na pokyn manažera výroby však bylo s tímto pracovištěm 

uvažováno i v celé práci a bylo začleněno do návrhu NVS. 

     Typová skupina montážních pracovišť MONT má vytížení menší než 10%. Vzhledem 

k tomu, že v této typové skupině se nacházejí 3 pracoviště, je zde určitý prostor pro snížení 

počtu pracovišť bez ohrožení plynulosti výrobních procesů. Jedná se však o pracoviště 

velmi jednoduchá a údržbu téměř nevyžadující. Vezmeme-li také v úvahu přání podniku na 

budoucí zvětšování objemu výroby, což bude dozajista spojeno i s intenzivnějším 

využíváním nejen montážních pracovišť, jeví se jako výhodnější, rovnou při stěhování do 
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prostor NVS, umístit zde všechny 3 montážní pracoviště typové skupiny MONT i když 

budou přinejmenším zpočátku málo využívána. 

     Nízké vytížení pracovišť typové skupiny LIS se může jevit, vzhledem k tomu že se 

jedná o pracoviště teprve plánovaná, jako důvod pro jejich neumístění do NVS. Nový typ 

výrobku, jehož výroba je plánována v rámci NVS, ovšem vyžaduje ke svému zhotovení 

operace prováděné na pracovištích této typové skupiny. Tento nový typ výrobku je 

plánováno vyrábět ve velmi velkém množství, přičemž budou k jeho výrobě využívána i 

jiná pracoviště z jiných typových skupin. Podnik by také v budoucnu chtěl zvětšovat 

objemy své produkce, což bude spojeno s větším množstvím práce a tedy i intenzivnějším 

využíváním výrobních pracovišť. Vzhledem k výše uvedenému budou i pracoviště typové 

skupiny LIS zařazeny do NVS. 

6.2.1 Vytížení pomocných pracovišť NVS 

     Pomocná pracoviště jsou zejména využívána k údržbářským a příležitostným pracem 

realizovaným v rámci výrobního systému. Vyráběné výrobky v průběhu své výroby 

povětšinou fyzicky na pomocná pracoviště nevstupují, proto tato pracoviště nijak 

nefigurují v průvodkách. Údaje o času práce realizované na některých pracovištích vychází 

z odhadu manažera výroby, učiněného v rámci konzultací ([30]). Vytížení bylo vypočítáno 

jen u některých pomocných pracovišť, a to spíše s ilustračních a formálních důvodů. 

V obecnosti lze říci, že pomocná pracoviště, která se ve VVS nacházejí, jsou v průběhu 

roku využívána jen po krátký čas. I přesto, že čas práce na těchto pracovištích je velmi 

krátký resp. malý, je jejich přítomnost ve výrobním systému důležitá pro zajištění jeho 

plynulého chodu. Princip výpočtu vytížení pomocných pracovišť je obdobný, jako tomu 

bylo u výpočtu vytížení typových skupin pracovišť výrobních.  

     Vstupní data pro výpočet a vypočítané hodnoty vytížení pomocných pracovišť, jsou 

uvedena v tab. 10.  

Tab. 10. Vytížení některých pomocných pracovišť. 

Pracoviště 
Čas práce na pracovišti za rok 

[h] 

Vytížení 

[-] 

Vytížení 

[%] 

V.01 365 0.1301 13.01 

V.02 60 0.0214 2.14 

B.01 121.67 0.0434 4.34 

B.02 182.5 0.0651 6.51 

     Vytížení pomocných pracovišť je velmi nízké. Tato pracoviště jsou však využívána      

k zajišťování chodu výrobního systému a plynulosti výrobních procesů. Navíc jsou již 

vybavena kompletně strojním zařízením, jenž je ve vlastnictví podniku a tudíž by jejich 

případným nezařazením do NVS nebyla získána žádná úspora ve formě pořizovacích 

nákladů na strojní zařízení. Vzhledem k výše uvedenému se jeví jako vhodné všechna 

pomocná pracoviště přenést z VVS i do NVS, a to i přes jeho nízké vytížení.  

6.3 1. Návrh: Zvýšení počtu pracovišť 

     1. Návrh spočítá ve zvýšení počtu pracovišť v přetížených typových skupinách, 

v důsledku čehož se při stávajícím efektivním časovém fondu pracovišť (práce pouze 
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v pracovní dny ve dvou směnách) sníží vytíženost těchto pracovišť, neboť požadovaný 

roční objem výroby se rozloží mezi větší počet těchto pracovišť. Ve výsledku pak 

pracoviště všech typových skupin budou mít vytížení nižší nebo rovno 100%, a úzká místa 

tak přestanou existovat. 

     Potřebný počet pracovišť v jednotlivých přetížených typových skupinách byl navržen 

na základě výpočtu provedeného podle následujícího vzorce, jenž je obměnou vzorce 

použitého pro výpočet vytížení typových skupin pracovišť: 

    
     

         
               (6.15) 

     Vstupní data pro výpočet i navržené počty pracovišť v jednotlivých přetížených 

typových skupinách, viz Příloha 11.: KAPACITNÍ PROPOČTY 1N-I. 

Výše uvedený výpočet lze demonstrovat na typové skupině pracovišť MANURHIN: 

           
        

           
                                   (6.15) 

      Počty pracovišť v jednotlivých typových skupinách, s nimiž bylo dále v této práci 

uvažováno, jsou uvedeny v tab. 11. 

Tab. 11. Počet pracovišť v typových skupinách. 

Typová skupina 
Počet pracovišť v typové skupině 

VVS Původní plán pro NVS 1. Návrh pro NVS 

HANWHA 2 2 2 

MANURHIN 4 4 11 

NAKAMURA 1 1 1 

WICMAN 1 1 1 

KIT60 2 3 4 

SKT 2 2 2 

KIT450 3 4 4 

MCFV 1 2 2 

BOMAR 1 1 2 

SINUS 1 1 1 

UWF 1 1 1 

TZB1 1 1 1 

ADS200 1 1 1 

DEIMOS 1 1 1 

MONT 3 3 3 

LIS 0 2 2 

     Vzhledem ke změně počtu pracovišť v některých typových skupinách, bylo u změnou 

dotčených typových skupin znovu přepočítáno vytížení jejich pracovišť. Přepočet byl 
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proveden podle stejného vzorce (6.13) respektive (6.14). Přepočítané hodnoty vytížení 

pracovišť jednotlivých typových skupin jsou uvedeny v tab. 12 a také viz Příloha 11.: 

KAPACITNÍ PROPOČTY 1N-I. 

Tab. 12. Vytížení pracovišť typových skupin, po úpravě počtu pracovišť v typových skupinách s 

ohledem na jejich přetíženost, v rámci 1. Návrhu. 

Typová skupina 
Vytížení pracovišť typových skupin  

[-] [%] 

HANWHA 0.5426 54.26 

MANURHIN 0.9812 98.12 

NAKAMURA 0.7647 76.47 

WICMAN 0.3939 39.39 

KIT60 0.9362 93.62 

SKT 0.6389 63.89 

KIT450 0.2746 27.46 

MCFV 0.8105 81.05 

BOMAR 0.7806 78.06 

SINUS 0.1477 14.77 

UWF 0.722 72.2 

TZB1 0.0073 0.73 

ADS200 0.4751 47.51 

DEIMOS 0 0 

MONT 0.0375 3.75 

LIS 0.0446 4.46 

6.3.1 Dodatečně navržená výrobní pracoviště 

     Na základě kapacitních výpočtů v předešlé části (viz tab. 11), bylo navrženo 

v některých typových skupinách navýšit počet pracovišť. Níže jsou jednotlivá pracoviště 

konkrétně specifikována. Vzhledem k tomu, že se jedná o obdoby pracovišť výše 

popsaných v částech 3.3.1 a 3.4.2, je specifikace dodatečně navržených pracovišť poněkud 

stručnější s odkazem pracoviště, jsoucí jim předlohou.   

     Pro typovou skupinu MANURHIN bylo navrženo zvýšit počet pracovišť v NVS o 7 

oproti plánu. Konkrétně se jedná o pracoviště 01.16; 01.17; 01.18; 01.19; 01.20; 01.21; 

01.22. Tato pracoviště jsou obdobou pracoviště 01.03 (viz část 3.3.1). Vybavení každého z 

těchto pracovišť bude tvořit dlouhotočný automat MANURHIN KMX 732, podavač BOSS 

338, pracovní stůl, vozík pro třísky, zásobník tyčí, a palety. 

      Pro typovou skupinu KIT60 bylo navrženo zvýšit počet pracovišť v NVS o 1 oproti 

plánu. Konkrétně se jedná o pracoviště 02.10. Toto pracoviště je obdobou pracoviště 02.01 

(viz část 3.3.1). Hlavní vybavení pracoviště 02.10 bude tvořit CNC soustruh KIT 60G.Na 

pracovišti se dále bude nacházet vozík pro třísky, stůl s nástroji, měřidly a pokyny pro 

pracovníka, paleta s polotovary a paleta na výrobky. 
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     Pro typovou skupinu BOMAR bylo navrženo zvýšit počet pracovišť v NVS o 1 oproti 

plánu. Konkrétně se jedná o pracoviště 06.02. Toto pracoviště je obdobou pracoviště 06.01 

(viz část 3.3.1). Hlavní vybavení pracoviště 06.02 bude tvořit automatická sloupová pásová 

pila BOMAR PROLINE 520.450 ANC s válečkovým dopravníkem. Na pracovišti se, 

kromě pily a válečkového dopravníku, bude nacházet vozík pro třísky, paleta na výrobky, 

dvoudílný stojan na polotovary a palety na zbytky materiálu kaleného, neželezného, 

železného a nerezového. 

6.3.2 Počty pracovníků 

Počty operátorů 

     Všechna pracoviště nacházející se výrobním systému podniku vyžadují pro svůj chod 

alespoň občasnou přítomnost člověka: operátora nebo seřizovače. Operátor je v této práci 

chápán jako člověk obsluhující pracoviště v době, kdy na pracovišti probíhají operace 

přeměňující vstupní polotovar na výstupní výrobek. Ve veřejném povědomí je tato 

pracovní pozice spíše známá pod pojmem „dělník“ (viz [109]), avšak v postmoderní době 

je tento pojem často vnímán negativně pro jeho zatížení historickými zkušenostmi lidí, 

kteří tuto profesi v minulosti vykonávali. Zamyšlení nad rozdílností respektive 

nerozdílností pojmu operátor a dělník přesahuje rámec této práce. Rozhodnutí počítat 

s operátory namísto dělníků vychází především z terminologie poskytnutých průvodek. 

Seřizovač je zde chápán jako člověk, jenž připravuje pracoviště pro realizaci konkrétních 

výrobních operací, respektive seřizuje stroj na pracovišti tak aby mohl provádět 

požadované výrobní práce. Seřizovač také seřizuje drobné odchylky na stroji, vzniklé 

v průběhu práce na pracovišti např. při výměně nástrojů. Následující výpočty vycházejí 

z předpokladu, že po čas, kdy na pracovišti provádí nějaké práce seřizovač, je operátor na 

pracovišti „stále přítomen“ (nutno vnímat v kontextu vícestrojové obsluhy), neboť po 

skončení práce seřizovače, musí operátor pokračovat v práci (nemůže jít domů), a 

vzhledem k tomu nakolik je rozmanitý a v čase proměnlivý vyráběný sortiment součástí, 

jejichž výroba je rozličná nejen, co se výrobních časů týče, nelze počítat s dočasným 

přiřazením operátora k práci na jiném pracovišti. Oproti tomu, seřizovač není vázán ke 

konkrétnímu pracovišti nebo jejich skupině.  

     Počet operátorů byl stanoven zvlášť pro každou typovou skupinu strojních pracovišť 

v jedné směně podle následujícího vzorce: 

       
 

     

               
    (6.16) 

                     
                                                   

                         

                                                                                      

                                                     

     Pro typovou skupinu ručních pracovišť pak byl použit vzorec patřičně upravený: 

       
 

     

               
    (6.17) 
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     Vstupní data pro výpočet a vypočítané hodnoty počtu operátorů první směny 

pracujících na strojních i ručních pracovištích jednotlivých typových skupin viz Příloha 

11.: KAPACITNÍ PROPOČTY 1N-I. 

Výše uvedený výpočet lze demonstrovat na typové skupině pracovišť HANWHA: 

       
 

       

             
                    (6.16) 

     Vypočítané počty operátorů jsou často poněkud abstraktními, do praxe obtížně 

převeditelnými čísly s řadou desetinných míst. S ohledem na vypočítané počty operátorů 

byly pro jednotlivé typové skupiny pracovišť navrženy počty operátorů tak, aby 

v konečném výsledku byl v každé směně přítomen celistvý počet operátorů, tj. v NVS se 

na každé směně budou pohybovat pouze celí lidé a nikoli jejich „zlomky“ či desetinné 

fragmenty. Počty operátorů byly navrhovány tak, aby spíše mírně překračovaly vypočítané 

počty než aby za nimi zaostávaly, díky čemuž byla vytvořena jistá rezerva lidské práce, 

jenž může v praxi pomoci překonat případné nepřesnosti těchto teoretických úvah.  

Navržené počty operátorů pro jednotlivé typové skupiny pracovišť jsou jednak v tab. 13 a 

jednak viz Příloha 11.: KAPACITNÍ PROPOČTY 1N-I.. 

Tab. 13. Počty operátorů, 1. Návrh. 

Typová skupina 
Počet operátorů [operátor] 

Výpočet Návrh Rezerva 

HANWHA 0.543 1 +0.457 

MANURHIN 5.444 5.5 +0.056 

NAKAMURA 0.382 0.5 +0.118 

WICMAN 0.238 0.5 +0.262 

KIT60 2.002 2 -0.002 

SKT 0.785 1 +0.215 

KIT450 0.994 1 +0.006 

MCFV 1.621 2 +0.379 

BOMAR 0.360 0.5 +0.140 

SINUS 0.148 0.2 +0.052 

UWF 0.722 0.8 +0.078 

TZB1 0.007 0.1 +0.093 

ADS200 0.450 0.5 +0.050 

DEIMOS 0.000 0 0 

MONT 0.112 0.2 +0.088 

LIS 0.089 0.2 +0.111 

∑ 13.898 16 2.102 
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     Ačkoli v úhrnu navržené počty operátorů na pracovištích jednotlivých typových skupin 

odpovídají celistvému počtu operátorů na jedné směně, pro některé typové skupiny 

pracovišť byly navrženy počty operátorů přestavující desetinné číslo. To proto, že 

pracoviště v těchto typových skupinách nejsou využívána na plno a po část směny budou 

v klidu, tj. nebude na nich probíhat práce. V tuto dobu může operátor pracovat na 

pracovištích jiné typové skupiny, jejíž pracoviště rovněž nejsou využívána na plno. 

Takovýto způsob práce je spojen s přecházením, tj. ztrátovými časy. Tyto časy by mohla 

pokrýt v důsledku návrhu počtu pracovníků vytvořená rezerva ve výši 2.102 operátora. 

Pracoviště, která by byla v průběhu směny postupně obsluhována jedním stejným 

operátorem, by navíc v prostorách NVS měla být vzájemně umístěna tak, aby časy 

přecházení mezi nimi byly pokud možno co nejkratší. Takto to lze ovšem řešit pouze 

v případě pracovišť vyžadujících plnou přítomnost operátora při chodu (počet takovýchto 

pracovišť obsluhovatelných jedním operátorem rovná se jedné). V případě pracovišť 

vyžadujících pouze částečnou přítomnost operátora při chodu (počet takovýchto pracovišť 

obsluhovatelných jedním operátorem je větší než jedna), je nutno uvědomit si, že pokud 

takové pracoviště vyžaduje v první směně 0.5 operátora, nejedná se zde o první či druhou 

polovinu směny, tj. souvislý čas, ale o jednu polovinu operátorova času ve směně více či 

méně, v závislosti na vyráběné součásti, rozdrobenou do celého času směny. Pokud jsou 

taková pracoviště dostatečně blízko sebe, mohou být obsluhovány jedním pracovníkem 

v režimu vícestrojové obsluhy. Kdyby byla tato pracoviště daleko od sebe, operátor by 

mezi nimi nestíhal přebíhat a i pokud by stíhal, pak častost přebíhání by spolu s velkou 

vzdáleností představovala nezanedbatelné ztrátové časy. V opačném případě, kdyby málo 

využití operátoři na pracovištích vyžadujících pouze částečnou přítomnost operátora při 

chodu nebyli využiti ve vícestrojové obsluze, pak tito operátoři významnou část směny 

neměli co na práci a představovali by tak zbytečnou mzdovou zátěž pro podnik.  

     Která pracoviště jsou obsluhovány postupně nebo v režimu vícestrojové obsluhy 

jediným operátorem je znázorněno v tab. 13 barevně, tj. takovýmto pracovištím přísluší 

stejná barva. 

     Vzhledem k tomu, že teoretický počet operátorů na ručních pracovištích v první směně 

je výrazně menší než 1, nebyly již dále ruční a strojní pracoviště pro potřeby personálních 

výpočtů rozlišovány.   

    Celkový počet operátorů v první směně pak stanovíme součtem navržených pracovníků 

na strojních a ručních pracovištích ve všech typových skupinách pracovišť: 

             

        

   

 (6.18) 
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               (6.18) 

       16 operátorů  

     Počet operátorů v druhé směně je stejný jako počet operátorů v první směně: 

            (6.19) 

                                                                 

                    (6.19) 

     Počet operátorů v obou směnách je součtem počtu operátorů v první a ve druhé směně: 

                (6.20) 

                                                               

                        (6.20) 

     Celkový počet operátorů je nutno navýšit o takový počet operátorů, aby běžná 

nemocnost a odpočinek na dovolených neohrozil plynulost výrobních procesů: 

          
  

  
 (6.21) 

                                                           

         
    

      
                     (6.21) 

     Výsledné hodnoty výše uvedených výpočtů viz Příloha 11.: KAPACITNÍ PROPOČTY 

1N-I.. 

Počet seřizovačů 

     Seřizovač je zde chápán jako člověk, jenž připravuje pracoviště pro realizaci 

konkrétních výrobních operací, respektive seřizuje stroj na pracovišti tak, aby mohl 

provádět požadované výrobní práce. Seřizovač také seřizuje drobné odchylky na stroji, 

vzniklé v průběhu práce na pracovišti např. při výměně nástrojů. Seřizovač také provádí 

kontrolní měření. Toto měření provádí nezávisle na jakémkoli výrobním pracovišti, a proto 

čas měření nijak ve výše uvedených výpočtech nevstupoval do vytížení pracovišť ani do 

počtu operátorů. Seřizovač není vázán ke konkrétnímu pracovišti nebo jejich skupině. 

     Abychom mohli určit čas práce seřizovačů, potřebný pro realizaci požadovaného 

objemu výroby za rok, bylo zapotřebí nejprve stanovit čas práce seřizovače na realizaci 

ročního objemu výroby jednoho typu součásti: 
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 (6.22) 

                                                                                 

                       

                    
                                                      

                    
                                        

     Vstupní data pro výpočet a vypočítané hodnoty časů práce seřizovače na realizaci 

ročního objemu výroby jednoho typu součásti viz Příloha 7.: VÝROBNÍ ÚDAJE 

SOUČÁSTÍ.  

     Výše uvedený výpočet lze demonstrovat na součásti K01-01: 

           
                                   (6.22) 

     Celkový čas práce seřizovačů, potřebný pro realizaci požadovaného objemu výroby za 

rok pak stanovíme součtem časů pro jednotlivé součásti: 

             

  

   

 (6.23) 

                                                                                       

                                                           

                                                         

     Vstupní data pro výpočet celkového času práce seřizovačů, potřebného pro realizaci 

požadovaného objemu výroby za rok viz Příloha 7.: VÝROBNÍ ÚDAJE SOUČÁSTÍ. 

Vypočítané hodnoty viz Příloha 11.: KAPACITNÍ PROPOČTY 1N-I. 

     Počet seřizovačů v první směně byl stanoven obdobným způsobem, jako tomu bylo 

v případě operátorů: 

       
     

         
    (6.24) 

                                                                

       
       

           
                       (6.24) 

     Počet seřizovačů ve druhé směně je stejný jako v první směně: 

                 (6.25) 
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                        (6.25) 

     Počet seřizovačů pro obě směny je součtem počtu seřizovačů z první a z druhé směny: 

                      (6.26) 

                                                                             

                          (6.26) 

     Celkový počet seřizovačů je nutno navýšit o takový počet seřizovačů, aby běžná 

nemocnost a odpočinek na dovolených neohrozil plynulost výrobních procesů: 

            
  

  
 (6.27) 

                                                            

          
    

      
                       (6.27) 

     Výsledné hodnoty výše uvedených výpočtů také viz Příloha 11.: KAPACITNÍ 

PROPOČTY 1N-I. 

Počet pomocných pracovníků 

     Při výpočtu počtu pomocných pracovníků bylo postupováno na základě doporučení 

uvedených v [1], přičemž z intervalu počtu pomocných pracovníků byla volena hodnota 

nižší, jelikož se ve výrobním systému kromě operátorů (výrobních dělníků) pohybují také 

seřizovači, s nimiž výpočty uvedené ve výše zmíněném zdroji nepočítají.  

            (6.28) 

                                                                        

                               (6.28) 

     Pomocní pracovníci jsou rovnoměrně rozdělení mezi obě směny (při lichém počtu má 

přednost první směna): 

     
  

 
 (6.29) 

                                                                           

     
  

 
              (6.29) 
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             (6.30) 

                                                                            

                        (6.30) 

     Celkový počet pomocných pracovníků je nutno navýšit o takový počet pracovníků, aby 

běžná nemocnost a odpočinek na dovolených neohrozil plynulost výrobních procesů: 

            (6.31) 

                                                                    

                          (6.31) 

     Výsledné hodnoty výše uvedených výpočtů také viz Příloha 11.: KAPACITNÍ 

PROPOČTY 1N-I. 

Celkový počet pracovníků podniku 

     Celkový počet pracovníků výrobního systému byl stanoven jako součet evidenčních 

počtů operátorů, seřizovačů a pomocných pracovníků: 

                        (6.32) 

                                                                     

                                (6.32) 

     Počet pracovníků obslužného personálu vychází ze vzorců uvedených v [1], přičemž 

obslužným personálem rozumíme pracovníky úklidu a pracovníky zajišťující stravování 

ostatních zaměstnanců v podniku: 

                   (6.33) 

                                                                      

                                    (6.33) 

     Počet pracovníků administrativy vychází ze vzorců uvedených v [1]: 

                        (6.34) 

                                                                  

                                    (6.34) 

     Počet pracovníků konstrukce vychází ze vzorců uvedených v [1]: 
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                      (6.35) 

                                                            

                                  (6.35) 

     Počet pracovníků operativního řízení vychází ze vzorců uvedených v [1], pracovníky 

operativního řízení rozumíme mistry ve výrobě a technology: 

                      (6.36) 

                                                                     

                                  (6.36) 

     Celkový počet inženýrsko-technických a administrativních pracovníků byl stanoven 

jako součet počtu pracovníků administrativy, pracovníků konstrukce a pracovníků 

operativního řízení [1]: 

                      (6.37) 

                                                                            

                        

                         (6.37) 

     Celkový počet pracovníků podnikového útvaru pak byl stanoven součtem počtu 

pracovníků výrobního systému, počtu pracovníků obslužného personálu a počtu 

inženýrsko-technických a administrativních pracovníků [1]: 

                          (6.38) 

                                                                              

                               (6.38) 

     Vstupní data i vypočítané hodnoty výše uvedených výpočtu také viz Příloha 11.: 

KAPACITNÍ PROPOČTY 1N-I. 

6.3.3 Výměry ploch 

     Všechna pracoviště v podniku zabírají určitou plochu, další plochu pak zabírají cesty 

mezi pracovišti, sociální zázemí a jiné další náležitosti podniku nepracovního charakteru. 

Abychom mohli ověřit vhodnost prostor, v nichž se podnik nachází nebo do kterých 

podnik zvažuje své částečné či úplně přemístění, potřebujeme zjistit, jakou plochu podnik 

ke svému provozu potřebuje.   



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 75 

Plocha pracovišť NVS 

     Plocha každého pracoviště v teoretickém principu vychází z půdorysných rozměrů 

hlavního, zejména strojního, vybavení pracoviště. K těmto rozměrům je přičítáno ze třech 

stran 0.6 m a z jedné strany, strany provádění pracovní činnosti operátora, 1.2 m, čímž 

vzniknou hranice pracoviště určující jeho plochu. V této práci nicméně bylo uvažováno 

s celou řadou rozličných pracovišť s často i různorodým nejen strojním vybavením (stoly, 

vozíky, skříně, zásobníky polotovarů, opěrné přípravky atd.), a proto bylo k návrhu 

každého pracoviště přistupováno individuálně. Uspořádání vybavení každého pracoviště 

bylo vytvořeno s ohledem na jeho specifika a to tak, aby toto uspořádání umožňovalo 

komfortní práci a pohyb pracovníka na pracovišti. Výše zmíněný teoretický princip pak byl 

při navrhování pracovišť brán jako základní myšlenkový směr (vize), nikoli však jako 

dogmatické pravidlo. Pracoviště byla při svém návrhu uvažována jako samostatná. To 

proto, aby byla zajištěna dostatečná svoboda pro zohledňování specifik prostorů, do nichž 

má být výrobní systém umístěn, a také pro zohledňování vztahů mezi jednotlivými 

pracovišti v rámci výrobního systému samotného. Uvažovaní ploch pracoviště tak, jako by 

byla samostatná také vytváří rezervu plochy, jíž by možná mohlo být v budoucnu využito 

při rozšiřování počtu pracovišť výrobního systému nebo při změnách jeho uspořádání 

v důsledku změn výrobního programu. Pří návrhu uspořádání pracovišť je však možné, aby 

některá pracoviště, pokud budou umístěna v těsné blízkosti, v rámci typových skupin 

sdílela některé části svého vybavení nebo, aby se některé jejich nezastavěné plochy, určené 

pro pohyb pracovníků, překrývaly, v důsledku čehož dojde k úspoře prostoru. Ve výsledku 

tak plocha pracovišť rozmístěných ve výrobním systému může být výrazně menší, než 

plocha pracovišť uvažovaných samostatně.  

     Velikost plochy pracovišť NVS byla stanovena teoreticky jako součet ploch 

jednotlivých pracovišť, tj. původních výrobních pracovišť nacházejících se ve VVS, 

pomocných pracovišť nacházejících se ve VVS, nových pracovišť plánovaných 

(podnikem) pro NVS, nových pracovišť navrhovaných (výpočtem) pro NVS. K těmto 

plochám navíc byla připočtena plocha potřebná pro další zařízení, nezbytně nutná pro 

zajištění chodu výrobního systému, jako je vzdušník, kompresor, a zřízení pro čištění 

olejové mlhy (Absolent A. Smoke 20). Bez těchto zařízení by totiž nebyl provoz některých 

pracovišť, v požadované kvalitě práce, ani teoreticky možný. 

                        (6.39) 

                                              

                                                                                     

                                                                               

                                                                                

                                                                          

                                                                         

            

   

            

 (6.40) 
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 (6.41) 

                                                                              

            

   

            

 (6.42) 

                                                                               

           

  

           

 (6.43) 

                                                                                

           

  

                   

 (6.44) 

                                                                

 

                                                

                                         

                                     

(6.40) 

               

                                  (6.41) 

               

                                                  (6.42) 

               

                                     (6.43) 

             

                         (6.44) 
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                                   (6.39) 

               

     Vstupní data i vypočítané hodnoty výše uvedených výpočtů také viz Příloha 12.: 

KAPACITNÍ PROPOČTY 1N-II. 

Pomocná podlahová plocha 

     Výměra pomocné podlahové plochy je odvozena z plochy pracovišť NVS. Odvození 

principiálně vychází ze vzorců uvedených [1], ty vycházejí ze statistických zpracování 

dřívějších projektů výrobních systémů. Nicméně odvození, zejména v případě plochy 

skladů, je přizpůsobeno s ohledem na konkrétní případ řešený v této práci, respektive 

povahu informací, které byly k dispozici. S plochou ostřírny, údržbářské dílny a kontrolní 

plochou již bylo de facto uvažováno již při výpočtu plochy pracovišť NVS, a tak je v této 

části uveden pouze (oproti pokynům v [1]) výpočet plochy výdejny nářadí, skladů a 

dopravních cest. Plocha výdejny nářadí v této práci byla chápaná, v kontextu výrobního 

sytému podniku ADOZ, jako plocha pro uložení a manipulaci s nástroji a jiným nářadím 

ve výrobním systému. Dále byla pak již tato plocha označována, jako plocha pro uložení a 

manipulaci s nářadím.   

                         (6.45) 

                                                    

                                                                    

                                                

                                        

                                (6.46) 

                                                                            

                                                                       

     Dle [1] by se měl v rovnici (6.46) volit statistický koeficient 0.3 až 0.4. To ovšem za 

předpokladu, že je počítáno pouze s počtem strojů hlavní výroby. Vzhledem k tomu, že 

stroje na pomocných pracovištích potřebují pro svou práci také své nástrojové vybavení, a 

to tím větší, čím více jich je, bylo v této rovnici v této práci počítáno s počtem strojů, jenž 

je součtem počtu výrobních strojů pracovišť hlavní výroby a výrobních strojů pomocných 

pracovišť (neuvažujeme stroje, které nevyužívají nástroje, jako např. kompresor). 

V opačném případě by totiž v tomto výpočtu nebyl nijak prostor pro nástroje strojů na 

pomocných pracovištích nijak zohledněn. Vzhledem k výše uvedenému pak byla pro 

výpočet zvolena hodnota statistického koeficientu nižší, tj. 0.3.  

                             (6.46) 
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                (6.47) 

     Dle [1] by se měl v rovnici (6.47) volit statistický koeficient 0.32 až 0.35. To ovšem za 

předpokladu, že je počítáno pouze s plochou výrobní. Vzhledem k tomu, že je nutno 

zajistit pohyb, a tedy i příslušené cesty, i okolo pracovišť pomocných a jiných důležitých 

zařízení, bylo v tomto vzorci uvažováno s plochou pracovišť NVS (    ). Vzhledem 

k výše uvedenému pak byla pro výpočet zvolena hodnota statistického koeficientu nižší, tj. 

0.32. 

                          (6.47) 

     Plocha skladů je součtem skladovací plochy pro vstupní materiál, skladovací plochy pro 

rozpracované výrobky čekající na kooperace a skladovací plochy pro hotové výrobky. 

Doba skladování na jednotlivých plochách vychází z tab. 5 v části 6.1.5, sestavené na 

základě odhadů manažera výroby [30].  

     Klíčovou informací pro výpočet ploch skladů je hmotnost skladovaných předmětů 

(materiálu, součástí). Při následujících výpočtech bylo uvažováno se „zjednodušenou 

hmotností“ jednotlivých součástí. Ta je v situacích, kdy je potřeba počítat s hmotností 

vstupního materiálu, násobena koeficientem 1.1. V situacích, kde je potřeba počítat 

s hmotností hotové součásti, dělena koeficientem 1.3. O důvodech tohoto postupu bylo 

podrobněji pojednáno v části 6.1.6. 

     Roční hmotnost vstupního materiálu byla s ohledem na výše uvedené stanovena 

následujícím vzorcem: 

         
    

    

     

        

 (6.48) 

                                                          

                    
 Šíř              ý    ů    ýš   ý      á ě     á            

                  
   č í        ý      ý             

                  
                                      

                                   í         á       

          
    

     

        

 (6.49) 

                                                                                  

                     
 Šíř              ý    ů                                    

          
    

     

        

 (6.50) 
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 Šíř              ý    ů                                      

      
   

    

   

     

        

 (6.51) 

                                                        

                                  ý    ý    ů     

     Číselné dosazení do vzorců (6.48) (6.49) (6.50) (6.51) není v práci uvedeno, neboť by 

svým textovým rozsahem zabralo velkou část této práce, což by vzhledem 

k zanedbatelnému přínosu rozepsání číselného dosazení do těchto vzorů bylo značným 

plýváním místa v práci resp. papírem. Vstupní hodnoty, pro dosazení do těchto vzorců, i 

hodnoty vypočítané viz Příloha 7.: VÝROBNÍ ÚDAJE SOUČÁSTÍ. 

       
       

             
 (6.52) 

                                                                 

                                                             

                                                                 

                           ý   č     ů                  

                      ž  í        é            

     Hodnota využití skladové plochy zohledňuje potřebu prostoru pro manipulační uličky a 

prostorové nároky spojené s vedením skladového hospodářství vůbec. Dle [1] je 

doporučeno volit honoru využití skladové plochy 0.25 až 0.5. V pro výpočty prováděné 

v této práci byla zvolena hodnota 0.25, a to s ohledem na úvahy provedené v části 6.1.6. 

Jaké skutečné využití skladové plochy je dosahováno ve skladovacích prostorách podniku 

ADOZ nebylo autorem nijak zjišťováno. To jest chybou, kterou si autor uvědomuje. 

       
        

               
 

        
               

 (6.53) 

                                                                                          

                                                                                        

       
       

             
 (6.54) 
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                  (6.52) 

 
      

          

               
 

    

               
 

(6.53) 

                        

 
      

         

             
                  

(6.54) 

 

                         (6.55) 

                              (6.55) 

 

                               (6.45) 

     Vstupní data pro výše uvedené výpočty také viz Příloha 7.: VÝROBNÍ ÚDAJE 

SOUČÁSTÍ a Příloha 12.: KAPACITNÍ PROPOČTY 1N-II. Vypočítané hodnoty viz 

Příloha 12.: KAPACITNÍ PROPOČTY 1N-II. 

Plocha NVS 

     Plocha NVS byla stanovena jako součet plochy pracovišť NVS, plochy pro uložení a 

manipulaci s nářadím, a plochy dopravních cest. To proto, že tyto plochy se budou 

nacházet v jedné společné hale tvořící NVS. Ke skladování podnik zamýšlí využívat 

prostory jiné, resp. vedlejší haly, tak jak tomu bylo i v případě VVS v původních 

prostorách vlastněných podnikem ZDT. 

                      (6.56) 

                                                         

                                  (6.56) 

 

                            (6.57) 

                                        

                       (6.57) 

     Vstupní data pro výše uvedené výpočty a vypočítané hodnoty také viz Příloha 12.: 

KAPACITNÍ PROPOČTY 1N-II.  
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Správní a sociální plocha 

     Pří výpočtu správní plochy bylo dle [1] vycházeno z počtů pracovníků administrativy, 

pracovníků konstrukce a pracovníků operativního řízení a plochy, kterou jednotliví 

pracovníci pro svou práci potřebují. V [1] jsou plochy potřebné pro jejich práci uváděné ve 

formě intervalů. Z těchto intervalů byla pro níže uvedené výpočty volena střední hodnota.  

                                          (6.58) 

                                      

                                                                                        

                                                                      

                                                                                        

                                                    

                                             

                                                

                                   (6.58) 

     Sociální plocha je plochou šaten, umýváren a WC.  

                    (6.59) 

                                       

                                    

                                       

                                

     Při výpočtu plochy šaten bylo uvažováno s plochou 0.8 m
2
 na jednoho pracovníka 

výrobního systému nebo obslužného personálu. Plocha šaten se počítá pouze pro tyto 

pracovníky, neboť pouze oni se pro svou práci v podniku potřebují převléknout do 

pracovních oděvů. Při výpočtu uvažujeme s evidenčními počty, neboť své místo v šatně 

má každý pracovník po celou dobu jeho zaměstnání v podniku (i když je zrovna doma). 

Výpočet plochy šaten vychází ze vzorce uvedeného v [1]. 

                             (6.60) 

                                                              

                           (6.60) 

     Při výpočtu plochy umýváren bylo uvažováno s plochou 0.35 m
2
 na jednoho pracovníka 

výrobního systému nebo obslužného personálu. Hodnota 0.35 byla zvolena z intervalu 

 0.3;0.4  m2
 doporučeného v [1]. Plocha šaten se počítá pouze pro tyto pracovníky, neboť 

pouze oni se při své práci v podniku znečistí, a potřebují se umýt v rozsahu přesahujícím 

umytí rukou před jídlem nebo po použití WC. Při výpočtu uvažujeme pouze s počty 
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pracovníků pracujícími v jeden okamžik na jedné směně, neboť v umývárně nemá každý 

konkrétní pracovník přiřazeno její konkrétní vybavení, nýbrž jej sdílí vždy všichni 

pracovníci na dané směně bez jednoznačného přiřazení konkrétních pracovníků ke 

konkrétnímu vybavení umývárny. Výpočet plochy umýváren vychází ze vzorce uvedeného 

v [1]. 

 
                      

    

 
        

(6.61) 

                                                                 

 
              

 

 
                

(6.61) 

     Při výpočtu plochy WC bylo uvažováno s plochou 2 m
2
 na jedno WC, přičemž bylo 

předpokládáno, že jedno WC bude stačit pro potřeby patnácti lidí. Výpočet plochy 

umýváren vychází ze vzorce uvedeného v [1]. 

 
        

      

   
 

(6.62) 

                                          

                                                                       

 
      

  

  
                  

(6.62) 

 

                        (6.59) 

     Jednotlivé místnosti v budově, které tvoří správní a sociální plochy jsou navzájem 

propojeny systémem chodeb a schodišť. Chodby a schodiště tvoří plochu komunikací, ta se 

vypočítá jako 35 až 40% z plochy správní, plochy šaten a plochy umýváren. Tato úvaha 

vychází z [1]. Pro výpočty v této práci byla volena střední hodnota, tj. 37.5%. 

                             (6.63) 

                                           

                                             (6.64) 

     Vstupní data pro výše uvedené výpočty také viz Příloha 11.: KAPACITNÍ PROPOČTY 

1N-I. a Příloha 12.: KAPACITNÍ PROPOČTY 1N-II. Vypočítané hodnoty viz Příloha 12.: 

KAPACITNÍ PROPOČTY 1N-II.  
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Celková plocha útvaru 

                      (6.65) 

                                                             

                                (6.65) 

     Vstupní data pro výše uvedený výpočet a vypočítaná hodnota také viz Příloha 12.: 

KAPACITNÍ PROPOČTY 1N-II. 

6.4 2. Návrh: Prodloužení pracovní doby 

     2. Návrh spočítá v prodloužení pracovní doby na pracovištích v přetížených typových 

skupinách, v důsledku čehož se při stávajícím počtu pracovišť (VVS + podnikem 

plánovaná nová pracoviště) sníží vytíženost těchto pracovišť, neboť tyto pracoviště budou 

mít mnohem více času (zvýšení efektivního ročního časového fondu) pro realizaci 

požadovaného ročního objemu výroby. Ve výsledku pak pracoviště všech typových skupin 

budou mít vytíženost nižší nebo rovno 100%. Vliv úzkých míst na výrobní kapacitu NVS 

tak bude eliminován. Pokud by ani navýšení pracovní doby na maximum (limitem je 365 

dní ve třech směnách), nebylo, pro snížení vytíženosti všech typových skupin na 100 a 

méně %, dostatečné, pak by bylo nutné ještě dodatečně zvýšit výrobní kapacitu NVS 

zvýšením počtu pracovišť, tak aby NVS byl schopen zajistit požadovaný roční objem 

výroby.  

6.4.1 Navržené prodloužení pracovní doby 

     Prodloužení pracovní doby by se mělo týkat pouze pracovišť přetížených typových 

skupin, tj. MANURHIN, KIT60 a BOMAR. Přetížené typové skupiny nejsou přetíženy 

stejnou měrou, a proto bylo prodloužení pracovní doby navrženo pro každou přetíženou 

typovou skupinu individuálně, viz tab. 14. 

Tab. 14. Navržená prodloužení pracovní doby pro jednotlivé typové skupiny pracovišť. 

Typová skupina pracovišť 
Navržené prodloužení 

pracovní doby 

Navržená pracovní doba 

MANURHIN 

+ Třetí směna v pracovních 

dnech  

+ 3 směny každou sobotu 

+ 3 směny každou neděli 

+ 3 směny každý státem 

uznávaný svátek 

3 směnný celoroční 

nepřetržitý provoz 

KIT60 
+ Třetí směna v pracovních 

dnech  

3 směnný provoz 

v pracovních dnech 

BOMAR 

+ Třetí směna v pracovních 

dnech 

+ 1 směna každou sobotu 

3 směnný provoz 

v pracovních dnech a 

ranní směna každou 

sobotu 
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     Na základě navržených prodloužení pracovní doby, byly vypočítány hodnoty navýšení 

efektivního časového fondu pro jednotlivé přetížené typové skupiny pracovišť: 

           
               á                ě     (6.66) 

                         
    ýš  í         í   č    é                    š ě      é 

                                                                      

        
      (6.67) 

                      
    ýš  í         í   č    é                    š ě      é 

                                                          

        
     +                  ě     (6.68) 

                      
    ýš  í         í   č    é                    š ě      é 

                                                          

           
                                   (6.66) 

           
  3927 h/rok  

        
                   (6.67) 

        
       +                                  (6.68) 

     Vytíženost přetížených typových skupin pracovišť po navržených změnách pracovní 

doby byla vypočítána pomocí upraveného vzorce (6.13):  

    
     

         
         

              (6.69) 

                  
    ýš  í         í   č    é                    š ě      é 

                                               

     Vstupní data pro výpočet vytíženosti přetížených typových skupin pracovišť, po 

navržených změnách pracovní doby, viz Příloha 13.: KAPACITNÍ PROPOČTY 2N-I. 

     Vypočítané hodnoty vytíženosti přetížených typových skupin pracovišť, po navržených 

změnách pracovní doby, viz tab. 15 a Příloha 13.: KAPACITNÍ PROPOČTY 2N-I. 

     Výše uvedený výpočet lze demonstrovat na typové skupině pracovišť KIT60: 

        
        

                    
                           (6.69) 
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Tab. 15. Vytíženost přetížených typových skupin pracovišť, po navržených změnách pracovní 

doby, v rámci 2. Návrhu. 

Typová skupina 
Vytíženost typových skupin pracovišť  

[-] [%] 

MANURHIN 1.2321 123.21 

KIT60 0.8322 83.22 

BOMAR 0.9734 97.34 

     Z tab. 15 vyplývá, že navržené navýšení pracovní doby je dostačující pro typové 

skupiny pracovišť KIT60 a BOMAR, a to natolik, aby tyto typové skupiny pracovišť byly 

schopny zajistit požadovaný roční objem výroby. U obou typových skupin pracovišť 

přitom ještě zůstala časová rezerva umožňující případně další dodatečné nevýšení jejich 

efektivních časových fondů, pokud by došlo ke komplikacím ve výrobě či nepředvídanému 

nárůstu objemu výroby. Navýšení pracovní doby bylo navrženo tak citlivě, že výsledné 

vytížení obou typových skupin pracovišť se ve výsledku pohybuje v intervalu 80 až 100%, 

což je příznivé z hlediska snahy o eliminaci zbytečného plýtvání popsané v první části 

práce.  

     Vyvstal zde však problém s typovou skupinou pracovišť  MANURHIN. V případě této 

typové skupiny pracovišť ani navýšení pracovní doby na maximální možnou mez, (365 dní 

v roce ve třech směnách) nebylo dostačující pro zajištění požadovaného objemu výroby. 

Další navýšení pracovní doby již nebylo možné a tak k dalšímu snížení vytížení, resp. 

přetížení, této typové skupiny pracovišť, bylo použito dodatečné navýšení počtu pracovišť 

(obdobně jako tomu bylo v případě 1. Návrhu). 

     Potřebný počet pracovišť v typové skupině MANURHIN byl navržen na základě 

výpočtu provedeného podle následujícího vzorce, jenž je obměnou vzorce použitého pro 

výpočet vytížení přetížených typových skupin pracovišť: 

 
          

            

                
      

               
(6.70) 

           
        

                  
                       (6.70) 

     Vstupní data pro výpočet i navržený počet pracovišť v typové skupině MANURHIN 

také, viz Příloha 13.: KAPACITNÍ PROPOČTY 2N-I. 

     Po změně počtu pracovišť v typové skupině MANURHIN bylo znovu přepočítáno její 

vytížení dle vzorce (6.69).  

     Vstupní data pro výpočet vytížení pracovišť typové skupiny MANURHIN, po navýšení 

pracovní doby a změně počtu pracovišť, viz Příloha 13.: KAPACITNÍ PROPOČTY 2N-I. 

     Výsledek výpočtu vytížení pracovišť typové skupiny MANURHIN, po navýšení 

pracovní doby a změně počtu pracovišť, viz tab. 16 a Příloha 13.: KAPACITNÍ 

PROPOČTY 2N-I. 
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Tab. 16. Vytížení pracovišť typové skupiny MANURHIN, po navýšení pracovní doby a změně 

počtu pracovišť, v rámci 2. Návrhu. 

Typová skupina 
Vytíženost typových skupin pracovišť  

[-] [%] 

MANURHIN 0.9857 98.57 

     Z tab. 16 vyplývá, že navržené navýšení pracovní doby spolu se změnou počtu 

pracovišť je pro typovou skupinu pracovišť MANURHIN  dostačující natolik, aby její 

pracoviště byla schopna zajistit požadovaný roční objem výroby. Pracoviště typové 

skupiny MANURHIN však již nemají žádnou časovou rezervu, která by umožňovala 

případně další dodatečné navýšeních efektivního časového fondu pro situace, že by došlo 

ke komplikacím ve výrobě či nepředvídanému nárůstu objemu výroby. Výsledné vytížení 

je téměř 100%, což je příznivé z hlediska snahy o eliminaci zbytečného plýtvání popsané 

v první části práce.  

     Pracoviště, které bylo dodatečně navrženo pro typovou skupinu pracovišť 

MANURHIN, odpovídá popisu pracoviště 01.16, které bylo blíže specifikováno v části 

6.3.1. 

6.4.2 Počty pracovníků 

     Počty pracovníků byly v 2. Návrhu stanoveny z velké části obdobným způsobem, jako 

tomu bylo v 1. Návrhu. Uvádění zde použitých vzorců, jejich dosazení a demonstrativní 

vypočítání, by bylo povětšinou v principu pouhým, nepříliš přínosným, opakováním věcí 

již uvedených v části 6.3.2,  týkající se 1. Návrhu. Proto byly v této části uvedeny pouze 

specifika odlišující výpočet počtu pracovníků 2. Návrhu od výpočtu počtu pracovníků 1. 

Návrhu, a vypočítané hodnoty, viz Příloha 13.: KAPACITNÍ PROPOČTY 2N-I..  

Počty operátorů 

     Počty operátorů byly v 2. Návrhu stanoveny z velké části obdobným způsobem, jako 

tomu bylo v 1. Návrhu. Výsledné navržené počty operátorů, viz tab. 17, tab. 18 a 

podrobněji Příloha 13.: KAPACITNÍ PROPOČTY 2N-I.  

     V případě výpočtu počtu operátorů na první směně (stejně tak i na druhé a třetí směně), 

byl u typových skupin pracovišť s upravenou délkou pracovní doby (MANURHIN, KIT60 

a BOMAR), a to tak, že součin        byl nahrazen výrazem          
 , čímž 

vznikla tato obdoba rovnice (6.16):  

       
 

     

         
            

    (6.71) 

                      
                                                   

                          

     Použití vzorce (6.71) lze demonstrovat na případu typové skupiny pracovišť 

MANURHIN: 

              
 

        

                        
 (6.71) 
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Tab. 17. Počty operátorů, 2. Návrh. 

Typová skupina 
Počet operátorů [operátor] 

Výpočet Návrh Rezerva 

HANWHA 0.543 1 +0.457 

MANURHIN 2.486 3 +0.514 

NAKAMURA 0.382 0.5 +0.118 

WICMAN 0.238 0.5 +0.262 

KIT60 1.335 1 -0.335 

SKT 0.785 1 +0.215 

KIT450 0.994 1 +0.006 

MCFV 1.621 2 +0.379 

BOMAR 0.224 1 +0.776 

SINUS 0.148 0.2 +0.052 

UWF 0.722 0.8 +0.078 

TZB1 0.007 0.1 +0.093 

ADS200 0.450 0.5 +0.050 

DEIMOS 0.000 0 0 

MONT 0.112 0.2 +0.088 

LIS 0.089 0.2 +0.111 

∑ 10.137 13 2.863 

      Pro typové skupiny pracovišť, u nichž došlo k prodloužení pracovní doby, byl volen 

počet operátorů vždy jako celé číslo, neboť prodloužení pracovní doby bylo u každé 

typové skupiny pracovišť navrženo jiné, tj. u typové skupiny pracovišť BOMAR větší než 

u typové skupiny pracovišť KIT60 a u typové skupiny pracovišť MANURHIN  větší než u 

typové skupiny pracovišť BOMAR. Práce na pracovištích typové skupiny BOMAR nesmí 

být závislá na pracovnících z typové skupiny pracovišť KIT60, a práce na pracovištích 

typové skupiny MANURHIN nesmí být závislá na pracovnících z typových skupin 

pracovišť BOMAR a KIT60. Práce na pracovištích těchto typových skupin samozřejmě 

nesmí také být jakkoli závislá na pracovnících z ostatních, v tomto odstavci nezmíněných, 

typových skupin pracovišť.   

     Počet operátorů ve všech třech směnách všedního pracovního dne je pak roven součtu 

počtu operátorů na těchto jednotlivých směnách: 

     
                      (6.72) 

                     
                                                            á      

                                                                                 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 88 

     
                         (6.72) 

     Celkový počet operátorů je nutno navýšit o takový počet operátorů, aby běžná 

nemocnost a odpočinek na dovolených neohrozil plynulost výrobních procesů, přičemž je 

nutno brát v potaz rozdílnost efektivního časového fondu na některých pracovištích: 

 

     

     
               

              
             

       

           
          

       

           
          

      

  
 

(6.73) 

 
     

                                  
                                     

      
 

(6.73) 

                          

     Vstupní data i vypočítané hodnoty výše uvedených výpočtů, viz Příloha 13.: KAPACITNÍ 

PROPOČTY 2N-I. 

Počty seřizovačů 

     Počty seřizovačů byly v 2. Návrhu stanoveny z velké části obdobným způsobem, jako 

tomu bylo v 1. Návrhu. Výsledné navržené počty seřizovačů, viz tab. 18 a Příloha 13.: 

KAPACITNÍ PROPOČTY 2N-I. 

     Počet seřizovačů na první směně (obdobně pak i na druhé směně) byl stanoven tak, že 

nejprve byl vypočítán počet seřizovačů potřebný pro všechny pracoviště, vyjma pracovišť 

typových skupin MANURHIN, KIT60 a BOMAR, a to způsobem obdobným, jako tomu 

bylo v 1. Návrhu, a pak k tomuto počtu byl připočten počet seřizovačů potřebný pro ony 

vyjmuté typové skupiny pracovišť. Tento postup byl zvolen, neboť typové skupiny 

pracovišť MANURHIN, KIT60 a BOMAR využívají vzájemně odlišné efektivní časové 

fondy, které se navíc liší i od efektivních časových fondů pracovišť ostatních typových 

skupin.  

     Jelikož se efektivní časové fondy pracovišť typových skupin MANURHIN, KIT60 a 

BOMAR vzájemně liší, bylo nutné určit zvlášť, pro každou z těchto typových skupin 

pracovišť, dobu práce seřizovače potřebnou pro zajištění požadovaného ročního objemu 

výroby:   

                 

       

       

 (6.74) 
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 (6.75) 

     Výpočet podle výše uvedeného vzorce (6.75) nebyl v této práci demonstrován 

s dosazením, neboť by byl svým textovým rozsahem zabral velkou část této práce, což by 

vzhledem k zanedbatelnému přínosu rozepsání číselného dosazení do tohoto vzorce bylo 

značným plýváním místa v práci resp. papírem. Hodnoty času práce seřizovače, potřebné pro 

realizaci ročního objemu výroby na jednotlivých pracovištích typových skupin MANURHIN, 

KIT60 a BOMAR ani nebyla samostatně stanovovány a vstupní data pro tento výpočet byla 

rovnou dosazena, způsobem respektujícím vzorec (6.75), do vzorce (6.74). Vzhledem 

k předešlému nebyl v této práci demonstrován dosazením do vzorce ani výpočet podle vzorce 

(6.74). Vstupní data pro výpočet i samotné vypočítané hodnoty časů práce seřizovače, 

potřebných pro realizaci ročního objemu výroby na pracovištích typových skupin 

MANURHIN, KIT60 a BOMAR, viz Příloha 7.: VÝROBNÍ ÚDAJE SOUČÁSTÍ. 

     Počet seřizovačů potřebný pro všechny pracoviště, vyjma pracovišť typových skupin 

MANURHIN, KIT60 a BOMAR, byl vypočítán způsobem obdobným, jako tomu bylo v  

1. návrhu, avšak s odečtením času práce seřizovačů na pracovištích vyňatých skupin: 

             
 

                  
                    

         
 (6.76) 

                           
                                                       

                                           

             
 

                             

           
 (6.76) 

             
                    

     Počet seřizovačů potřebný pro pracoviště typových skupin MANURHIN, KIT60 a 

BOMAR, byl vypočítán a navržen zvlášť pro každou z těchto typových skupin pracovišť. 

To proto, aby bylo možno lépe a přesněji zjistit potřebný počet seřizovačů na jednotlivých 

směnách, které se liší počtem pracujících pracovišť v důsledku vzájemně odlišných 

efektivních časových fondů typových skupin pracovišť MANURHIN, KIT60, BOMAR a 

ostatních typových skupin pracovišť. 

     Potřebný počet seřizovačů na pracovištích typových skupin, u nichž byla navýšena 

pracovní doba, byl stanoven pomocí následujícího vzorce, jenž je do jisté míry obdobou 

vzorce (6.24), použitého v 1. Návrhu, se zohledněním navýšení efektivního časového 

fondu: 

       
 

     
         

      

 (6.77) 
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                 (6.77) 

 
          

 
      

                  
                 

(6.77) 

 
          

 
    

                    
                 

(6.77) 

     Vstupní data pro výpočet počtu seřizovačů, na pracovištích jednotlivých typových skupin, u 

nichž došlo k prodloužení pracovní doby, viz Příloha 7.: VÝROBNÍ ÚDAJE SOUČÁSTÍ. 

     Vypočítané hodnoty počtu seřizovačů, na pracovištích jednotlivých typových skupin, u 

nichž došlo k prodloužení pracovní doby, viz Příloha 13.: KAPACITNÍ PROPOČTY 2N-I. 

     Počet seřizovačů na první směně pracovního dne byl tedy stanoven jako součet počtu 

seřizovačů potřebného pro všechny pracoviště, vyjma pracovišť typových skupin 

MANURHIN, KIT60 a BOMAR, a počtu seřizovačů potřebného pro jednotlivé vyjmuté 

typové skupiny pracovišť: 

                   
              

           
           

 (6.78) 

                                                                               

                                                    (6.78) 

     Počet seřizovačů ve druhé směně pracovního dne je roven počtu seřizovačů na první 

směně pracovního dne: 

              (6.79) 

                                                                                 

                     (6.79) 

     Počet seřizovačů ve třetí směně pracovního dne je roven součtu počtu seřizovačů 

potřebného na pracovištích typových skupin MANURHIN, KIT60 a BOMAR, a to proto, 

že v tuto dobu bude práce probíhat již jen na pracovištích těchto typových skupin 

v důsledku navrženého prodloužení pracovní doby: 

                      
           

           
 (6.80) 

                                                                                  

                                            (6.80) 
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     Počet seřizovačů v ranní sobotní směně je roven součtu počtu seřizovačů potřebného na 

pracovištích typových skupin MANURHIN a BOMAR, a to proto, že v tuto dobu bude 

práce probíhat již jen na pracovištích těchto typových skupin v důsledku navrženého 

prodloužení pracovní doby: 

                      
           

 (6.81) 

                                                                          

                                       (6.81) 

     Počet seřizovačů v ostatních směnách, tj. odpolední a noční v sobotu, ranní, odpolední a 

noční v neděli a ve státem uznávaný svátek, je roven součtu počtu seřizovačů potřebného 

na pracovištích typové skupiny MANURHIN, a to proto, že v tuto dobu bude práce 

probíhat již jen na pracovištích této typové skupiny v důsledku navrženého prodloužení 

pracovní doby: 

                         
 (6.82) 

                                                                          

                              (6.82) 

     Z výsledků výše uvedených výpočtů vyplývá, že počet seřizovačů pro všechny směny, 

vytvořené v rámci navýšení pracovní doby pro potřeby přetížených typových skupin 

pracovišť, je stejný. To se významnou měrou projevilo na tvaru rovnice (6.84).   

     Počet seřizovačů ve všech třech směnách všedního pracovního dne je pak roven součtu 

počtu seřizovačů na těchto jednotlivých směnách: 

      
                         (6.83) 

                    
                                                         ř     č   

      
                        (6.83) 

     Celkový počet seřizovačů je nutno navýšit o takový počet seřizovačů, aby běžná 

nemocnost a odpočinek na dovolených neohrozil plynulost výrobních procesů, přičemž je 

nutno brát v potaz rozdílnost efektivního časového fondu na některých pracovištích: 

 

      

      
                                

                    
        

 

                       
        

 

  
 

(6.84) 

 
      

                     

                                    

      
 

(6.84) 
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                     ř     čů  

     Vstupní data i vypočítané hodnoty výše uvedených výpočtů, viz Příloha 13.: KAPACITNÍ 

PROPOČTY 2N-I. 

Počet pomocných pracovníků 

     Vzhledem ke specifikům 2. návrhu byly počty pomocných dělníku stanoveny pro tento 

návrh poněkud odlišným způsobem, než tomu bylo v případě návrhu prvního. Postupy 

v přídech obou návrhů jsou inspirovány vzorci uvedenými v [1], nicméně v přídě druhého 

návrhu autor vzorce více upravoval dle vlastního úsudku. Výsledné navržené počty 

pomocných dělníků, viz tab. 18 a Příloha 13.: KAPACITNÍ PROPOČTY 2N-I. 

                                                                       

     Použití vzorce (6.85) lze demonstrovat na případu typové první směny pracovního dne: 

     Počet pomocných pracovníků ve všech třech směnách všedního pracovního dne je pak 

roven součtu počtu pomocných pracovníků na těchto jednotlivých směnách: 

    
                   (6.86) 

                  
                                                    

                     í    

    
                       (6.86) 

     Celkový počet pomocných pracovníků je nutno navýšit o takový počet pracovníků, aby 

běžná nemocnost a odpočinek na dovolených neohrozil plynulost výrobních procesů, 

přičemž je nutno brát v potaz rozdílnost efektivního časového fondu na některých 

pracovištích: 

 

    

    
            

                
  

                
        

  

                      
        

 

  
 

(6.87) 

 
    

                         
                                   

      
 

(6.87) 

                            

              (6.85) 

                             (6.85) 
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     Vstupní data i vypočítané hodnoty výše uvedených výpočtů, viz Příloha 13.: KAPACITNÍ 

PROPOČTY 2N-I. 

Celkový počet pracovníků podniku 

     Počty pracovníků výrobního systému, pracovníků obslužného personálu, pracovníků 

administrativy, pracovníků konstrukce, pracovníků operativního řízení, celkový počet 

inženýrsko-technických a administrativních pracovníků a celkový počet pracovníků 

podnikového útvaru byly v 2. návrhu stanoveny obdobným způsobem, jako tomu bylo v 1. 

návrhu. Výsledné navržené počty výše uvedených pracovníků, viz tab. 18 a podrobněji 

Příloha 13.: KAPACITNÍ PROPOČTY 2N-I.  

Tab. 18. Navržené počty pracovníků 2. Návrhu. 

 
Operátoři 

[pracovník] 

Seřizovači 

[pracovník] 

Pomocní pracovníci 

[pracovník] 

Ranní směna pracovního dne 13 5 4 

Odpolední směna pracovního dne 13 5 4 

Noční směna pracovního dne 5 1 2 

Ranní směna sobotní 4 1 2 

Ostatní směny 3 1 1 

Celkem na všech třech směnách 

pracovního dne 
31 11 10 

Evidenční počet 37 13 12 

Počet pracovníků výrobního systému [pracovník] 62 

Počet pracovníků obslužného personálu [pracovník] 2 

Počet pracovníků administrativy [pracovník] 4 

Počet pracovníků konstrukce [pracovník] 3 

Počet pracovníků operativního řízení [pracovník] 7 

Celkový počet ITA pracovníků [pracovník] 14 

Celkový počet pracovníků podnikového útvaru [pracovník] 78 
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6.4.3 Výměry ploch 

     Výměry všech ploch, nacházejících se v podnikovém útvaru, byly v případě druhého 

návrhu stanoveny stejným způsobem, jako tomu bylo v případě prvního návrhu. Výpočty 

v první a druhém návrhu se liší pouze dosazenými hodnotami. Vypočítané výměry 

jednotlivých ploch viz tab. 19 a podrobněji Příloha 14.: KAPACITNÍ PROPOČTY 2N-II. 

Tab. 19. Vypočítaná výměra ploch pro druhý návrh. 

Plocha původních výrobních pracovišť nacházejících se ve VVS [m
2
] 624,1 

Plocha nových pracovišť plánovaných (podnikem) pro NVS [m
2
] 124,1 

Plocha nových pracovišť navrhovaných (výpočtem) pro NVS [m
2
] 34.8 

Plocha pomocných pracovišť nacházejících se ve VVS [m
2
] 79,4 

Plocha potřebná pro další nezbytně nutná zařízení [m
2
] 20,7 

Plocha pracovišť NVS [m
2
] 883,2 

Plocha pro uložení a manipulaci s nářadím [m
2
] 9,9 

Plocha dopravních cest [m
2
] 282,6 

Skladovací plocha pro vstupní materiál [m
2
] 32,1 

Skladovací plocha pro rozpracované výrobky čekající na kooperace [m
2
] 2,4 

Skladovací plocha pro hotové výrobky [m
2
] 15,7 

Plocha skladů [m
2
] 50,2 

Pomocná podlahová plocha [m
2
] 342,7 

Plocha nového výrobního systému [m
2
] 1 175.7 

Provozní plocha [m
2
] 1 225.9 

Správní plocha [m
2
] 89,3 

Plocha šaten [m
2
] 51,2 

Plocha umýváren [m
2
] 8,1 

Plocha WC [m
2
] 10,4 

Sociální plocha [m
2
] 69,7 

Plocha komunikací (chodeb a Schodišť) [m
2
] 55,7 

Celková plocha podnikového útvaru [m
2
] 1 440,4 

6.5 Srovnání návrhů  

     Vytížení pracovišť většiny typových skupin (viz tab. 20) je pro oba návrhy stejné. 

Nepatrně odlišné je vytížení u pracovišť typové skupiny MANURHIN. Výraznější 

odlišnosti jsou patrné pouze u pracovišť typových skupin KIT60 a BOMAR. Pracoviště 

typové skupiny KIT60 mají v případě prvního návrhu o cca 10% vyšší vytížení (využití) 

než je tomu v případě návrhu druhého. Naopak pracoviště typové skupiny BOMAR mají 

v případě druhého návrhu o cca 19% vyšší vytížení než je tomu v případě návrhu prvního. 
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Tab. 20. Srovnání vytížení pracovišť v prvním a druhém návrhu. 

 
1. Návrh 2. Návrh 

Typová skupina 

pracovišť 
Počet pracovišť Vytížení [%] Počet pracovišť Vytížení [%] 

HANWHA 2 54,26 2 54,26 

MANURHIN 11 98.12 4 98.57 

NAKAMURA 1 76,47 1 76,47 

WICMAN 1 39,39 1 39,39 

KIT60 4 93.62 3 83.22 

SKT 2 63,89 2 63,89 

KIT450 4 27,46 4 27,46 

MCFV 2 81,05 2 81,05 

BOMAR 2 78.06 1 97.34 

SINUS 1 14,77 1 14,77 

UWF 1 72,20 1 72,20 

TZB1 1 0,73 1 0,73 

ADS200 1 47,51 1 47,51 

DEIMOS 1 0,00 1 0,00 

MONT 3 3,75 3 3,75 

LIS 2 4,46 2 4,46 

     Celkový počet pracovníků podnikového útvaru, potřebný pro zajištění požadovaného 

objemu výroby je v případě druhého návrhu vyšší, než je tomu v případě návrhu prvního. 

Co se týče jednotlivých úžeji specifikovaných profesí, je v každé kategorii počet 

pracovníků druhého návrhu vždy stejný nebo vyšší, v porovnání s prvním návrhem (viz 

tab. 21)  

Tab. 21. Srovnání počtu pracovníků v prvním a druhém návrhu. 

 1. Návrh 2. Návrh 

Evidenční počet operátorů [operátor] 33 37 

Evidenční počet seřizovačů [seřizovač] 11 13 

Evidenční počet pomocných pracovníků [pracovník] 11 12 

Počet pracovníků obslužného personálu [pracovník] 2 2 

Celkový počet ITA pracovníků [pracovník] 13 14 

Celkový počet pracovníků podnikového útvaru [pracovník] 70 78 

     Plochy prvního a druhého návrhu a plochy v nově postavené budově jsou pro porovnání 

uvedeny v tab. 22. Výrobní plocha prvního návrhu je větší než výrobní plocha druhého 

návrhu, neboť v prvním návrhu je navrženo více pracovišť. Výrobní plocha, která se má 

nacházet v nové budově se zdá být nedostatečná pro potřeby prvního návrhu. Tato 

nedostatečnost se nicméně zakládá pouze na základě porovnání výrobní plochy v nové 
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budově s vypočtenou výrobní plochou prvního návrhu, která byla stanovena způsobem 

uvedeným v části 6.3.3. výrobní plocha stanovená tímto způsobem je předimenzovaná, aby 

poskytovala určitou rezervu plochy nebo prostor pro umístění pracovišť tím nejméně 

vhodným způsobem, který by si mohli vynutit předem nepředvídané negativní okolnosti. 

Vzhledem k tomu, že rozdíl těchto ploch je cca 10% výrobní plochy v nové budově, lze 

předpokládat, že rezerva, se kterou byla výrobní plocha prvního návrhu vypočítaná, tento 

rozdíl pokryje. Skladovací plocha je obou návrhů stejná a několikanásobně menší než 

skladovací plocha v nové budově. Tento rozdíl může být zapříčiněný odlišným způsobem 

přístupu k návrhu skladovací plochy, přičemž autor při jejím stanovování vycházel 

především z [19]. Případná nevyužitá skladovací plocha může být využita jako plocha 

výrobní, čímž může být pokryt rozdíl mezi výrobní plochou prvního návrhu a výrobní 

plochou v nové budově. Správní a sociální plocha prvního a druhého návrhu jsou přibližně 

stejně velké, oproti plochám v nové budově jsou však podstatně menší. To může být 

způsobeno především tím, nakolik návrh těchto ploch v nové budově vycházel 

z empirických zkušeností podniku, kdežto první a druhý návrh vycházel prostřednictvím 

obecných vzorců z počtu pracovníků ve výrobě. Jedinou kategorií, kde plocha v nové 

budově nedostačuje požadavkům ani jednoho návrhu, bez zjevné možnosti nějaké 

kompenzace či využití jiné plochy k překrytí této nedostatečnosti, je plocha šaten. Tato 

nedostatečnost nicméně může být pouze zdánlivá, neboť podnik možná plánuje, na základě 

svých empirických zkušeností, v nové budově zaměstnávat nižší počet pracovníků 

využívajících šaten, než bylo vypočteno obecnými vzorci.  

Tab. 22. Srovnání ploch v prvním a druhém návrhu a v nově postavěné budově podniku ADOZ. 

 
1. Návrh 2. Návrh 

Nová budova 

(viz část 5.2)  

Výrobní plocha [m
2
] 1540.8 1175.7 1410.5 

Skladovací plocha [m
2
] 50.2 50.2 1390.05 

Správní plocha [m
2
] 83.5 89.3 603.46 

Sociální plocha [m
2
] 64.4 69.7 208.65 

Č
ás

ti
 

so
ci

ál
n
í 

p
lo

ch
y
: Šatny [m

2
] 45.6 51.2 39.68 

Umývárny [m
2
] 9.5 8.1 16.19 

WC [m
2
] 9.3 10.4 80.8 

Plocha komunikací [m
2
] 52 55.7 278.92 

∑ [m
2
] 1790.8 1440.4 3891.58 
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7 ROZMÍSTĚNÍ PRACOVIŠŤ VE VÝROBNÍM SYSTÉMU 

     Pracoviště prvního i druhého návrhu byla rozmísťována přímo do výrobních prostor 

v nové budově podniku ADOZ, a to v duchu technologického uspořádání, tj. tak, aby 

pracoviště jednotlivých technologických skupin si byla co nejblíže. Důvody pro 

technologické upořádání byly podrobněji popsány v časti 3.4.3.  

     Vzhledem k tomu, že bylo zvoleno technologické uspořádání pracovišť ve výrobním 

systému, nebylo již dále při navrhování jejich rozmístění pomocí konkrétní metody 

uvažováno v jednotlivých pracovištích, nýbrž celých typových skupinách pracovišť.  

7.1 Materiálové toky mezi pracovišti 

     Jedním z klíčových faktorů ovlivňujících rozmístění pracovišť ve výrobním systému 

jsou materiálové toky. Materiálové toky mezi pracovišti vyjadřují hmotnost materiálu, 

mezi pracovišti přepraveného. U každé vyráběné součásti byl stanoven „zabíraný objem“ 

(podrobněji viz část 6.1.7). „Zabíraný objem“ součásti je objem, jenž odpovídá objemu 

válce nebo čtyřbokého hranolu s rozměry odpovídajícími celkovým rozměrům součásti 

(celkové délce, šířce, výšce nebo průměru). Vzhledem k tomu, že údaje o hmotnosti 

jednotlivých výrobku nebyly podnikem přímo poskytnuty a výpočet hmotnosti 128 

výrobků, na základě výkresové dokumentace, by byl velmi, velmi časově náročný, bylo 

uvažováno se „zjednodušenou hmotností“, která je součinem „zabíraného objemu“ 

výrobku a hustoty jeho materiálu. Tento způsob částečně zohledňuje rozměrovou a 

objemovou proměnu polotovaru na součást v průběhu výroby, a také jeho prostorové 

požadavky, při relativně nižší výpočtové náročnosti. Materiálový tok mezi dvěma 

pracovišti pak odpovídá součtu součinů „zabíraného objemu“, hustoty a ročního 

vyráběného množství všech typů součástí, předávaných v daném směru mezi danými 

pracovišti: 

               
     

             

   

    
 (7.1) 

                             
                                                             

                            
                                                     

                         

     Vstupní data pro sestavení materiálových toků mezi jednotlivými pracovišti viz Příloha 

7.: VÝROBNÍ ÚDAJE SOUČÁSTÍ. Materiálové toky mezi jednotlivými pracovišti viz 

Příloha 15.: MATERIÁLOVÉ TOKY MEZI PRACOVIŠTI.  

     Výše uvedený výpočet lze demonstrovat na materiálovém toku mezi pracovišti 01.03 a 

05.01: 

               
              (7.1) 

     Vzhledem k tomu, že bylo pro NVS zvoleno technologické uspořádání pracovišť, 

mohou materiálové toky mezi jednotlivými pracovišti být poněkud matoucí a nezcela 

přehledné. Vzhledem k výše uvedenému byly na základě materiálových toků mezi 

pracovišti sestavny, pomocí níže uvedených vzorců (7.2) a (7.3) materiálové toky mezi 
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typovými skupinami pracovišť, viz Příloha 16.: MATERIÁLOVÉ TOKY MEZI 

TYPOVÝMI SKUPINAMI. 

       
                

       

       

 (7.2) 

                     
                                              

                                    

                      
   č          šť    ří í                         

       
       

       
 (7.3) 

                     
                                                              

                                    

                      
   č          šť    ří í                         

                     
                                              

                                    

     Výše uvedené výpočty lze demonstrovat na materiálovém toku mezi typovou skupinou 

pracovišť MANURHIN a typovou skupinou pracovišť TZB1: 

                 
               (7.2) 

                 
      (7.2) 

                 
              (7.3) 

7.2 Volba metody pro návrh rozmístění pracovišť ve výrobních prostorách 

    Pro rozmístění typových skupin pracovišť ve výrobních prostorách bylo zvažováno 

použití všech metod uvedených v [1]. 

Metoda trojúhelníková prostá 

     Tato metoda slouží k návrhu rozmístění pracovišť ve výrobním systému na základě 

materiálových toků mezi nimi. Cílem metody je pak minimalizovat vzdálenosti mezi 

pracovišti tím větší měrou, čím intenzivnější je mezi nimi materiálový tok. Podrobněji o 

této metodě je pojednáno v [1; 110]. Jelikož tato metoda nijak nezohledňuje vícestrojovou 

obsluhu, která je v posuzovaném výrobním systému velmi významným kritériem, jeví se 

tato metoda, pro posuzovaný výrobní systém, jako nevhodná. 

Metoda těžiště 

     Tato metoda využívá principů statiky, respektive výpočtu těžiště tělesa. Cílem metody 

je pak najít nejvhodnější pořadí pracovišť (za sebou) v jakém by měli být v rámci 

výrobního systému uspořádány. Ji ze samotného cílu vyplývá, že tato je vhodná zejména 
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pro stanovení rozmístění pracovišť uspořádaných předmětným, respektive 

vícepředmětným linkovým způsobem. Pro pracoviště v posuzovaném výrobním systému 

bylo nicméně zvoleno uspořádání technologické, pročež se tato metoda pro projektování 

jejich rozmístění jeví jako nevhodná. Podrobněji o této metodě je pojednáno v [1; 110]. 

Metoda CRAFT 

     Tato metoda pracuje iteračním způsobem (opakovanými kroky se přibližuje k cíli) 

s maticí nákladů na roční přepravu materiálu mezi všemi pracovišti na jednotku 

vzdálenosti (např. 1 m) a maticí vzdáleností mezi všemi pracovišti. Součinem těchto matic 

jsou pak celkové přepravní náklady. V každém kroku se provede záměna takových dvou 

pracovišť, jejichž záměna umožní nejvýraznější snížení celkových přepravních nákladů. 

Cílem metody je pak nalézt takové uspořádání pracovišť, při kterém budou celkové 

přepravní náklady minimální (co nejmenší). Tato metoda je výpočetně velmi náročná a 

nijak nezohledňuje vícestrojovou obsluhu, která je v posuzovaném výrobním systému 

velmi významným kritériem. Vzhledem k výše uvedenému jeví se tato metoda, pro 

posuzovaný výrobní systém, jako nevhodná. Podrobněji o této metodě je pojednáno v [1; 

110]. 

Metoda návaznosti operací 

     Tato metoda posuzuje materiálový tok mezi jednotlivými pracovišti s cílem seskupit je 

tak, aby pracoviště s nejintenzivnějšími materiálovými toky byly sobě co nejblíže. Tato 

metoda je vhodná zejména pro stanovení rozmístění pracovišť uspořádaných 

vícepředmětným linkovým způsobem. Pro pracoviště v posuzovaném výrobním systému 

bylo nicméně zvoleno uspořádání technologické, pročež se tato metoda pro projektování 

jejich rozmístění jeví jako nevhodná. Podrobněji o této metodě je pojednáno v [1; 110]. 

Metoda usnadňující rozhodování o zřízení specializovaných dílen 

     Tato metoda se používá v situacích, kdy zvažujeme, jestli konkrétní skupinu pracovišť 

ve výrobním systému umístíme jako samostatnou dílnu nebo jestli tyto pracoviště 

umístíme do jiné. O vytvoření nebo nevytvoření samostatné dílny pak usuzujeme na 

základě intenzity materiálového toku s uvažovanou potenciálně samostatnou dílnou a 

dílnami ostatními. Pokud uvažovaná potenciálně samostatná dílna má přibližně stejnou 

intenzitu materiálového toku s více dílnami, aniž by měla výrazně vyšší intenzitu 

materiálového toku s jednou konkrétní dílnou, pak se pro pracoviště uvažované potenciálně 

samostatné dílny taková dílna v rámci výrobního systému vytvoří. V opačném případě, kdy 

uvažovaná potenciálně samostatná dílna má velmi intenzivní materiálový tok s jednou 

konkrétní jinou dílnou, a s dílnami ostatními je její materiálový tok výrazně méně 

intenzivní, pak se pracoviště uvažované potenciálně samostatné dílny začlení do té dílny, 

s níž měla uvažovaná potenciálně samostatná dílna nejvíce intenzivní materiálový tok. 

Vzhledem k tomu že tato metoda nijak nezohledňuje vícestrojovou obsluhu, která je 

v posuzovaném výrobním systému velmi významným kritériem, jeví se tato metoda, pro 

posuzovaný výrobní systém, jako nevhodná. Podrobněji o této metodě je pojednáno v [1; 

110]. 

Metoda souřadnic 

     Tato metoda se používá v situacích, kdy máme umístit nové pracoviště mezi již 

rozmístěná pracoviště ve výrobním systému. Existující výrobní systém chápe jako 

souřadnicovou soustavu. Nové pracoviště je umístěno do bodu se souřadnicemi 

odpovídajícími hodnotám vážených průměrů souřadnic všech ostatních, již umístěných, 
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pracovišť od počátku souřadnicové soustavy. Váhy pak představují intenzity materiálových 

toků mezi novým pracovištěm a jednotlivými umístěnými pracovišti. Jelikož tato metoda 

se požívá v situacích značně odlišných od situace v této práci řešené, jeví se tato metoda, 

pro posuzovaný výrobní systém, jako nevhodná. Podrobněji o této metodě je pojednáno v 

[1; 110]. 

Trojúhelníková metoda hodnocení vztahů a Projektování s využitím metodologie 

Systematic layout planning  

     Obě tyto metody pro rozmisťování pracovišť nebo jejich skupin posuzují nejen 

materiálový tok, ale také vícestrojovou obsluhu, stupeň vzájemného rušení a jakékoliv 

další kritérium, které se projektant rozhodne zohlednit. Výrazné rozdíly mezi těmito 

metodami autorovi unikají. Z rozdílů obou metod lze zmínit, že trojúhelníková metoda 

hodnocení vztahů je více numerická, kdežto projektování s využitím metodologie 

systematic layout planning ve větší míře využívá symboliku a navíc uvažuje i 

s negativními vztahy mezi pracovišti. Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto pro 

rozmístění pracovišť v novém výrobním systému použít přístup, jenž bude využívat 

numerické hodnocení vztahů mezi typovými skupinami pracovišť na základě definovaných 

kritérií (viz Trojúhelníková metoda hodnocení vztahů v [1]) a pozitivní i negativní 

hodnocení těchto vztahů (viz Projektování s využitím metodologie Systematic layout 

planning [1; 110]). 

7.3 Hodnocení vztahů mezi typovými skupinami pracovišť 

     Pracoviště jsou technologicky uspořádány do typových skupin. Každá dvojce skupin je 

hodnocena podle zvolených kritérií (viz tab. 23). Každé, v tabulce uvedené, kritérium má 

přiřazenu váhu, která vyjadřuje jeho relativní význam v posuzovaném výrobním systému. 

Váha každého ze zvolených kritérií je stejná pro všechny dvojice pracovišť.  

Tab. 23. Kritéria hodnocení. 

Označení kritéria Kritérium Váha 

O Obsluha stejným operátorem 3 

M Intenzita materiálového toku 2 

R Vzájemné rušení 1 

     Zvolená kritéria jsou pro každou dvojici hodnocena přidělením počtu bodů z intervalu: 

              (7.4) 

                                              

Čím je bodové hodnocení více záporné, tím více je blízkost z hlediska posuzovaného 

kritéria nežádoucí a naopak, čím je bodové hodnocení více kladní, tím více je blízkost 

z hlediska posuzovaného kritéria vhodnější nebo dokonce nutná. Nulové hodnocení pak 

vyjadřuje absenci vztahu. Každé hodnocení má pod sebou uvedený symbol (písmeno), 

označující jeho zdůvodnění. Jednotlivé symboly a příslušná zdůvodnění jsou uvedeny 

v tab. 24. 
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Tab. 24. Důvody hodnocení. 

1a Menší otřesy 1b Větší otřesy 

1c 
Výrazně odlišná 

hlučnost při práci 
1d 

Více intenzivní 

změny teploty 

1e 
Méně intenzivní 

změny teploty 
1f Zápach 

1g Zápach, ovšem pracovník je přítomen jen po malou část času práce 

1h 
Postupná práce na jen částečně využitých pracovištích 

vyžadujících plnou přítomnost operátora 

1i 
Střídavá práce na pracovištích vyžadujících pouze částečnou 

přítomnost operátora 

1j       
            

1k       
                

1l       
                 

1m       
                  

1n       
              

     Celkový vztah posuzované dvojice skupin pak vyjadřuje suma součinů vah kritérií a jim 

přidělených hodnocení: 

            

     

   

  (7.5) 

                                                                     

                                                             

                                       

Čím vyšší je celkový počet bodů, získaný danou dvojicí skupin, tím blížeji by se měli ve 

výrobním systému tyto skupiny nacházet. Pokud je celkový počet bodů, získaný danou 

dvojicí skupin záporný, pak je naopak vhodné tyto skupiny pracovišť umístit od sebe co 

nejdále, a to tím dále, čím zápornější celkový počet bodu je. 

     Skupiny pracovišť, posuzovaná kritéria, jejich hodnocení a označení odůvodnění těchto 

hodnocení, jsou zanesena do tabulky. Vysvětlující příklad takové tabulky je na obr. 50. 

 

Obr. 50. Příklad tabulky hodnocení vztahů typových skupin pracovišť. 
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     V tabulce je posuzován vztah typové skupiny pracovišť „Brusky“ s typovou skupinou 

pracovišť „Kovací stroje“. Kritérium obsluhy stejným operátorem má hodnocení nulové, 

neboť se zřejmě ve výrobním systému nenachází operátor, který by v jedné směně pracoval 

na pracovištích obou typových skupin. Kritérium intenzity materiálového toku získalo 

hodnocení jeden bod, protože materiálový tok mezi uvažovanými typovými skupinami 

pracovišť má intenzitu mezi 0 a 1000 kg. Kritérium vzájemného rušení obdrželo mínus 

čtyři body, a to v důsledku velkých otřesů vznikajících při kování na kovacích strojích, 

jenž mohou negativně ovlivňovat kvalitu práce na bruskách. Tato dvojice typových skupin 

pracovišť ve výsledku získala -2 body:  

                                            (7.5) 

Vzhledem k získanému celkovému počtu bodu se jeví jako vhodné umístit posuzované 

typové skupiny pracovišť ve výrobním systému co nejdále od sebe.  

     Tabulka hodnocení vztahů typových skupin pracovišť pro 1. návrh viz Příloha 17.: 

HODNOCENÍ VZTAHŮ MEZI TYPOVÝMI SKUPINAMI V 1. NÁVRHU. 

     Tabulka hodnocení vztahů typových skupin pracovišť pro 2. návrh viz Příloha 18.: 

HODNOCENÍ VZTAHŮ MEZI TYPOVÝMI SKUPINAMI V 2. NÁVRHU. 

     Na základě porovnání celkového počtu bodů získaného jednotlivými dvojicemi 

typových skupin pracovišť bylo oba uvažované návrhy vytvořeno schéma rozmístění 

typových skupin pracovišť v novém výrobním systému. Schéma má dvě části. Rozmístění 

typových skupin pracovišť je v obou částech stejné, avšak jedno schéma zachycuje 

vzájemné vztahy mezi typovými skupinami s hodnotou vyšší než 3 body, a druhé schéma 

zachycuje vztahy mezi jednotlivými typovými skupinami pracovišť a vstupem nebo 

výstupem z výrobního systému s hodnotou vyšší jak 5 bodů. Ve schématech jsou 

zachyceny vztahy až od určité hodnoty nikoli proto, že by vztahy nižších hodnot byly 

ignorovány, ale jejich zanesením do schémat by se ta stala nepřehlednými. Schémata 

nejsou přesným plánem výrobního systému, ale pouze jakýmsi teoretickým vodítkem pro 

reálné rozmísťování typových skupin pracovišť. 

     Schéma rozmístění typových skupin pracovišť v novém výrobním systému pro 1. návrh 

viz Příloha 19.: SCHÉMA ROZMISTĚNÍ TYPOVÝCH SKUPIN PRACOVIŠŤ VE 

VÝROBNÍM SYSTÉMU – 1. NÁVRH. 

     Schéma rozmístění typových skupin pracovišť v novém výrobním systému pro 2. návrh 

viz Příloha 20.: SCHÉMA ROZMISTĚNÍ TYPOVÝCH SKUPIN PRACOVIŠŤ VE 

VÝROBNÍM SYSTÉMU – 2. NÁVRH. 

     Na základě schémat byly vytvořeny přesné plány nového výrobního systému. Tyto 

plány se od původních schémat v menší nebo větší míře liší, neboť zde jsou skutečné 

rozměry jednotlivých pracovišť konfrontovány se skutečnými prostorovými možnostmi 

NVS.  

     Plán nového výrobního systému pro 1. návrh viz Příloha 21.: PLÁN NVS - 1. NÁVRH. 

     Plán nového výrobního systému pro 2. návrh viz Příloha 22.: PLÁN NVS - 2. NÁVRH. 

     Výše uvedené plány nového výrobního systému byly vytvořeny s ohledem na zásady pro 

rozmisťování strojů z hlediska bezpečnosti práce uvedené v [1].   
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8 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ NÁVRHŮ 

     V této části byl první a druhý návrh porovnán z hlediska nákladů. Při výpočtu nákladů 

pro jednotlivé varianty nebyly brány v úvahu náklady na pořízení těch pracovišť, které 

podnik plánuje zařadit do NVS. Vybavení těchto pracovišť již podnik buďto vlastní (např. 

02.08) a náklady na jejich pořízení jsou tak nulové, nebo podnik zatím neví, jaké konkrétní 

vybavení na pracoviště pořídí (např. 05.02) a tak ani nelze zjistit, kolik toto vybavení bude 

stát. Navíc oba návrhy zahrnují stejná nová podnikem plánovaná pracoviště, vliv 

případných konkrétních nákladů na jejich pořízení by se při srovnávání variant vyrušil. 

Také pořizovací náklady na pracoviště VVS nebyly při výpočtu nijak brány v potaz neboť 

všechna tato pracoviště podnik vlastní.  

8.1 Stanovení nákladů 

     Náklady na pořízení nových navrhovaných pracovišť byly stanoveny dle vzorce (8.1), 

přičemž cena hlavního strojního vybavení je uvedena v tab. 25. Koeficient navýšení ceny 

pracoviště o cenu dalšího vybavení byl zvolen po konzultaci s vedoucím diplomové práce 

jako 1.1 [111]. 

     
     

      

     

   

 (8.1) 

                   
                                                                 

                    
                                                  

                  
                                                   

                                                                                     

Tab. 25. Ceny hlavního strojního vybavení nových navrhovaných pracovišť. 

Pracoviště    
 Stroj Cena Zdroj 

01.16; 01.17; 

01.18; 01.19; 

01.20; 01.21; 

01.22 

5 257 000 Kč 

Dlouhotočný automat 

MANURHIN KMX 732 

Evo s podavačem BOSS 

338HD model 32LL 

2 600 000 Kč
 

[112] 

06.02 599 456 Kč 

BOMAR PROLINE 

520.450 ANC 
581 262 Kč [64] 

Válečkový dopravník 

T640-2G 
9 097 Kč/(2 m) [65] 

02.10 836 000 Kč CNC soustruh 836 000 Kč
1)

 [113] 

Ad 1) Použité CNC soustruhy KIT 60 G jsou na trhu dostupné. Aktuální cenu se však 

nepodařilo autorovi dohledat, neboť u všech nalezených strojů k prodeji bylo 

sdělení ceny podmíněno poptávkou. Pro výše popsané účely byla proto zvolena 

aktuální cena jiného na trhu dostupného nového CNC soustruhu, uvedená v [113]. 
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     Měsíční mzdové náklady byly stanoveny dle vzorce (8.2), přičemž uvažované výše 

mezd jsou uvedeny v tab. 26. Hodnota koeficientu příplatku za práci v noci, v sobotu, 

v neděli nebo o státním svátku byla stanovena s ohledem na [88]. Nejvhodnější by bylo ve 

výpočtu uvažovat i navýšení mzdových nákladů v důsledku toho, že práce je případně 

vykonávána v noci o sobotách, nedělích a státních svátcích. Tím by se ovšem výpočet 

výrazně zkomplikoval, přičemž tento režim práce se týká pouze jediné typové skupiny 

pracovišť v jednom návrhu, a tak se autor rozhodl toto navýšení zanedbat, jelikož jeho 

hodnota by byla v celkovém výpočtu jen relativně málo významná.     

     
     

       

   

     
        

      

   

 (8.2) 

                  
                                          

                     
                                                                  

                 
                                              

                    
                                                 

                                                      

                 
                                            

                                                            

                                            

Tab. 26. Uvažované výše mezd pracovníků dle funkce. 

Pracovník 
Mzda 

[Kč/měsíc] 
Zdroj Pracovník 

Mzda 

[Kč/měsíc] 
Zdroj 

Operátor 22 495 [114] 
Pracovník obslužného 

personálu (uklízeč) 
13 242 [117] 

Seřizovač 27 025 [115] Konstruktér 32 750 [118] 

Pomocný pracovník 19 222 [116] 
Administrativní 

pracovník 
23 221 [119] 

Pracovníci operativního řízení 
Technolog 30 255 [120] 

Mistr 32 397 [121] 

       
 

     
       

       
  

  

  

       
        

        
  

  

  

     
      

      
  

  

  

 (8.3) 

Náklady na pořízení nových navrhovaných pracovišť 1. návrhu 

     
          

              
              

       (8.1) 
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                                         (8.1) 

     
                  

Měsíční mzdové náklady 1. návrhu 

       
   (8.3) 

     
 

                          
                         
                          

 (8.2) 

     
                    (8.2) 

Náklady na pořízení nových navrhovaných pracovišť 2. Návrhu 

     
        

       (8.1) 

     
               (8.1) 

     
                

Měsíční mzdové náklady 2. návrhu 

       
 

           
    

      

          
    

      

          
    

      

 (8.3) 

 

      
 

                 
                

                          
 

 

 

     
 

                          
                         
                        

                                 
                

 (8.2) 
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8.2 Srovnání nákladů obou návrhů 

     Rozdíly ve stanovených nákladech prvního a druhého návrhu jsou patrné z tab. 27.  

Tab. 27. Stanovené náklady prvního a druhého návrhu. 

 
Náklady na pořízení nových 

navrhovaných pracovišť 
Měsíční mzdové náklady 

1. Návrh                                    

2. Návrh                                    

     Z tabulky vyplývá, že náklady na pořízení nových navrhovaných pracovišť jsou u 

prvního návrhu mnohem vyšší než u návrhu druhého. Druhý návrh je však spojen 

s vyššími měsíčními mzdovými náklady. Pro lepší porovnání obou návrhů byla vypočtena 

doba, za kterou se náklady obou návrhů vyrovnají. Tato doba byla nazvaná časový bod 

zvratu. Pro dobu kratší, než je časový bod zvratu, se jeví jako výhodnější druhý návrh. Pro 

dobu delší, než je časový bod zvratu, se jeví jako výhodnější první návrh.  

         
    

     

    
     

 (8.4) 

                                                 

         
                       

                      
               (8.4) 

                                

     Z výpočtu dle vzorce (8.4) vyplývá, že pro časový horizont kratší než 13 roků se 

z hlediska nákladů jeví jako výhodnější návrh druhý, kdežto pro časový horizont delší než 

13 roků se jeví jako výhodnější návrh první. 

8.3 Stavební náklady 

     Náklady na stavbu nové budovy byly stanoveny dle vzorce (8.5) a (8.6), přičemž 

vstupní data pro výpočet i vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tab. 3. 

     
       

 (8.5) 

                   
                                                                      

                                                                                 

                  
                                                  

          

   

   

 (8.6) 
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     Výše uvedený výpočet lze demonstrovat na příkladu plochy výrobní: 

                  
                        č (8.5) 

     
                                  

                        
 

(8.6) 

                  

 
Tab. 28. Stavební náklady. 

Povaha (účel) plochy Výměra [28] 
Odhadovaná 

jednotková cena [111] 
Cena výměry 

Výrobní plocha 1410.5 m
2
 14000 Kč/m

2
 19747000 Kč 

Skladovací plocha 1390.05 m
2
 14000 Kč/m

2
 19460700 Kč 

Správní plocha 603.49 m
2
 21000 Kč/m

2
 12673290 Kč 

Sociální plocha 208.65 m
2
 21000 Kč/m

2
 4381650 Kč 

Plocha technických 

místností 
71.63 m

2
 14000 Kč/m

2
 1002820 Kč 

Plocha komunikací 

(schody, chodby aj.) 
278.92 m

2
 21000 Kč/m

2
 5857320 Kč 

Ostatní plocha 166.21 m
2
 21000 Kč/m

2
 3490410 Kč 

Celý podnikový útvar 4129.4 m
2
  66613190 Kč 

Celkové stavební náklady, za předpokladu uplatnění odhadovaných cen, činí 66 613 190 Kč. 
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9 ZÁVĚR 

     Ústředním tématem diplomové práce byl výrobní systém podniku ADOZ, s. r. o. 

Motivem k jejímu vytvoření byl úmysl podniku přestěhovat svůj útvar, nacházející se 

v Bystřici nad Pernštejnem, ze stávajících prostor pronajímaných podnikem Zemědělská a 

dopravní technika s. r. o. podniku ADOZ s. r. o. V diplomové práci byly popsány systémy 

řízení výroby, o jejichž implementaci usilují vedoucí pracovníci podniku. Tyto systémy 

řízení výroby mají své pozitivní a negativní dopady. Před zavaděním nových systému 

řízení výroby do praxe je vhodné soustředit se nejen na případné pozitivní dopady, ale také 

předejít těm negativním. Velká pozornost byla věnována výchozímu výrobnímu systému, 

umístěnému ve stávajících prostorách. Byly vytvořeny jeho plány, popsána jeho specifika a 

konkrétní pracoviště v něm se nacházející. Samostatné části pak byly věnovány zamyšlení 

se nad stávající situací a motivy pro přestěhování výrobního systému do nových prostor. 

Za stávajících podmínek je práce ve výrobním systému často zbytečně komplikovaná, jeho 

kapacita nedostačující a jeho autonomie značně omezená. Přestěhováním do nových 

prostor bude možné lépe uspořádat pracoviště a samotná pracoviště zvětšit tak, aby práce 

na nich byla snazší, anebo zvýšit počet pracovišť, čímž by se mohla kapacity výrobního 

systému výrazně zvýšit. Vzhledem k tomu, že nové prostory již bude podnik vlastnit, 

odpadnou některé faktory limitující nebo komplikující rozvoj výrobního systému ve 

stávajících prostorách.  

     Nový výrobní systém by měl mít oproti výchozímu výrobnímu systému větší kapacitu. 

Ve výchozím výrobním systému se nachází 25 výrobních a 8 pomocných pracovišť. 

Podnik sám navrhuje do výrobního systému začlenit dalších 5 výrobních a 3 kontrolní 

pracoviště. Byl proto proveden kapacitní propočet pro posouzení kapacity stávajících a 

plánovaných pracovišť. Na základě kapacitního propočtu byly vytvořeny dva návrhy 

nového výrobního systému, přičemž oba by měli zajistit kapacitu odpovídající 

požadovanému ročnímu objemu výroby. První návrh vychází ze zvýšení počtu pracovišť 

ve výrobním systému o 9. Druhý návrh vychází z navýšení efektivních časových fondu 

některých stávajících pracovišť, konkrétně tří pracovišť s CNC soustruhy, jednoho 

pracoviště s pilou a pěti pracovišť s dlouhotočnými automaty, přičemž jedno z těchto 

pracovišť bylo navrženo k zařazení do výrobního systému dodatečně, neboť zbývající čtyři 

pracoviště nebyla schopna požadovaný roční objem zajistit ani při nepřetržitém ročním 

provozu. V rámci každého návrhu bylo zvlášť stanoveno kolik a jakých pracovišť, 

pracovníků a odpovídající plochy bude, pro realizaci požadovaného ročního obejmu 

výroby, zapotřebí. První návrh využívá práci 70 pracovníků. Druhý návrh využívá práci 78 

pracovníků. Pro oba návrhy byl vytvořen detailní plán rozmístění pracovišť a jejich 

vybavení v novém výrobním systému.  

     Oba návrhy byly ekonomicky hodnoceny stran nákladů na pořízení nových 

navrhovaných pracovišť a stran mzdových nákladů. Z tohoto hlediska se v dlouhodobém 

pohledu jeví jako výhodnější návrh první. Časovou hranici mezi oběma návrhy v tomto 

směru tvoří doba 13 roků. To je zapříčiněno vyšším počtem pracovníků v druhém návrhu. 

Nevýhodou prvního návrhu však jsou značně vysoké investiční náklady na vybavení 

nových navrhovaných pracovišť. Rozmístění velkého množství pracovišť v prvním návrhu 

může navíc způsobovat značné komplikace ve výrobním systému při jeho chodu a oproti 

druhému návrhu méně zohledňuje materiálový tok mezi pracovišti, což zvyšuje časy 

výrobní časy a tak i prodražuje výrobu. Pro vyvození závěru o tom, který návrh je „lepší“ 

je nutné subjektivní vážené hodnocení jednotlivých výhod a nevýhod, jenž by svým 

rozsahem i povahou překračovalo formát diplomové práce.    
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 

Symbol Jednotka Význam symbolu 

                   
Počet pracovišť v typové skupině x, které může 

obsluhovat jediný pracovník 

         Celkový počet bodů získaný dvojicí skupin k 

            Šířka jedné palety 

       Šířka podstavy nejtěžšího stroje 

    
      

Cena celkové výměry plochy typu u, nacházející se v nové 

budově 

   
         Odhadovaná jednotková cena plochy typu u 

    
          Měsíční mzdové náklady návrhu k 

   
          Uvažovaná roční mzda pracovníka v 

   
          Uvažovaná měsíční mzda pracovníka w 

   
     Cena hlavního strojního vybavení pracoviště q 

    
      

Náklady na pořízení nových navrhovaných pracovišť 

návrhu k 

         Cena plochy celého podnikového útvaru 

č   
     

Průměrná část času směny, kdy je operátor přítomen na 

pracovišti typové skupiny x 

č        
     

Část času směny,po kterou musí být operátor přítomen na 

pracovišti xx.xx při výrobě součásti i 

                   Počet pracovníků administrativy 

      
     

Evidenční počet pracovníků pracujících v noci, v sobotu, v 

neděli nebo o státním svátku návrhu k 

                Evidenční počet operátorů 

                Evidenční počet pomocných pracovníků 

                  Evidenční počet seřizovačů 

                 Počet pracovníků konstrukce 

               Počet operátorů v obou směnách 

    
      á     Počet operátorů ve všech třech směnách pracovního dne 

                Počet operátorů v první směně 

                 Počet operátorů ve druhé směně 

                  Počet operátorů ve třetí směně pracovního dne 
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Symbol Jednotka Význam symbolu 

                  
Navržený počet operátorů na pracovištích typové skupiny 

x v první směně 

      
            

Počet operátorů první směny pracujících na typové 

skupině ručních pracovišť x 

      
            

Počet operátorů na pracovištích typové skupiny x v první 

směně 

              Průměrný počet dnů dovolené pracovníka 

                   Celkový počet pracovníků podnikového útvaru 

       
             Celkový počet pracovníků podnikového útvaru návrhu k 

               Počet pomocných pracovníků na obě směny 

   
         í   

Počet pomocných pracovníků ve všech třech směnách 

všedního dne 

                Počet pomocných pracovníků na první směně 

                 Počet pomocných pracovníků na druhé směně 

                 Počet pracovníků obslužného personálu 

                Počet pomocných pracovníků na směně S 

               Celkový počet dnů v roce 

                 Počet seřizovačů v obou směnách všedního dne 

     
    ř     č  Počet seřizovačů ve všech třech směnách všedního dne 

                  Počet seřizovačů v první směně pracovního dne 

                   Počet seřizovačů ve druhé směně pracovního dne 

                    Počet seřizovačů ve třetí směně pracovního dne 

            
             

Počet seřizovačů v první směně bez pracovišť typových 

skupin MANURHIN, KIT60 a BOMAR 

                    Počet seřizovačů v ranní sobotní směně 

      
             

Počet seřizovačů na pracovištích typové skupiny x v první 

směně 

                       Počet seřizovačů v ostatních směnách 

                 Počet pracovníků operativního řízení 

                    Počet pracovníků výrobního systému 

                Počet pracovníků využívajících jedno WC 
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Symbol Jednotka Význam symbolu 

        Velikost výrobní dávky výrobku i 

       
         

Navýšení efektivního časového fondu pro pracoviště 

typové skupiny KIT60 

       
         

Navýšení efektivního časového fondu pro pracoviště 

typové skupiny KIT60 

          
         

Navýšení efektivního časového fondu pro pracoviště 

typové skupiny MANURHIN 

   
         

Navýšení efektivního časového fondu pro pracoviště 

typové skupiny x 

            ě    Efektivní časový fond pracovníka 

            ě    Efektivní časový fond ručního pracoviště 

            ě    Efektivní časový fond strojního pracoviště 

          Správní plocha 

          Plocha komunikací 

          Plocha nového výrobního systému 

            Celková plocha podnikového útvaru 

        Plocha pomocných pracovišť nacházejících se ve VVS 

          Plocha dopravních cest 

           Plocha pro uložení a manipulaci s nářadím 

            Pomocná podlahová plocha 

         Provozní plocha 

           Skladovací plocha pro hotové výrobky 

           
Skladovací plocha pro rozpracované výrobky čekající na 

kooperace 

           Skladovací plocha pro vstupní materiál 

           Plocha skladů 

          Sociální plocha 

          Plocha šaten 

        
Celková výměra plochy typu u, nacházející se v nové 

budově 

          Plocha umýváren 
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Symbol Jednotka Význam symbolu 

         
Plocha nových pracovišť navrhovaných (výpočtem) pro 

NVS 

         
Plocha nových pracovišť plánovaných (podnikem) pro 

NVS 

         
Plocha původních výrobních pracovišť nacházejících se ve 

VVS 

          Plocha pracovišť NVS 

         Plocha WC 

        Plocha potřebná pro další nezbytně nutná zařízení 

            
Plocha potřebná pro práci jednoho administrativního 

pracovníka 

          Plocha potřebná pro práci jednoho konstruktéra 

          Plocha šatny pro jednoho pracovníka 

          
Plocha potřebná pro práci jednoho pracovníka 

operativního řízení 

          Plocha umývárny pro jednoho pracovníka 

         Plocha jednoho WC 

            Plocha jednoho pracoviště xx.xx 

          Hodnocení kritéria g 

                
Celkový počet inženýrsko-technických a administrativních 

pracovníků 

JIT - Just in time 

JZD - Jednotné Zemědělské Družstvo 

          
Koeficient navýšení ceny pracoviště o cenu dalšího 

vybavení 

            
Koeficient příplatku za práci v noci, v sobotu, v neděli 

nebo o státním svátku 

         Koeficient překračování norem ručními pracovišti 

         Koeficient překračování norem strojními pracovišti 

            Délka jedné palety 

       Délka podstavy nejtěžšího stroje 

MKB - MANURHIN, KIT60 A BOMAR 

MSV - Mezinárodní Strojírenský Veletrh 
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Symbol Jednotka Význam symbolu 

         Roční hmotnost hotových výrobků 

          
Roční hmotnost rozpracovaných výrobků s jednou 

kooperací 

          
Roční hmotnost rozpracovaných výrobků se dvěma 

kooperacemi 

            Nosnost jedné palety 

             Hmotnost jedné palety 

         Roční hmotnost vstupního materiálu 

        Hmotnost nejtěžšího stroje 

   
      Zjednodušená hmotnost výrobku i 

             Počet neděl v roce 

                Průměrný počet dnů nemoci pracovníka 

NVS - Nový výrobní systém 

       Počet pracovišť v typové skupině x v NVS 

   
     

Počet výrobních dávek výrobku i vyrobených za rok, 

zaokrouhlený na celé číslo nahoru 

        Počet typů ploch v nové budově podnikového útvaru 

             Počet výrobních strojů pracovišť hlavní výroby 

          Celkový počet posuzovaných kritérií 

             Počet výrobních strojů pomocných pracovišť 

     
     Počet nových navrhovaných pracovišť návrhu k 

       
Počet nových pomocných pracovišť nacházejících se ve 

VVS 

        
     Bezpečná stohovatelnost palet 

     
     Počet pracovišť, na nichž je součástka i vyráběna 

       
     Počet pracovišť tvořících typovou skupinu x 

             
     

Počet typů součástí předávaných z pracoviště xx.xx na 

pracoviště yy.yy 

        
     Počet typových skupin pracovišť v NVS 

        
Počet nových pracovišť navrhovaných (výpočtem) pro 

NVS 
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Symbol Jednotka Význam symbolu 

        Počet nových pracovišť plánovaných (podnikem) pro NVS 

        
Počet původních výrobních pracovišť nacházejících se ve 

VVS 

       Šíře sortimentu vyráběných výrobků 

      
     Šíře sortimentu výrobků s jednou kooperací v rámci NVS 

      
     

Šíře sortimentu výrobků se dvěma kooperacemi v rámci 

NVS 

     
     

Šíře sortimentu výrobků zamýšlených vyrábět v rámci 

NVS 

       
     Šíře sortimentu výrobků vyráběných na pracovišti xx.xx 

       Počet dalších nezbytně nutných zařízení 

OTK - Oddělení technické kontroly 

         Koeficient zohledňující čas poruch, oprav a údržby strojů 

   
      Roční objem výroby výrobku i 

      
      

Materiálový tok z typové skupiny pracovišť x na 

pracoviště typové skupiny y 

      
      

Obousměrný materiálový tok mezi typovou skupinou 

pracovišť x a typovou skupinou pracovišť y 

              
      Materiálový tok z pracoviště xx.xx na pracoviště yy.yy 

      
      

Materiálový tok z typové skupiny pracovišť y na 

pracoviště typové skupiny x 

              Dovolené zatížení podlahy ve skladu 

So [den/rok] Počet sobot v roce 

  á            Počet státních svátků v roce, které nejsou o víkendech 

          Směnnost 

       Využití skladové plochy 

            
Čas práce seřizovače, potřebný pro realizaci ročního 

objemu výroby výrobku i 

            
Celkový čas práce seřizovačů, potřebný pro realizaci 

požadovaného objemu výroby za rok 

          
Čas práce seřizovače, potřebný pro realizaci ročního 

objemu výroby na pracovištích typové skupiny x 

              
Čas práce seřizovače,potřebný pro realizaci ročního 

objemu výroby na pracovišti xx.xx 
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t. s. - Typová skupina 

         Čas jednotkové práce 

         Čas dávkové práce 

          Doba skladování hotových výrobků 

          
Doba skladování rozpracovaných výrobků čekajících na 

kooperaci 

     
       Čas měření při výrobě součásti i 

  č     
          č           

  č        
 

        
       Roční čas práce na pracovišti xx.xx při výrobě součásti i 

   ř       
       

Čas dodatečného seřízení pracoviště xx.xx pro výrobu 

výrobku i 

   ř      
       Čas prvotního seřízení pracoviště xx.xx 

   ě       Čas jedné směny 

     
         

Čas práce na pracovištích typové skupiny x potřebný k 

realizaci požadovaného objemu výroby za rok 

         
       

Čas práce na pracovišti xx.xx, potřebný k realizaci 

požadovaného objemu výroby za rok 

          Doba skladování vstupního materiálu 

  ý  
       Čas výroby výrobní dávky výrobku i na pracovišti xx.xx 

                Časový bod zvratu 

        Váha kritéria g 

VVS - Výchozí výrobní systém 

WC - Splachovací záchod 

        Koeficient hotových výrobků 

        Koeficient vstupního materiálu 

ZDT     Zemědělská a dopravní technika s. r. o. 

          Zatížení podlahy od nejtěžšího stroje 

       Vytížení pracovišť typové skupiny x 

∑     Suma (výsledek sčítání množiny čísel) 
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