
 



 



 

 



Abstrakt 

Bakalářská práce se zaměřuje na snížení administrativy a chybovosti při ručním 

odvádění výroby ve slévárně. Analýza mapuje aktuální stav procesů v provozu  

a znázorňuje tak jeho chod. Práce přináší návrh na vyřešení daného problému 

zavedením MES systému, který se nainstaluje do slévárny.  

 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on the reduction of administrative and error rate in manual 

removal of the production in the foundry. The analysis maps the current state of the 

processes in the operation and shows how it works. This thesis presents a proposal  

to solve the problem by introducing the MES system, which is installed in the foundry. 
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ÚVOD 

V dnešní době je snahou podniků neustálé zlepšování ve všech jejich činnostech. 

Konkurence je na každém rohu a nevýhodou podniků je fakt, že zákazník nevyhledává 

jen na tuzemském trhu. Dnes je naprosto běžné mít zákazníka nebo dodavatele z jiné 

země než je Česká republika. Proto se podniky snaží, v této době změn, co nejrychleji 

reagovat na změny prostředí.  

Jednou z reakcí na změny je digitalizace, kterou lze podpořit zavedením výrobního 

informačního systému (MES). Podnik díky digitalizovaným datům může odbourat 

zastaralé a pomalé procesy, jako například ruční odvádění výroby nebo fyzické hledání 

jednotlivých palet po areálu podniku. V práci navrhuji řešení těchto problémů, právě 

zaváděním systému MES do vybraného podniku. 

V rámci brigády jsem získala přístup k volnému pohybu po celém areálu výrobního 

podniku. Měla jsem možnost poznat, co to takový výrobní podnik a konkrétně slévárna 

je. Díky nedostatku zaměstnanců v době čerpání dovolených jsem si mohla vyzkoušet 

na vlastní kůži, co obnáší ruční odpis výroby. Je to velice zdlouhavá činnost, která 

vyžaduje neustálou pozornost, a proto jsem zastánce změny v této oblasti. 

Podnik, kterému pomáhám prací ke zlepšení, si nepřeje být uváděn, aby se nedostal  

do konkurenční nevýhody na trhu. Ve své práci se proto budu zmiňovat pouze  

o podniku, bez konkrétního názvu. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem práce je návrh na zavedení systému MES ve vybraném podniku. Snahou  

je snížení administrativy, omezení chybovosti při zápisu a eliminace neaktuálních údajů  

o odepsané výrobě, způsobené zpožděným zápisem do podnikového informačního 

systému. Zároveň se zavedením systému získá snadnější přístup k datům a také 

jednoznačné určení místa palety při jejím vyhledávání v úložných prostorách v areálu 

podniku. 

Práce se dělí na 3 hlavní části. V první části práce si nejprve teoreticky vysvětlíme 

některé pojmy důležité pro druhou a třetí část práce. Informace získám z knih, 

odborných článků a internetových stránek.  

V druhé části budu mapovat současný stav procesů ve slévárně formou rozhovorů  

se zaměstnanci na konkrétních pracovních pozicích v podniku. Výsledný stav 

modelovaných procesů ze získaných informací je uspořádán do procesního diagramu 

v softwaru ATTIS. Proklikem na každý krok procesu v programu se zobrazí detailní 

slovní komentář, neboť v procesních diagramech jsou procesy zapsány pouze heslovitě.  

V třetí části budu navrhovat implementaci systému MES a změny v procesech výroby 

znázorním opět v procesních diagramech softwaru ATTIS. Kromě změněných 

procesních diagramů znázorním i vizuální obrazovku pro odpis výroby a také celkové 

ekonomické zhodnocení kompletního zavedení systému do provozu slévárny. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části se zaměřím na teoretické vysvětlení pojmů, které se budou vyskytovat,  

nebo s nimi budu přímo pracovat v dalších částech mé práce. Nejprve se zaměřím  

na pojmy proces, procesní řízení, modelování procesů a podnikový informační systém, 

které budu potřebovat k analytické části, dále se zaměřím na výrobní informační 

systém, který je zásadní pro návrhovou část. Na závěr této části se pak lehce podíváme 

na základní pojmy, jako je odlévání a jeho druhy, které jsou důležité pro pochopení 

výroby v podniku. 

1.1 Proces 

Proces je kombinace všech prvků (například dodavatelé, vstupní materiál, zařízení), 

které se podílí na výstupu procesu a zákazníků, kteří využívají tento výstup (Michálek, 

2006, s. 9). 

„Proces je série logicky souvisejících činností nebo úkolů, jejichž prostřednictvím – 

jsou-li postupně vykonány – má být vytvořen předem definovaný soubor výsledků.“ 

(Svozilová, 2011, s. 14) 

Proces lze charakterizovat jako použití vstupních faktorů (například energie, informace, 

pracovní síla) konkrétním transformačním procesem tak, aby výstup (například 

výrobky, služby, odpad) byl co nejhodnotnější (Tomek, 2014, s. 26). 

„Podnikový proces je souhrnem činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu 

výstupů (zboží nebo služeb) pro jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi  

a nástroje.“ (Řepa, 2006, s. 13) 

Proces využívá podnikové (finanční, hmotné a lidské) zdroje, můžeme ho měřit (jeho 

kvalitu, náklady, dobu trvání atd.), má přesně vymezený začátek a konec včetně jeho 

návaznosti na další procesy. Má svého vlastníka (osoba či tým, který je za proces 

zodpovědný a má nad jeho fungováním kontrolu), zákazníka (externí i interní) a výstup 

(produkt nebo služba s přidanou hodnotou), (Sodomka, 2010, s. 42). 

„Proces definujeme jako uspořádaný sled činností (aktivit), které transformují vstupy  

na výstupy a spotřebovávají při tom zdroje.“ (Fišer, 2014, s. 55) 
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Výše zmíněnými definicemi jsem chtěla poukázat na fakt, že definic procesů je mnoho 

a liší se jen podle autora v drobnostech, základ je pořád stejný. Definice říkají, že proces 

jsou opakující se činnosti, kdy se vstupy přemění na výstupy s přidanou hodnotou. 

 

Obrázek č. 1: Proces  

(Zdroj: Tomek, 2014, s. 26) 

1.1.1 Rozdělení procesů 

Procesy můžeme rozdělit na 3 základní kategorie podle důležitosti pro podnik  

a to na řídící procesy, hlavní procesy a podpůrné procesy (Jurová, 2016, s. 68). 

 Řídící procesy zajišťují fungování podniku. Vytváří podmínky pro fungování 

ostatních procesů, ale nepřinášejí firmě zisk (Jurová, 2016, s. 68). 

 Hlavní procesy, někdy také nazývané jako klíčové procesy proto, že jsou 

hlavním důvodem existence podniku, vytváří výstup (hodnotu) pro externího 

zákazníka (Jurová, 2016, s. 68). 

 Podpůrné procesy jsou důležité pro interního zákazníka, kterému dodávají zdroje 

a vstupy, a tak zajišťují chod hlavních procesů (Jurová, 2016, s. 68). 

1.1.2 Členění výrobního procesu 

Procesy můžeme dále dělit na výrobní a nevýrobní. Výrobní proces dále  

na technologické a netechnologické procesy.  

Technologické procesy přeměňují vstupující materiál na konečný výstup pro zákazníka. 

Netechnologické procesy zabezpečují plynulý chod technologických procesů (v podobě 

skladování, manipulace s materiálem, údržbě), (Jurová, 2013, s. 70). 
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Výrobní proces můžeme dělit podle různých kriterií. 

Tabulka č. 1: Členění výrobního procesu 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Jurová, 2013, s. 23) 

podle vztahu k 
zákazníkům 

zakázková výroba produkt je specifikován přímo zákazníkem 
výroba na sklad zákazník není předem znát, vyrábí se pro trh 

podle míry 
plynulosti 

technologického 
procesu 

plynulá výroba 

proces se nepřerušuje - zastavení má vysoké 
náklady, technologické a manipulační 
procesy jsou spojeny, často automatizované, 
při hromadné výrobě (např. hutní výroba, 
chemická výroba) 

přerušovaná 
výroba 

proces se přerušuje kvůli netechnologickým 
procesům (doprava materiálu, výměna 
nástroje), znovu spuštění není příliš 
nákladné, obtížnější automatizace, např.  
ve strojírenství  

podle 
charakteru 
technologie 

mechanická 
výroba 

při výrobě materiál nemění vlastnosti 
látkové podstaty, ale mění svůj tvar, např.  
ve strojírenství 

chemická výroba 
při výrobě materiál nebo suroviny mění 
vlastnosti látkové podstaty 

biologická a 
biochemická 

výroba 

při výrobě se užívá přírodních procesů (např. 
kvašení, zrání), vlastnosti látkové podstaty 
se mění, např. v potravinářství 

podle typu 
výroby (dáno 
počtem druhů 
vyráběných 

výrobků) 

zakázková 
(kusová) výroba 

výroba velkého počtu různých druhů 
výrobků v malých množstvích, např. CNC 
obráběcí stroj 

sériová výroba 
výroba stejného druhu výrobků v sériích, 
více jednotek různých výrobků na různých 
zařízeních, např. elektrotechnické spotřebiče 

hromadná výroba 

výroba velkého množství jednoho nebo 
malého počtu druhů produktů, neomezeně 
mnoho jednotek jednoho výrobku  
na stejných zařízeních, např. spojovací 
materiál 

podle formy 
organizace 
výrobního 

procesu 

proudová výroba 
vyrábí se jeden nebo málo produktů  
na výrobní lince 

skupinová výroba 
vyrábí se více druhů produktů v malých 
množstvích, z ekonomického hlediska  
se nevyplatí výrobní linka 

fázová výroba 
vyrábí celou řadu výrobků v malém 
množství u každého druhu 
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1.2 Procesní řízení 

V dnešní době je nutné, aby se dodavatelé, automobiloví výrobci a prodejní organizace 

věnovali neustálému zlepšování. Snaží se ustavičně hledat lepší způsoby pro výrobu 

svých výrobků a služeb. Zaměřují se na uspokojení zákazníka (Michálek, 2006, s. 3). 

„Cílem výroby je dodávat zákazníkům výrobky, které potřebují, v objemech, jaké si přejí 

a tam, kde je požadují.“ (Mizuno, 1993, s. 13) 

Snahou výrobce je vyprodukovat výrobek, který bude mít nízké náklady, ale také 

rozumnou cenu pro zákazníka, bude se jednoduše vyrábět a snadno používat, zároveň 

bude bezpečný, hospodárný a trvanlivý (Mizuno, 1993, s. 15). 

1.2.1 Procesní řízení vs. tradiční řízení  

„Procesním řízení se rozumí řízení firmy takovým způsobem, v němž podnikové procesy 

hrají klíčovou roli.“ (Řepa, 2012, s. 17) 

Výhodou procesního řízení je dynamičnost. Podnik může pružně přizpůsobovat své 

postupy novým možnostem, například novým technologiím (Řepa, 2012, s. 17). 

V tradičním pojetí řízení podniku je proces rozdělen na jednotlivé dílčí úseky a ty jsou 

řešeny na funkčních místech. Ztrácí se celkový pohled na proces, nadhled nad procesy 

je zastoupen nejvyšším funkčním místem v podniku. U hlavních procesů nastává 

problém, protože pak by se o takové procesy mělo starat jen vedení podniku (Řepa, 

2012, s. 17). 

 

Tabulka č. 2: Rozdíl mezi funkčně a procesně řízeným podnikem 

(Zdroj: vlastní zpracování dle: Fišer, 2018) 

Funkčně řízený podnik Procesně řízený podnik 

Problém se řeší odkazováním na nadřízeného Problém se řeší na úrovni výkonu 
Panuje soutěživost mezi útvary Funguje spolupráce 
Orientace na výsledek útvaru Orientace na výsledky firmy 
Komunikace v rámci útvaru Komunikace mezi všemi 

Orientace na činnosti Orientace na výsledky 
Podle pana Fišera z tabulky plyne, že při procesním řízení je v podniku lepší 

komunikace mezi jednotlivými částmi a zároveň je snahou všech, aby firma 

prosperovala jako celek. 
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1.2.2 Kritické faktory 

Kritickým faktorem při zavádění procesního řízení je, podle pana prof. Řepy, skutečnost 

či atribut, jenž má negativní vliv na úspěch celého zavedení nebo ohrožuje úspěšné 

zavedení procesního řízení.  

 Aktivní podpora vrcholovým vedením, jeho zapojení 

 Shoda s podnikovou strategií 

 Studie chystané změny s měřitelnými cíli 

 Metodika umožňující vytvoření vize 

 Efektivní systém řízení změny 

 Zapojení vlastních lidí i odborníků  

Je snahou se vyvarovat nějaké z výše uvedených skutečností (Řepa, 2012, s. 141). 

1.2.3 Zlepšování procesů 

„Zlepšování podnikových procesů je činností zaměřenou na postupné zvyšování kvality, 

produktivity nebo doby zpracování podnikového procesu prostřednictvím eliminace 

neproduktivních činností a nákladů.“ (Svozilová, 2011, s. 19) 

Ke zlepšování procesů jsou dohnány podniky i svými zákazníky, kteří neustále žádají 

lepší služby a produkty. Neboť pokud zákazník nedostane to, co požaduje, může  

se jednoduše obrátit na velké množství konkurenčních firem (Řepa, 2006, s. 13). 

Zdokonalení začíná vyhledáváním problémů, což znamená, že se musí sesbírat  

a analyzovat údaje o ukazatelích schopnosti procesu a také může být užitečné zkoumání 

procesu a jeho analýza (Mizuno, 1988, s. 253).  

1.3 Modelování procesů 

V druhé kapitole Analýza současného stavu využiji modelování procesů v podniku, 

díky němuž názorně představím současnou situaci. Nejdříve ale teoreticky, co to vůbec 

modelování je. 
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1.3.1 Modelování 

Pro modelování procesů se dnes používá mnoho různých zápisů s tím, že záleží  

na odvětví podniku, dodavateli softwaru, projektu i nástroji, který se použije  

k modelování. Zápis při modelování není tedy pevně dán, ale je nutné, aby se dodržel 

v celém projektu (Bruckner, 2012, s. 318). 

Model zkoumaného jevu slouží k zjednodušenému zobrazení skutečnosti pomocí 

konkrétních zobrazovacích prostředků ukazující pouze to, co je podstatné z hlediska 

sledovaného cíle. Modelování má základ v reálném světě (Řepa, 2012, s. 70). 

Procesní model se zpracovává na několika úrovních. Obvykle se modeluje od hlavních 

procesů přes subprocesy až ke konkrétním činnostem (Jurová, 2016, s. 68). 

1.3.2 Základní prvky procesu 

Model podnikového procesu se skládá z prvků.  

 

Obrázek č. 2: Základní prvky podnikového procesu  

(Zdroj: upraveno dle: Řepa, 2006, s. 69) 

Dělení procesů na subprocesy umožňuje větší přehlednost v modelu. Subproces je část 

procesu, která vykazuje určitou sourodost (například časovou, organizační), (Procesy, 

2007). 

Proces nebo subproces je popsán pomocí na sebe navazujících činností (Řepa, 2006,  

s. 69). 

Každá činnost probíhá na základě definovaného podnětu nebo důvodu. Vnější podněty 

jsou nazývány události (Řepa, 2006, s. 69). 

Činnosti jsou v procesu řazeny návaznostmi, díky tomu tvoří definovanou strukturu. 

Návaznosti se projevují v procesu vazbou (Řepa, 2006, s. 69). 
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1.3.3 Software pro modelování procesů 

Existuje spousty softwarů pro modelování procesů v podniku. Jak uvádí pan Fišer  

ve své knize (Fišer, 2014, s. 171) jedním z takových modelovacích softwarů je program 

ATTIS. Tento software použiji pro znázornění současné situace v podniku. Informační 

systém podniku 

V podniku je několik organizačních úrovní, každá potřebuje zpracovat informace svým 

konkrétním způsobem a zároveň každá z této úrovně potřebuje jiný druh informací. 

Informační systém můžeme chápat jako podpůrný nástroj řízení. V tomto případě 

požadujeme ulehčení od každodenní rutinní agendy, dostupnost informací pro 

rozhodování a jednotné informace ve všech výstupech. Takto podnikový informační 

systém nepřináší maximalizaci cena/kvalita/přidaná hodnota. Přidanou hodnotu vytváří 

systémový integrátor, který do systému vkládá své know-how. Cílem je zajistit 

optimální řízení podnikových procesů (Sodomka, 2010). 

1.3.4 Životní cyklus podnikového informačního systému 

Uvedením informačního systému (IS) do provozu nic nekončí. Pro zlepšování podniku 

je nutná neustálá inovace. Podnikový informační systém má svůj životní cyklus, který 

se dělí do 4 fází (Basl, 2012, s. 230).  

 

Obrázek č. 3: Životní cyklus IS v podniku 

(Zdroj: Basl, 2012, s. 231) 

1. Výběr IS – nalezení vhodného řešení pro podnik (funkčnost, cena, služby), 
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2. Implementace IS – zavedení systému do podniku včetně nastavení parametrů  

a zaškolení uživatelů, 

3. Provoz IS – udržování chodu systému a odstranění vzniklých problémů, 

4. Inovace IS – analýza potřeb pro změnu IS, inovace stávajícího IS nebo přechod 

na nový systém (Basl, 2012, s. 231). 

1.3.5 Dělení podnikových informačních systémů 

Každý informační systém se zaměřuje na jinou oblast v podniku. 

 ERP – (Enterprise Resource Planning) – systém zaměřený na řízení interních 

podnikových procesů. 

 CRM – (Customer Relationship Management) – systém zaměřený na procesy 

spojené se zákazníky. 

 SCM – (Supply Chain Management) – systém zaměřený na řízení 

dodavatelského řetězce. 

 MIS – (Management Information System) – systém, který shromažďuje data  

z ERP, CRM, SCM a dalších systémů pro rozhodování podnikového 

managementu (Sodomka, 2010, s. 77). 

1.3.6 ERP systém 

ERP je typ aplikačního softwaru, který umožňuje řízení a spolupráci všech zdrojů 

v podniku a aktivit (Gála, 2015, s. 97). 

ERP je „typ podnikového informačního zdroje, který je schopný pokrýt a integrovat 

klíčové podnikové procesy – výrobu, vnitřní logistiku, personalistiku a ekonomiku.“ 

(Sodomka, 2010, s. 486) 

Podniky potřebují sjednotit data, informace a procesy do databáze. Aplikování 

centralizace obchodních aktivit do jednoho systému, umožňuje jejich snadnější 

sledování. Implementace takového systému není jednoduchým úkolem (Chofreh, 2018). 

Hlavní myšlenkou této aplikace je hlavně sjednotit dílčí podnikové funkce na úrovni 

celého podniku. Proto se někdy ERP aplikace označují jako celopodnikové (Gála, 2006, 

s. 63). 
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1.3.7 MES systém 

„Systém zajišťující informace umožňující optimalizaci výrobních aktivit od obdržení 

objednávky po zhotovení finálních výrobků. Výrobní informační systém umožňuje 

optimalizaci dodání zboží na čas, skladových zásob apod.“ (Slovník pojmů, 2012) 

Výrobní informační systém se považuje za klíčový podpůrný nástroj při řízení výroby. 

Představuje most mezi ERP systémem a systémem, který funguje přímo ve fyzické 

výrobě (Mohammed, 2018). 

Úkolem výrobního informačního systému je detailní sběr dat a zpracování těchto dat při 

vyhodnocování výroby z pohledu operativního řízení a dalších pohledů. Funkce tohoto 

systému nelze přesně vymezit, neboť jsou více ovlivněny typem výroby než je tomu 

například u ERP (Sodomka, 2010, s. 252). 

MES zprostředkovává komunikaci na operační úrovni mezi podnikovým informačním 

systémem (ERP) a technicky orientovanou částí podniku (řídicí systémy CNC strojů, 

výrobních linek a pracovišť). Potřebné informace o výrobě jsou díky tomu na jednom 

místě. Systém vyžaduje častý sběr dat a tak monitoruje výrobu v reálném čase. Takto 

opatří kvalitní zpětnou vazbu nejen pro operativní management (Videcká, 2016).  

1.4.5 Propojení ERP a MES systémů 

ERP systém dodává informace manažerům pro rozhodování, ale data z výroby 

potřebuje dodat z výrobního informačního systému. 

 

Obrázek č. 4: Hierarchizace podnikových systémů 

(Zdroj: Co je MES, 2012) 
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Výrobní informační systém tvoří vazbu mezi podnikovým informačním systémem  

a daty z výroby (Co je MES, 2012). 

V následujícím obrázku jde vidět, jak je na systém ERP navázán nejen systém MES, ale 

i další systémy podporující efektivní fungování podniku.  

 

Obrázek č. 5: Provázanost podnikových systémů 

(Zdroj: Videcká, 2016) 

1.4 Odlévání 

„Odlévání je operace při výrobě odlitku, při níž se vyplňuje dutina ve formě roztaveným 

kovem nebo slitinou – taveninou. Je to pochod charakteristický tím, že se tavenina 

převádí z nádrže – zpravidla z licí pánve – do dutiny formy. Ztuhnutím taveniny  

ve formě vzniká vlastní surový odlitek.“ (Vetiška, 1974, s. 146) 

Surový odlitek se po vyjmutí ze slévárenské formy očistí od ztuhlé vtokové soustavy, 

nálitků, zateklin a dalších nadbytečných částí. Následně se může takto očištěný odlitek 

dále opracovávat nebo rovnou expedovat k externímu zákazníkovi (Slovák, 1990, s. 17). 

Dutina formy, do které se odlévá, je negativ budoucího odlitku, který získáme 

vyplněním dutiny roztaveným materiálem a jeho následným ztuhnutí (Řasa, 2003,  

s. 62). 
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1.4.1 Druhy lití  

 Gravitační lití spočívá v zalití slévárenské formy volným pohybem taveniny 

z ruční nebo jeřábové pánve (Slovák, 1990, s. 17). 

 Tlakové lití spočívá v zaplnění kovové formy roztaveným materiálem tlakem 

plnícího zařízení licího stroje (Slovák, 1990, s. 17). 

 Odstředivé lití spočívá v plnění dutiny roztaveným materiálem působením 

odstředivé síly při otáčení formy (Slovák, 1990, s. 17). 

V mé práci se budu věnovat pouze tlakovému lití. 

1.4.2 Slitiny hliníku s křemíkem 

Ve své práci se věnuji slévárně, která odlévá ze slitin hliníku s nejčastější příměsí 

křemíku (slitiny hliníku s křemíkem se nazývají siluminy). Další příměsi používaných 

slitin jsou měď a hořčík. Siluminy se používají k výrobě vysoce namáhaných a složitých 

odlitků v automobilovém průmyslu. Například motorové skříně, hlavy válců motorů 

apod. (Slovák, 1990, s. 63). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této části práce zmapuji současnou situaci ve slévárně. Vizuální podobu provozu 

budu demonstrovat pomocí procesních diagramů (map) ze softwaru ATTIS a text 

k vysvětlení těchto procesních map získám z rozhovorů se zaměstnanci podniku. 

Na začátku si popíšeme legendu. Následně se zaměřím na hlavní procesy slévárny  

včetně podpůrných procesů, které k sobě patří. Poté se podívám krátce i na další 

podpůrné procesy a finanční stránku modelování. 

V níže uvedeném obrázku je názorně ukázáno, jaké objekty a v jakých barvách se 

budou v procesních diagramech vyskytovat.  

Hlavní a podpůrné procesy jsou barevně odlišeny od ostatních kroků. Procesní kroky 

jsou stejnou barvou až na schvalovací krok (je výraznější). Označení vstupu či výstupu 

je znázorněno šipkou. Pokud je vstupem/výstupem nějaký dokument je v modrém 

oválu, pokud je to nějaký výrobek (kus) pak je v šedé „šipce“. V každém objektu 

v obrázku níže je napsáno co, který znamená. 

 

Obrázek č. 6: Legenda užitých symbolů 

(Zdroj: vlastní zpracování) 
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2.1 Provoz slévárny  

Z důvodu lepší čtenářovi orientace v hlavním procesním diagramu, si tento diagram 

rozdělím do 5 fází (rozdělení je pouze pomůckou, v reálném provoze takovéto rozdělení 

neexistuje). Hlavní procesní diagram rozdělím na první, přípravnou fázi (tavení, 

příprava výroby, výměna výroby na stroji, ukončení licí dávky, údržba nářadí). V druhé 

fázi bude lití, v třetí fázi povrchová úprava, ve čtvrté fázi výstupní kontrola  

a v poslední, páté fázi, stručně shrnu podpůrné procesy slévárny. Dále si jednotlivé 

procesy rozkreslíme a popíšeme. 

 

Obrázek č. 7: Provoz slévárny 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

2.1.1 Přípravná fáze 

Rozdělení fází je pouze pro lepší orientaci v procesním diagramu celé slévárny. Do této 

fáze jsem zařadila hlavní proces a podpůrné procesy, které se provedou před počátkem 

lití. Jedná se o první hlavní proces (tavení) a podpůrné procesy, bez kterých by sériové 

lití nemohlo proběhnout. 

V této fázi máme již vyrobenou formu a ostřih, včetně schválení vzorků zákazníkem  

a odlitou nultou sérii. Technologové nachystali veškeré technologické postupy a upínací 

plány, Plán kontroly a řízení, Kontrolní návodky, Mezioperační balící předpisy,… 
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Aby se mohlo začít odlévat, musí být splněny 2 podmínky. Musí být připraven materiál 

a místo, kde se bude odlévat se všemi potřebnými komponentami (forma, ostřih, 

komora, zálitky, dokumentace, …). 

2.1.1.1 Tavení  

 
Obrázek č. 8: Tavení 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Proces tavení začíná komunikací mistra tavírny s dispečerem výroby slévárny. Dispečer 

oznámí mistrovi, co se bude odlévat v následujících dnech, z jakých slitin, jaké 

množství a zhruba po jakou dobu se bude odlévat. Komunikace probíhá denně, protože 

pokud se pokazí například forma, stroj nebo nejsou zálitky, pak se musí výroba 

přeplánovat. Mistr tavírny rozhoduje o tom, co se bude tavit, na jaké peci a určí tavené 

množství. Podle stavu na skladě materiálu dělá mistr měsíční objednávky materiálu. 

Mistr sdělí káristovi, co bude ten den potřeba za materiál a ten to doveze ze skladu 

materiálu do meziskladu před tavírnu [Výdej materiálu ze skladu].  

Taviči taví jednicový materiál a vratný materiál (včetně zmetků) v poměru dle 

Technologických postupů tavení jednotlivých slitin. Do Vsázkového listu zapíše tavič 

vše, co dal do tavby [Tavení].  

Po nabrání taveniny do kelímku, zaveze kárista taveninu na váhu a zváží ji. Vytiskne 

Vážní lístek, který uloží do prostoru váhy a mistr tavírny lístky dále zpracuje [Zvážení 

taveniny]. 

Po zvážení přesune řidič VZV kelímek na odplyňovací přístroj FDU (Foundry 

degassing unit). Dle Předpisu FDU provede odplynění taveniny [Odplynění taveniny]. 
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Po odplynění kárista zaveze taveninu do udržovací pece u licího stroje [Odvoz 

taveniny]. 

Pec, váha nebo odplyňovací přístroj se mohou porouchat, v takovém případě se 

kontaktuje údržba strojů, aby poruchu opravila. 

Na proces tavení buď to navazuje rovnou proces lití, pokud je již odlévání v chodu 

anebo pokud se teprve zahajuje nová výroba, pak navazuje výměna výroby na stroji, 

kde se rozjíždí nová výroba. 

2.1.1.2 Příprava výroby 

 

Obrázek č. 9: Příprava výroby 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

V případě, že se začíná s novou výrobou nebo se bude odlévat znovu výrobek, který se 

ale delší dobu neodléval, musí se nachystat veškeré komponenty k licímu stroji. 

Podle Plánu směny nebo Výkazu denního plánu referent výroby (případně od dispečera 

výroby) ví, jaký výrobek se bude odlévat. Referent dá pokyn, aby se nachystali všechny 
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potřebné komponenty (forma, komora, úderník, ostřih, ostřikovací hlava, zálitky  

a příslušná dokumentace) [Koordinace výroby]. 

Přípravář výroby vyzvedne z prostoru opraveného nářadí z údržby forem potřebné 

nářadí. Vyzvedne formu i ostřih, pokud je k formě [Vyzvednutí nářadí z prostoru 

opravených nářadí]. 

Přípravář výroby předpřipraví pro seřizovače formu a ostřih (pokud je) [Příprava nářadí 

na upínání]. 

Soustružník připraví komoru a úderník podle informací od referenta výroby [Nachystání 

komory a úderníku]. 

Přípravář připraví dle informací od referenta výroby konkrétní ostřikovací hlavu 

[Nachystání hlavy ostřikovacího robota]. 

Referent výroby objedná zálitky z příjmu zboží a pošle káristu, aby je dovezl  

k příslušnému pracovišti [Zajištění zálitků]. 

Dispečer výroby je v denním kontaktu s mistrem tavírny, ten je informován  

o potřebném množství a typu materiálu [Příprava materiálu]. 

Referent výroby zadá do podnikového IS Dílenskou objednávku a z té následně 

vytiskne Dílenské průvodky. Nachystá Kontrolní karty procesu a Výkazy práce 

[Příprava dokumentace]. 

Pokud je nachystaná forma a ostřih, komora a úderníky, hlava ostřikovacího nástroje, 

materiál, dokumentace (průvodky, …) a pokud jsou potřeba tak i zálitky, pak se může 

naplánovat upínání. Pokud cokoli chybí nebo není připraveno, nemůže se upínat forma 

a ostřih na stroj (nemůže se odlévat) [Naplánování upínání formy]. 

Je zřejmé, že informace o nové výrobě (novém upínání) musí přijít zároveň k mistrovi 

tavírny i referentu výroby. 
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2.1.1.3 Výměna výroby na stroji 

 

Obrázek č. 10: Výměna výroby na stroji 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

Jestliže jsou nachystány správné komponenty pro upínání a současně je nataven 

materiál, pak se může vše zapojit. 

Směnový mistr dostane informaci o upnutí nové formy od dispečera výroby nebo  

z Výkazu denního plánu. Mistr zapíše upínání do Knihy pojízdností, kde je napsáno, co 

se kdy upíná. Seřizovači vezmou připravenou formu a komoru s úderníkem a upnou je 

na stroj. Poté zapojí ohřevy a nastaví ostřikovací hlavu. Vyplní Kontrolní list upínání 

formy. Pokud je potřeba ostřih, pak seřizovač na ostřihy upne ostřih a vypíše Kontrolní 

list upínání ostřihu. Pokud se odlévá se zálitky, pak se dovezou k pracovišti [Upnutí 

formy na stroj]. 

Pokud je forma upnutá, seřizovač zapne ohřevy podle Technologické karty. Směnový 

technolog (nebo seřizovač) formu rozjede a vyplní Kontrolní list vzorkování výroby 

(přesný postup toho, co má udělat, aby na něco nezapomněl) [Rozjezd výroby lití]. 

Směnový kontrolor zkontroluje parametry dle Plánu kontroly a řízení [Uvolnění výroby 

kvalitou]. 

Pokud je vše v pořádku dle Plánu kontroly a řízení, pak mistr uvolní sériovou výrobu 

[Rozjezd sériové výroby]. 
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Pokud kontrolor narazí na nesrovnalost nebo vadu na formě, kontaktuje mistra. Mistr 

rozhodne ve spolupráci se směnovým opravářem, jestli se vada operativně opraví 

během několika hodin nebo se musí celá forma sundat a opravit v údržbě nářadí 

[Posouzení závažnosti vady]. 

Pokud se jedná o drobnou vadu, která se opraví během několika hodin, vada se opraví  

a znovu se forma na stroj upne [Operativní oprava]. 

Pokud se jedná o rozsáhlou vadu (forma se rozbije při rozjezdu), pak se musí sundat  

a opravit. Ukončí se tak licí dávka [Ukončení výroby]. 

Pokud se nějaký stroj porouchá, volá se údržba strojů. 

2.1.1.4 Ukončení licí dávky 

 

Obrázek č. 11: Ukončení licí dávky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukončení licí dávky může nastat v případě, že se při rozjezdu nové formy vážně 

poškodila forma nebo stroj (forma musí dolů ze stroje) – Pokyn k ukončení licí dávky 

nebo nějaká výroba plánovaně končí – Výkaz denního plánu. 

Mistr si přečte ve Výkazu denního plánu nebo v Plánu sériové výroby, že nějaká forma 

končí. Řekne odlévači, že výroba končí. Odlévač odlije k formě jeden kompletní odlev, 

k ostřihovacímu nástroji jeden neohraněný odlev a ohraněné odlitky. Mistr upozorní 

kontrolu na dojetinu (= poslední kompletní odlev). [Tvorba posledního kusu].  

Mistr předepisuje záznamy (s čím byly při chodu problémy) do Knihy oprav a kontrola 

dopisuje požadavky na opravu [Záznam do knihy oprav]. 
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Seřizovač sundá formu ze stroje a označí ji červenou známkou. Zaveze ji do myčky, 

pracovník úklidu formu umyje a poté ji přípravář nářadí „odmašlí“ [Sundání formy  

a ostřihu ze stroje]. 

Přípravář dá formu po sundání z licího stroje do prostoru Nářadí do opravy a od tam si ji 

už přebírá údržba nářadí. Kontrola připraví dojetinu pro údržbu nářadí (označí červenou 

barvou nedostatky,…) [Předání formy do údržby nářadí]. 

2.1.1.5 Údržba nářadí 

 

Obrázek č. 12: Údržba nářadí 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Údržba nářadí se stará o komponenty vztahující se k formě či ostřihu, oproti tomu 

údržba strojů, ta se stará o poruchy na všech strojích v podniku (nejen licí stroje, ale  

i vrtačky atd. z údržby nářadí). Veškeré nářadí, které se (plánovaně nebo neplánovaně) 

sundává ze stroje, se vždy musí přesunout na údržbu nářadí.  

Požadavek od kontroly z Knihy oprav přijde na údržbu forem. Nářadí se dá do prostoru 

forem po dojetí a ostřihovací nástroj do regálu před údržbou nářadí [Přijetí nářadí do 

údržby]. 

Každé ráno vyzvedne pomocník vedoucího údržby forem listy z Knihy oprav a Žádanky 

od technologů (požadavky technologů na opravu) a vypíše Opravenky. Ty následně 

přidá k dalším do pořadače [Vypsání opravenky]. 

Pomocník vedoucího údržby nářadí rozhodne, kde se bude forma opravovat, zda  

v údržbě nářadí, v nářaďovně nebo se forma převeze na opravu do kooperace. Také 

rozhoduje případné kombinace kooperace s nářaďovnou či údržbou nářadí [Rozhodnutí 

o opravě]. 
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Pokud se jedná o opravu technologií, kterou podnik nedisponuje, pak se nářadí převeze 

na kooperaci. Typické operace jsou laserové svařování nebo povlakování. Někdy se 

v kooperaci dělá jen nějaká operace a zbytek oprav se dodělává v nářaďovně [Převoz na 

kooperaci]. 

Pokud se jedná o opravu technologií, kterou údržba nářadí nedisponuje, pak se nářadí 

přesune na nářaďovnu. Typickou operací je strojní obrábění [Převoz na nářaďovnu]. 

Jakmile dá dispečer výroby pokyn, že se bude forma potřebovat, vezme se z prostoru 

forem po dojetí a opraví se dle všech dostupných požadavků. (Potřebné úpravy jsou 

napsány v Opravence, požadavky z technologie jsou v Žádance a od kontroly kvality  

v Reklamaci od zákazníka.) Opraví se forma včetně ostřihu. [Opravení nářadí]. 

Opravené nářadí je označeno zelenou známkou a přemístěno s posledním kusem  

z minulé licí série do prostoru opraveného nářadí. Poslední kus z předchozí licí série 

slouží kontrole k porovnání a dohledání opravených částí [Převoz nářadí do prostoru 

opravených nářadí]. 

Forma a veškeré její komponenty jsou tak připraveny k vyzvednutí přípravářem na další 

upínání. 
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2.1.2 Lití 

 

Obrázek č. 13: Lití 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z přípravné fáze je připraven materiál, formu a ostřih jsme upnuli na stroj a je 

nachystána dokumentace. Opravili jsme případné poruchy na nářadí či stroji a nyní 

máme připraveno pro sériové lití. 

Směnový technolog nastaví množství kovu do stroje dle Technologické karty odlitku. 

Dávkovací pec si sama odebere potřebné množství tekutého kovu [Dávkování materiálu 

do komory]. 

Namazání formy proběhne ručně odlévačem dle Technologické karty odlitku [Ruční 

mazání formy].  

Namazání formy proběhne automaticky strojem. Stroj je nastaven technologem podle 

Předpisu pro nastavení trysek, program je zvolen dle odlitku [Automatické mazání 

formy]. 

Po namazání formy se vloží zálitek, pokud se odlévá se zálitky [Vložení zálitku do 

formy]. Pokud se odlévá bez zálitků, pokračuje se po namazání formy přímo k lití. 

Dávkovací pec dávkuje materiál do licí komory. Pomocí licího pístu se tekutý materiál 

zalisuje do formy. Po ztuhnutí materiálu dojde k otevření formy a vyjmutí odlitku. 

Odlévač vypíše Průvodku, která je vytištěná referentkou výroby, a vloží ji na paletu. Na 

pracovišti je Technologická karta odlitku, podle které se odlévá a Kontrolní karta 

procesu, podle které se kontroluje správnost nastavení stroje [Lití]. 

Pokud se dojela série, navazuje proces Ukončení licí dávky. 

Podle typu a stáří stroje jsou 3 možnosti, jak se po otevření komory licího stroje mohou 

odlitky vyjmout a ohranit. Buď vše udělá robot, nebo odlévač anebo kombinace obou. 

Robot vyjme odlitek z licího stroje a vloží ho do ostřihovacího stroje, kde se odlitek 

ohraní. Robot pracuje podle programu, který mu nahraje směnový technolog. Odlévač 

odlitek buď apretuje (piluje, brousí,…) dle Technologického postupu apretace odlitku  

u stroje a následně ho kontroluje nebo ho rovnou kontroluje, protože se dále odlitek 

neapretuje [Apretace u stroje]. 

Robot vyjme odlitek z licího stroje a položí ho na pás nebo skluz. Robot pracuje podle 

programu, který mu nahraje směnový technolog. Odlévač vezme odlitek z pásu nebo 

skluzu a buď ručně ohraní, nebo odlomí vtoky a přetoky, podle Technologického 
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postupu apretace odlitku u stroje a následně ho zkontroluje nebo ho rovnou kontroluje, 

protože se dále odlitek neapretuje [Ruční hranění nebo lámání]. 

Odlévač vyjme odlitek z licího stroje a položí ho na paletu dle Technologické karty 

odlitku [Odlévač vyjme odlitek]. 

Odlévač buď ručně odlomí vtoky a přetoky podle Technologického postupu apretace 

odlitku u stroje a následně ho kontroluje nebo ho rovnou kontroluje, protože se dále 

odlitek neapretuje [Ruční odlomení]. 

Odlévač odlitek zkontroluje dle Plánu kontroly a řízení a Kontrolní návodky. Následně 

rozhodne, zda se jedná o dobrý kus, jasný zmetek nebo je kus s nějakou vadou anebo je 

zmetkovitost příliš vysoká, pak zavolá kontrolora [Provedení kontroly]. 

Pokud odlévač zjistí vysokou zmetkovitost nebo objeví nějakou vadu, zavolá mistra, 

technika kvality slévárny nebo vedoucího kvality slévárny. Ten zastaví palety a provede 

zápis do souboru Zastaveno [Nahlášení neshody]. 

Pokud odlévač objeví jasný zmetek, vyhodí ho do zmetků. Souhrnný počet vyřazených 

zmetků zapíše do Průvodky, do Kontrolní karty procesu a do Denního výkazu práce 

rozepíše počet zmetků dle vad [Vyřazení do zmetků]. 

Odlévač zabalí odlitky dle Mezioperačního balícího předpisu a vypíše Denní výkaz 

práce [Provedení mezioperačního balení]. 

Podle Průvodky převeze kárista palety na příslušné místo [Určení místa převezení 

palet]. 

Pokud se s odlitky bude ještě dále pracovat ve firmě, pak se odvezou do skladu 

rozpracované výroby [Sklad rozpracované výroby]. Odlitky dále pokračují na 

povrchovou úpravu. 

Pokud je potřeba na odlitcích provést nějaká operace, kterou není možné provést ve 

firmě, odvezou se do skladu pro kooperaci [Sklad odlitků pro kooperaci]. Odlitky dále 

pokračují na kooperaci. 

Pokud jsou odlitky v této formě jako finální, pak se odvezou do skladu pro výstupní 

kontrolu [Sklad odlitků pro výstupní kontrolu]. Odlitky se dále nijak povrchově 

neupravují a pokračují rovnou na výstupní kontrolu. 
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Pokud se porouchá licí nebo ostřihovací stroj, pak se volá na opravu údržba strojů. 

2.1.3 Povrchová úprava 

 

Obrázek č. 14: Povrchová úprava 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na povrchovou úpravu (PÚ) pokračují odlitky, které se mají nějak povrchově upravit. 

Buď jsou to surové odlitky ze slévárny, odlitky nějak opracované v kooperaci nebo 

odlitky odlité v kooperaci (například z časových nebo kapacitních důvodů). Pokud 

přijedou odlitky z kooperace a mají se ještě nějak upravovat, uskladní se do skladu 

rozpracované výroby. 

Mistr povrchové úpravy podle Plánu pro povrchovou úpravu pošle řidiče VZV pro 

palety ze skladu rozpracované výroby [Převezení odlitků ze skladu]. 

Před započetím povrchové úpravy si obsluha, která úpravu bude vykonávat, přečte 

Katalog vad a Technologický postup odlitku. Následně probíhá povrchová úprava: ruční 

nebo strojové pilování, broušení, řezání, ulamování, závitování, omílání, tryskání, 

rovnání, impregnace, tmelení, montáž těsnění,… [Provedení povrchové úpravy]. 

Po každé úpravě obsluha odlitek zkontroluje dle Etalonu. Kontrola probíhá dle Plánu 

kontroly a řízení a Kontrolních návodek. Následně rozhodne, zda se jedná o dobrý kus, 

jasný zmetek nebo je kus s nějakou vadou či je zmetkovitost příliš vysoká, pak zavolá 

kontrolora [Provedení kontroly]. 
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Pokud pracovník povrchové úpravy zjistí vysokou zmetkovitost nebo objeví nějakou 

vadu, zavolá mistra, technika kvality slévárny nebo vedoucího kvality slévárny. Ten 

zastaví palety a provede zápis do souboru Zastaveno [Nahlášení neshody]. 

Pokud pracovník povrchové úpravy objeví jasný zmetek, vyhodí ho do zmetků. 

Souhrnný počet vyřazených zmetků zapíše do Průvodky a do Výkazu práce PÚ rozepíše 

počet zmetků dle vad [Vyřazení do zmetků]. 

Pracovník povrchové úpravy zabalí odlitky dle Mezioperačního balícího předpisu  

a vypíše Výkaz práce PÚ [Provedení mezioperačního balení]. 

Kárista podle Průvodky, která je na každé paletě, odveze paletu do příslušného skladu 

[Určení místa převezení palet]. 

Pokud se odlitky už nijak neupravují, odveze řidič vysokozdvižného vozíku paletu do 

skladu výstupní kontroly [Sklad výstupní kontroly]. 

Pokud se nestíhá nebo se potřebná úprava nedělá ve firmě, odveze kárista paletu do 

skladu pro kooperaci [Sklad pro kooperaci]. 

Pokud se na pracovišti povrchové úpravy porouchá nějaké nářadí (například bruska,…), 

pak se na opravu zavolá pracovník údržby strojů. 

2.1.4 Výstupní kontrola 

 

Obrázek č. 15: Výstupní kontrola 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Přes pracoviště výstupní kontroly musí projít veškeré výrobky, které se odváží 

k zákazníkovi. 

Odlitky vyrobené v kooperaci nebo povrchově upravené v kooperaci jsou ve skladu pro 

kooperaci [Sklad pro kooperaci]. 

Odlitky, které jsou již hotové a čekají na expedici, jsou uskladněny ve skladu výstupní 

kontroly [Sklad výstupní kontroly]. 

Výstupní kontrolor určí káristovi, jaké palety má dovést a z jakého skladu. Řidič VZV 

doveze určené palety na pracoviště výstupní kontroly [Převezení na výstupní kontrolu]. 

V Plánu kontroly a řízení je dáno jakou kontrolu má kontrolor provést – vizuální nebo 

měřidly (posuvné měřítko, kalibry, atd.). Podle Vizuálního standardu nebo Katalogu 

vad zkontrolují pracovníci výstupní kontroly hotové výrobky. Po kontrole pracovník 

výstupní kontroly zabalí výrobky dle Balícího předpisu [Provedení výstupní kontroly]. 

Pokud kontrolor najde vadu, označí paletu Zastaveno. Výstupní kontrolor provede zápis 

do souboru Zastaveno [Nahlášení neshody]. Pokud pracovník výstupní kontroly objeví 

jasný zmetek, vyhodí ho do zmetků. Souhrnný počet vyřazených zmetků zapíše do 

Průvodky a do Denního výkazu práce rozepíše počet zmetků dle vad [Vyřazení do 

zmetků]. 

Výstupní kontrolor odepíše práci pracovníků výstupní kontroly a následně vytiskne  

z interního IS Atesty s přesným počtem kusů v paletě [Odpis výroby a tisk atestů]. 

Výstupní kontrolor polepí palety Atesty a řekne káristovi, aby zkontrolované, zabalené 

a polepené palety odvezl do skladu hotové výroby [Převezení do skladu hotové výroby]. 
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2.1.5 Podpůrné procesy slévárny 

Do slévárny patří i podpůrné procesy, bez kterých by provoz nemohl fungovat. 

Nebudeme si tyto procesy popisovat tak detailně, jako předchozích 8 procesů. Stručně 

popíši, jak tato procesy fungují a proč vůbec jsou. Procesní mapou si čtenář může udělat 

jasnější představu. 

2.1.5.1 Mezioperační kontrola 

 

Obrázek č. 16: Mezioperační kontrola 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ve slévárně probíhá mezioperační kontrola. Směnový kontrolor provádí kontrolu dle 

Plánu kontroly a řízení, který mu říká, kolik vzorků má odebrat a jak často má kontrolu 

provádět. Kontrolu vzorků zapíše kontrolor do Záznamu o provedení kontroly. 

Pokud jsou vzorky v souladu s parametry stanovenými v Plánu kontroly a řízení, pak 

výroba může pokračovat. Pokud provádí kontrolor destruktivní zkoušku, pak se kusy 

sešrotují. V případě, že jsou kusy v nesouladu se stanovenými parametry, označí vadu 

červenou barvou a vystaví Upozornění kontroly, kterým se spouští proces zastavení 

výroby. 

 

 

 



39 

 

2.1.5.2 Zastavení výroby  

 

Obrázek č. 17: Zastavení výroby 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zastavení výroby je proces, který může nastat v jakékoli fázi výroby, od odlévání až po 

výstupní kontrolu. Pokud odlévač, mistr, kontrolor či technolog odhalí na nějakém 

výrobku vadu, musí se výroba pozastavit. Neví se, kolik takových vadných kusů již 

nepozorovaně prošlo, a proto se musí dohledat veškeré vadné výrobky. Palety 

s vadnými výrobky se označí kartou Zastaveno, očíslují se a přesunou se na vyhrazené 

místo. Technik kvality nebo vedoucí kvality slévárny rozhodne, co se zastavenými 

výrobky na paletách. Celkem jsou 4 možnosti, co udělat dál s vadnými kusy.  

Kontrolor zkontroluje vadné kusy: a buď kusy uvolní dál do procesu výroby (vada není 

závažná), nebo je vyřadí (jako neopravitelné - zmetky) nebo zhodnotí, že se kusy dají 

opravit (pak rozhodne, čí chyba jsou vadné kusy) anebo požádá zákazníka o odchylku.  

Pokud se volí možnost opravy, pak technik určí, zda jsou kusy vadné kvůli nepozornosti 

pracovníka slévárny (například pracovník na povrchové úpravě nedopiluje kusy 

dostatečně) anebo zda vada vznikla technickou chybou (například vypadne z formy 

jádro a kusy se musejí dovrtat). Pokud vada vznikla technickou chybou, pak se na 

palety dá karta Vícepráce a palety se zaevidují do souboru Vícepráce. Pokud je to chyba 

člověka, pak si vadné kusy například dopiluje, po pracovní době. 

Pokud si technik kvality není jistý, že by opravený kus zákazník přijal, pak ho požádá  

o odchylku. Informuje zákazníka a pomocí telefonické nebo e-mailové komunikace se 
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zákazník vyjádří k vadným kusům. Buď tomu vada nevadí a kusy si nechá zaslat, nebo 

mu vada vadí, ale po opravě by kusy přijal anebo kusy odmítne (zmetky). 

2.1.5.3 Vícepráce 

 

Obrázek č. 18: Vícepráce 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tento proces řeší opravitelnou neshodu výrobku, pokud je vada způsobena technickou 

závadou (například formy). Vícepráce znamená operaci, se kterou se předem nepočítalo. 

Takže na ni není ani technologický postup ani cena hrazená zákazníkem, nýbrž ji platí 

podnik ze svého. 

Referent kvality, který zaevidoval palety do souboru Vícepráce, informuje technologa 

povrchové úpravy, aby vytvořil na vícepráci speciální technologický postup. Technolog 

do Dílenské objednávky přidá mimořádnou operaci, vytvoří technologický postup, 

etalon (=vzorový kus), který kontroluje kvalita a případně Pracovní návodku. Po 

schválení etalonu vytvoří technolog PÚ normu. Referent kvality vytiskne novou 

Průvodku a tu přidá na paletu, podle níž probíhá vícepráce. 

Pracovník PÚ provede opravu a zapíše ji do Průvodky a Výkazu práce PÚ. Pokud je 

vícepráce dle mistra (nebo pracovníka kvality) v pořádku, pak vypíše Průvodku 

víceprací a dá ji zpět referentovi kvality, který ji odepíše ze souboru Vícepráce. Pokud 

není oprava hotova, pracovník musí kus dodělat. V paletě zůstává Dílenská průvodka, 

Průvodka víceprací ji pouze dočasně překrývá. Dispečer PÚ zapíše vícepráci z Výkazu 

práce PÚ do Dílenské objednávky. Pokud je oprava úspěšná, jsou kusy uvolněny dál do 

výrobního procesu. Pokud se opraví kus na zmetek, pak se vyřadí. 
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2.1.5.4 Odstranění poruchy na licím pracovišti 

 

Obrázek č. 19: Odstranění poruchy na licím pracovišti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pokud se při rozjedu nové výroby, rozbije forma, volá se údržba nářadí, ale pokud se 

odlévá a najednou se něco pokazí, musí se nejprve zjistit, co se stalo. Mistr se přijde 

podívat k licímu pracovišti, po zavolání odlévačem, a rozhodne, zda je vada na stroji 

nebo na formě.  

Pokud je vada na stroji, pak zavolá příslušného technika z údržby strojů a zadá 

požadavek na opravu do interního IS. Podle druhu závady zavolá mistr pracovníka 

(mechanická oprava – strojní údržbář, elektro-instalatérská oprava – elektrikář nebo 

instalatér). 

Pokud se jedná o vadu na formě, zavolá pracovníka z údržby nářadí a ten rozhodne, jak 

se forma opraví. Pokud je to drobná oprava (v řádech minut nebo hodin), opraví se 

forma na stroji. Pokud se ale jedná o rozsáhlejší opravu, musí se forma sundat ze stroje, 

někdy i převést na údržbu nářadí. S dispečerem výroby se konzultuje, zda se na opravu 

bude čekat nebo se ukončí licí dávka.  
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2.1.5.5 Technická příprava výroby (TPV) – série 

 

Obrázek č. 20: TPV – série 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tento proces obsahuje 7 subprocesů, které vykonávají technologové v průběhu výroby. 

Proces TPV – předsérie, kdy technologové chystají veškerou technickou dokumentaci 

k výrobě, podílejí se na jednáních se zákazníkem a rozhodují a vyrobitelnosti formy, je 

ještě před počátkem sériové výroby, proto tu není.  

Technologové nicméně svou práci mají i v průběhu sériové výroby. Řeší kvalitativní 

(vizuální vady odlitků) a kvantitativní (kontrola a optimalizace licích časů) problémy, 

spolupracuje s kvalitou na řešení reklamací od zákazníka (například příčina vzniku 

konkrétní vady), zadává Žádanky na úpravy nářadí, vyhodnocuje zmetkovitost 

(Paretova analýza), měsíčně vyhodnocují časy přepínání výroby, ale také tvoří speciální 

předpisy a cedule. 
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2.1.5.6 Realizace kooperace 

 

Obrázek č. 21: Realizace kooperace 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Proces realizace kooperace se spouští, pokud je nějaká technologie, kterou podnik 

nedisponuje (plánovaná kooperace) anebo pokud podnik nemá z nějakého důvodu 

dostatečnou kapacitu – strojní nebo lidskou (neplánovaná kooperace). Plánovaná 

kooperace je uvedena v technologickém postupu. Naopak neplánovaná kooperace 

součástí technologického postupu není. Kooperace se může aplikovat v jakékoli fázi 

výroby. 

Nejprve zadá dispečer výroby požadavek na kooperaci, referent logistiky zapíše 

požadavek do interního IS a informuje kooperanta. Domluví termín, množství, dopravu, 

cenu a vše dopíše do kooperační operace v IS. Dopravu zajišťuje buď podnik sám 

(vybírá ze Seznamu schválených dodavatelů) anebo kooperant (referent logistiky nechá 

na expedici vystavit Dodací list). 

Při nakládce referent logistiky vypíše Kooperační průvodku a vymění ji za Dílenskou 

průvodku (ta byla na paletě do té doby). Originál Dílenské a kopii Kooperační průvodky 

následně zanese na příjem zboží. Při fyzickém nakládání palet vypíše referent logistiky 

List pro expedici a na základě tohoto listu vytvoří expedice Dodací list (originál pro 

podnik + 3 kopie – 1. předá řidič na vrátnici, 2. pro dopravce a 3. pro kooperanta).  

Na základě kopie Dodacího listu z vrátnice referent logistiky vytvoří Nákupní 

objednávku a zašle ji kooperantovi (na jejímž základě potvrdí termín dodání zpět do 

firmy). 

Referent logistiky dohodne dopravu zpět, buď to s kooperantem (dohodne termín) 

anebo informuje expedici (ta zajistí dopravce ze Seznamu schválených dodavatelů). 
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2.1.5.7 Příjem kooperace 

 

Obrázek č. 22: Příjem kooperace 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Po procesu Realizace kooperace, ve kterém probíhá zajištění kooperanta, kooperace  

a zajištění cesty tam i zpět začíná proces Příjem kooperace. Nyní jsou kusy ve firmě, ale 

musí se zkontrolovat a přijmout zpět do procesu výroby.  

Po příjezdu kamionu vstupní kontrolor provede vizuální kontrolu a zkontroluje stav 

dovezených kusů s Dodacím listem, který dostal od řidiče kamionu. Pokud zjistí 

neshodu, volá vedoucího kvality, ten rozhodne jak dál posupovat. Rozhodne buď to 

nesložit kamion a reklamovat kooperantovi anebo složit kamion a pokračovat dál 

v procesu příjmu kooperace. 

Po složení kamionu se vymění Kooperační průvodka (ta se založí) zpět za Dílenskou 

průvodku. Následně provede kontrolu dle Etalonu či Kontrolního postupu a vypíše 

Záznam o kontrole. Pokud je zjištěna neshoda, zboží se reklamuje (vystaví se 

Reklamační protokol). Pokud je vše v pořádku, pak se podle druhu kooperace palety 

převezou na příslušné místo (do skladu rozpracované výroby, pokud se bude ještě 

pokračovat s povrchovou úpravou nebo do skladu výstupní kontroly). 

Na základě Dodacího listu od kooperanta referent logistiky příjme kusy na Nákupní 

objednávku (vytvořena při odesílání kusů na kooperaci). Pokud by došel s kooperací  

i Měrový protokol, pak se založí. Pokud je vše v pořádku kusy se uvolní dál do procesu 

výroby. 

 



45 

 

2.1.5.8 Údržba strojů 

 

Obrázek č. 23: Údržba strojů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tento proces se může spustit v jakékoli fázi výroby, nezajímá se ani tolik o odlitky, jako 

spíše o stroje, které odlitky vyrábějí nebo opracovávají. Údržba strojů opravuje jak 

velké licí stroje a pece na tavení hliníkových slitin, tak i malé ruční nástroje typu 

brusky, vrtačky atd. z pracoviště povrchové úpravy nebo údržby nářadí.  

Proces začíná požadavkem na opravu a porouchaným strojem (nástrojem). Požadavek 

může dát obsluha stroje, mistr nebo vedoucí provozu slévárny ústně nebo telefonicky 

(mistr a vedoucí provozu). Pokud se jedná o velkou opravu (plánovanou rekonstrukci) 

řeší to vedoucí slévárny a vedoucí technického úseku. 

Opravář po obdržení požadavku na opravu rozhodne o pořadí oprav. Nejprve 

energetická zařízení (elektrický proud, chladící voda,…) a další pořadí oprav určuje 

výroba. Provede se oprava a opravář to oznámí tomu, kdo opravu požadoval a zapíše ji 

do interního IS. 

Pokud se oprava nemůže dokončit (není materiál, potřeba externí firmy nebo výrobce), 

oznámí se to osobě, která opravu požadovala včetně důvodu. Opravář to nahlásí svému 

mistrovi a ten zajistí potřebný materiál, speciální firmu anebo kontaktuje výrobce stroje 

(například licí stroje). 

Pokud se jedná o opravu nějakého drahého, starého nebo málo využívaného stroje, 

posuzuje vedoucí TÚ (případně konzultuje s vedením podniku), zda se oprava vůbec 



46 

 

vyplatí. Někdy se může stát, že je stroj neopravitelný, pak výrobce vystaví doklad, na 

jehož základě vedoucí TÚ vystaví Protokol o vyřazení.  

Po ukončení opravy opravář nahlásí výsledek směnovému mistrovi ústně nebo 

telefonicky a na konci své směny zapíše do interního IS všechny opravy za směnu. 

Odborný mistr TÚ zapisuje větší poruchy do Karty stroje z Výkazů práce z interního IS. 

2.2 Ekonomické zhodnocení analýzy současného stavu 

K analyzování současného stavu byla zapotřebí vizualizace současných procesů. Tato 

vizualizace mohla proběhnout díky koupi speciálního softwaru ATTIS. Tento program 

se v podniku instaloval a zaškolením vlastních zaměstnanců firmy se výrazně ušetřilo za 

modelování procesů externím odborníkem.  

Placené hodiny strávené na modelování se sice ušetřily, ale koupě plných verzí naopak 

výdaj za koupi programu zvětšila. Jak je v tabulce níže uvedeno, koupě programu se po 

finanční stránce dělí na 2 celkové částky. První částka v červeném poli byla zaplacena 

jako jednorázová platba. Obsahovala koupi licencí plných verzí, serveru i tenké klienty 

(slouží pro zápis ale ne modelaci). Druhá částka v červeném poli se platí měsíčně. 

Obsahuje pronájem licencí a servisní podpora, která obsahuje aktualizaci stávající verze 

(update) i přeinstalaci na novější verzi (upgrade). 

Tabulka č. 3: Výsledná cena za modelovací program 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí Položka Množství 
Cena za 1 
jednotku 

Celková cena 

1. Tlustý klient 3 29 900 Kč 89 700 Kč 
2. Serverová licence 1 94 000 Kč 94 000 Kč 
3. Tenký klient 10 700 Kč 7 000 Kč 

Jednorázová platba 190 700 Kč 

1. Servisní podpora měsíčně 1% z ceny licencí 1 907 Kč 

2. Pronájem licencí  měsíčně 2% z ceny licencí 3 814 Kč 

Měsíční platba 5 721 Kč 
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2.3 Výstupy z analýzy současného stavu 

Firma nákupem softwaru ATTIS, získala nejen možnost mapování podnikových 

procesů, ale spoustu dalších možností, které software umí. V podniku se nyní může 

namodelovat organizační struktura, dále se k jednotlivým procesním krokům může 

přiřadit konkrétní pozice (pracovník, který má za daný krok zodpovědnost). Nejen 

pracovníci se mohou přiřazovat k procesním mapám, mohou se připojit i normy, které 

podnik využívá. Pokud bude mít podnik zmapovány procesy, může nastavit a sledovat 

ukazatele výkonnosti.  

Z výše uvedených procesních diagramů a jejich popisů vyplývá, že zápis počtu 

vyrobených kusů (odpis výroby) do podnikového IS, kde by se měla shromažďovat 

všechna data, je zbytečně komplikovaný, zdlouhavý a administrativně náročný. 

Momentálně se veškerá výroba zapisuje do Výkazů práce (= formulář, do kterého zapíše 

obsluha veškeré vyrobené kusy a zmetky, včetně konkrétní vady, na konci své směny). 

Tyto Výkazy práce následně referent výroby přepisuje ručně do podnikového IS. Při 

odpisu výroby byl zjištěn časový posun i 7 směn oproti reálnému stavu. Z těchto 

neaktuálních dat plynou následně další komplikace, například při plánování další 

výroby. Pokud se přesně neví, kolik kusů je již vyrobeno, nemůže se přesně nakoupit 

materiál a tvoří se větší zásoby než by bylo třeba. Pokud budou aktuální údaje  

o odepsané výrobě, může se zlepšit zásobování a tím snížit zásoby na skladě, ve kterých 

jsou drženy finanční prostředky a případně i zkrátit termíny dodání. 

Dalším problémem může být situace, kdy hledáme konkrétní paletu s odlitky. Obecně 

se ví, v jakém skladu by se měla paleta nacházet, ale sklady jsou rozsáhlé. Takže pokud 

chce najít nějakou paletu například referent logistiky, kvůli kooperaci, musí jít fyzicky 

do skladu a najít ji. V případě, že kárista přibližně ví, kde se paleta nachází, trvá mu 

dovezení palety na pracoviště do 5 minut. Pokud neví, kde paleta je, doba hledání  

a dovezení na pracoviště se prodlužuje i na víc jak 10 minut, což znamená zbytečné 

prostoje. Je zde potřeba jednoznačné identifikace místa, kde se paleta nachází.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části práce navrhnu řešení problémů nalezených při analyzování podniku. 

Nejprve vysvětlím změnu v odvádění výroby. V čem se odepisování změní, jak bude 

nový odpis vypadat vizuálně pro pracovníky a jak bude probíhat celý proces.  

Poté doporučím systém ukládání palet v podniku. Tyto změny budu demonstrovat na 

procesních diagramech a také ukážu tyto změny na procesních diagramech u lití  

a povrchové výroby. Na závěr zmíním nové vybavení, které je při digitalizaci potřeba  

a spočítám, kolik finančních prostředků vynaloží podnik na toto zlepšení. 

3.1 Odvádění výroby 

Všechna data pro plánování zakázek (dílenských objednávek) jsou v podnikovém IS. 

Plánování výroby probíhá denně a dle potřeby (porucha na stroji, porucha na nářadí 

apod.) i v průběhu dne. Pracovníci slévárny vyplňují Denní výkaz práce, kde je uvedeno 

číslo zakázky, druh operace, jméno a číslo pracovníka, datum, směna, počet vyrobených 

kusů a zmetků s přesným určením vady. Tyto papírové dokumenty pracovníci na konci 

směny předají referentovi výroby a ten je ručně přepisuje do podnikového IS. Tímto 

odpisem se v systému odečtou vyrobené kusy z dílenské objednávky a zároveň se 

odlévačovi načte odvedená práce (ten dostane zaplaceno za práci, kterou odvede). 

Pro automatické odvádění výroby je nutné určité vybavení, kterým podnik dosud 

nedisponoval. Potřebným vybavením jsou terminál (odolný průmyslový počítač 

s dotykovou obrazovkou), čtečka karet (na niž se pracovník přihlásí) a čtečka čárových 

kódů. Terminály jsou u každého licího pracoviště, apretačního pracoviště a na 

pracovištích povrchové úpravy, stejně tak čtečka karet a čárových kódů.  

3.1.1 Odvádění výroby pracovníkem slévárny 

Automatické odvádění výroby má odbourat papírovou dokumentaci a urychlit dobu 

mezi fyzickým odpracováním a zápisem do systému. Odvádění výroby u stroje 

pracovníkem slévárny probíhá následovně:  

Pracovník načte průvodku, ostatní políčka (číslo objednávky, název a pořadí operace, 

název a číslo střediska,…) se po načtení vyplní automaticky ze systému.  
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Obrázek č. 24: Obrazovka při načtení průvodky 

(Zdroj: Interní materiál podniku) 

Po načtení průvodky obsluha vyplní následující tabulku (čas strávený na operaci, 

směnu, počet vyrobených dobrých kusů a zmetků včetně chyb). Odklikne „Odvést 

výrobu“ a výroba je odvedena do systému. 

 

Obrázek č. 25: Obrazovka při odvádění výroby 

(Zdroj: Interní materiál podniku) 

Směnový mistr nebo jiný oprávněný pracovník může data ještě dodatečně opravit. 
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3.1.2 Procesní diagram odvádění výroby 

 

Obrázek č. 26: Odvádění výroby 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pracovník se přihlásí do systému MES přes terminál pomocí své zaměstnanecké karty, 

kterou přiloží na čtečku karet. [Přihlášení k terminálu] 

Zaměstnanec slévárny může načíst operaci z průvodky buď čtečkou čárových kódů, 

nebo ručně. [Načtení čárového kódu z průvodky] 

Při automatickém načtení pracovník naskenuje čtečkou čárový kód z průvodky. 

[Načtení čtečkou čárových kódů] 

Při manuálním načtení zaměstnanec vypíše kód operace do políčka Číslo odpisu. [Ruční 

vypsání kódu] 

Po ručním vypsání musí pracovník potvrdit políčko Načíst operaci. [Potvrzení operace] 

Následuje vypsání požadovaných polí zaměstnancem slévárny pro úspěšný odpis jeho 

práce. Vypisuje operační a přípravný čas, směnu, počet dobrých kusů a zmetků včetně 

kódu vady. [Vypsání časů a počtu (ne)shodných kusů] 

Po vypsání všech potřebných polí pracovník dokončí odpis tlačítkem Odvést výrobu. 

Tímto se nově načtené informace přidělí do správných polí v systému. Z dílenské 

objednávky se odečtou dobré kusy, do počtu zmetků se přičtou zmetky (využití pro 

výpočet zmetkovitosti), dané vady se zaznamenají (rozjezdové kusy, pórovitost, 

praskliny,…), slouží pro řešení zmetkovitosti. [Potvrzení odpisu výroby] 
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Pracovník se po ukončení směny odhlásí svojí zaměstnaneckou kartou, tím se mu zapíše 

jeho odvedená práce do Výkazu práce, na základě toho bude odměněn. [Odhlášení  

a zápis do výkazu práce] 

3.2 Sledování pohybu palet 

V podniku se používají pro uložení výrobků palety s dřevěnými nástavci (ohrádkami). 

Každá paleta je jednoznačně označena průvodkou. Každá průvodka má unikátní číslo, 

které se skládá ze dvou částí – číslo před lomítkem je označení dílenské objednávky  

a číslo za lomítkem určuje pořadí vytištěné průvodky. Toto označení generuje 

automaticky informační systém podniku, podle nastavených počátečních parametrů.  

Paleta je po naplnění odlitky převezena do příslušného skladu. Při další potřebě palety ji 

musí kárista ručně vyhledat v prostoru skladu s ostatními paletami dle průvodky. 

Dílenská průvodka se mění jen v případě kooperace (plánované i neplánované) za 

kooperační průvodku, po dokončení kooperace se průvodky opět vymění. Jinak zůstává 

průvodka na paletě s odlitky až na výstupní kontrolu. 

Poloha jednotlivých palet dosud nebyla nikde evidována, pokud potřeboval někdo 

nějakou konkrétní paletu, musel ji řidič VZV ručně vyhledat. Komplikací v provozu je 

nejen nevědomost o poloze palety, ale také neznalost obsahu jednotlivých palet. 

Výrobky v jednotlivých paletách byly evidovány pouze na papírové průvodce. Nedalo 

se nijak efektivně zjistit, zdali nějaká paleta neleží někde mimo své místo určení 

zapomenutá. 

3.2.1 Evidence polohy palet 

Pro evidenci palet je nutné zakoupit speciální zařízení. Tímto nezbytným přístrojem je 

PDA terminál, díky kterému káristé evidují změny poloh palet. Polohu či pohyb 

konkrétní palety lze sledovat na jakémkoli počítači nejen v provozu slévárny, ale  

i v kancelářích pověřených pracovníků (referent logistiky, vedoucí slévárny apod.). 

Pro zefektivnění ručního vyhledávání palet v podniku se označí všechny palety a místa 

(skladovací i výrobní) čárovým kódem. Tím, že bude vše jednoznačně označeno, se dá 

do systému Patriot nahrát virtuální prostor i počet palet a tak sledovat, kde se která 

paleta nachází. Paleta je označena průvodkou, na které je čárový kód. Prostory, kde se 

mohou palety vyskytovat, se rozdělí na sektory. Sektory jsou různě velké, sektor  
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u licího pracoviště pojme až 4 palety (z důvodu násobnosti forem), sektory ve skladech 

mohou pojmout až 15 palet. Například v sektoru jsou palety uloženy v jedné řadě až pět 

palet za sebou a mohou být až 3 palety nad sebou. Sektory jsou růžně veliké. Díky PDA 

terminálu, může řidič vysokozdvižného vozíku nově pohybovat paletou nejen fyzicky 

ale i virtuálně v systému a tak je umožněno paletu kdykoli vyhledat. Díky tomu je o 

všech paletách v podniku neustálý přehled.  

Přesun palet může být i bez přítomnosti káristy a to pomocí speciálního formuláře 

v systému. Všechny nesrovnalosti systému s realitou se dají opravit ručně v systému. 

Pokud je paleta odvezena na kooperaci, musí se to do systému zaevidovat. Paleta se tak 

přesune virtuálně ke kooperantovi a po přijetí palety zpět do podniku se v systému 

paleta znovu přesune do prostoru slévárny. Systém má svůj speciální formulář na přesun 

výrobků z palety i v rámci Zastavení výroby, kdy se z palety může označit za zmetky 

jen část výrobků a zbytek je uvolněn. Zmetky se jednoduše převedou do palety zmetků. 

V rámci systému MES lze provádět kontroly virtuálních dat s realitou. Systém 

„uzamkne“ sektor a všechny palety v něm (nedá se s paletami manipulovat), pověřený 

pracovník načte čárový kód palety, provede fyzickou kontrolu a po zápisu do systému 

se vyhodnotí, zda odpovídá zapsaný stav realitě. Po dokončení kontroly se sektor 

„odemkne“ a všechny palety v něm (s paletami se již dá libovolně manipulovat). 

3.2.2 Procesní diagram sledování pohybu palet 

 

Obrázek č. 27: Sledování pohybu palet 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Kárista se pomocí své zaměstnanecké karty přihlásí do systému na PDA terminálu. 

[Přihlášení na PDA terminál] 
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Řidič vysokozdvižného vozíku vybere v systému možnost pro přesun palety. [Výběr 

možnosti přesunu palety] 

Dále načte kárista  PDA terminálem čárový kód palety a tím systém ví, že se bude tato 

paleta přesouvat do jiného sektoru. [Načtení čárového kódu palety] 

Po načtení kódu palety do systému řidič VZV převeze tuto paletu do správného skladu 

nebo na další operaci (jiného sektoru). [Přesun palety do jiného sektoru]  

Po uložení palety v sektoru načte kárista PDA terminálem čárový kód cílového sektoru. 

V systému se změní umístění palety na novou polohu. [Načtení čárového kódu sektoru] 

Po vykonání přesunu se řidič vysokozdvižného vozíku odhlásí pomocí své 

zaměstnanecké karty na PDA terminálu. [Odhlášení káristy]  

3.3 Změny v procesech 

V diagramech je znázorněna změna v procesech při zavedení systému MES. Celé 

procesy bez zavedení jsou znázorněny i s popisky v analytické části práce, proto jsou 

zde jen konce procesních map, kde se změny projevují. Celé procesní diagramy i se 

změnami jsou na konci práce v příloze. 

 

Obrázek č. 28: Lití s odváděním výroby u stroje 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Obrázek č. 29: Povrchová úprava s odváděním výroby u stroje 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

V procesech lití i povrchové úpravy se přidá pouze jediný krok a to Odvedení výroby. 

Pracovníci slévárny již nevypisují papírové Denní výkazy práce, které by předali na 

další zpracování. Po zavedení výrobního informačního systému, zapisované údaje  

z papírového dokumentu zadávají pracovníci při odpisu výroby až po provedení 

mezioperačního balení.  

Nově si řidič VZV přečte na průvodce, kam má paletu převést, následně proběhne 

převezení palety do sektoru ve správném skladě (proces Sledování pohybu palet).  

3.4 Ekonomické zhodnocení vlastního návrhu řešení 

Pro zlepšení momentální situace v odvádění výroby a sledování polohy palet v podniku 

se zakoupil výrobní informační systém (MES). Toto zavedení bylo provedeno formou 

projektu, kdy externí firma, která poskytuje software Patriot, provedla analýzu 

problematických oblastí podniku, naprogramovala software na míru společnosti  

a provedla firmu od zkušebního provozu po finální verzi. Výhodou tohoto provedení je 

kromě zavádění softwaru s podporou odborníků i jednorázová platba bez jakýchkoli 

udržovacích poplatků za licence či servery. V následující tabulce je názorně vidět, co 

vše se platilo v rámci zavádění MES systému do podniku. 
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Tabulka č. 4: Celková cena za výrobní informační systém 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí Položka Celková cena 
1. Analýza podniku 80 000 Kč 
2. Licence na stroje 400 000 Kč 
3. Aplikace synchronizace pracovníků z personálního systému 38 500 Kč 
4. Aplikace zaškolení slévačů 133 900 Kč 
5. Ostatní aplikace 207 700 Kč 
6. Implementace celého projektu 1 016 900 Kč 
7. Školení a dokumentace 80 400 Kč 
8. Podpora při náběhu 36 000 Kč 
9. Terminály, čtečky karet a čárových kódů, PDA terminály 384 900 Kč 

Celková cena 2 378 300 Kč 

3.5 Výstupy z vlastního návrhu řešení 

Smyslem automatického odvádění výroby je odstranění papírové dokumentace  

a nahrazení elektronickou formou, omezení chybovosti při zápisu a urychlení odvádění 

výroby. Je snahou, aby byl pracovník slévárny co nejméně zatížen odpisem a zároveň 

omezen v zápisu na případné změny v počtu odvedených kusů. Urychlení odvádění 

výroby pomůže k aktuálnějším datům o počtu vyrobených kusů v jednotlivých 

zakázkách.  

Systém MES poskytuje mnoho přehledů pro zaměstnance slévárny a podniku dle 

aktuálního stavu. Například Přehled aktuálního umístění palet konkrétní zakázky (na 

grafickém půdorysu provozu s vyznačenými sektory), Přehled využití úložných míst  

(v jakém sektoru se co vyskytuje a jak moc je zaplněn), Přehled palet u kooperantů 

(jaké palety a výrobky jsou na kooperaci), Přehled o kontrole palet, Přehled odvedené 

výroby a další. 

Nově se díky zavedení systému MES zkrátí doba čekání na aktuálnější údaje o výrobě 

z původních 7 směn (což je v případě slévárny tři a půl dne) při ručním odvádění 

výroby na pouhých 5 minut při automatickém odvádění. Původní ruční vyhledání  

a dovoz palet na pracoviště se časově také ohraničí maximálními 5 minutami. Tento čas 

je pevně stanoven, protože se systém MES v tomto intervalu aktualizuje. Takže se 

v průběhu směny řidič vysokozdvižného vozíku nezdržuje ručním hledáním, ale paletu 

najde v systému a jede cíleně na konkrétní místo ve skladu. 
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3.6 Omezení práce  

V práci neuvažuji finanční náklady za zaškolení zaměstnanců softwaru ATTIS (pro 

modelaci procesních map) a nepočítám s dalšími vylepšeními v podniku pomocí 

softwaru ATTIS. Nepředpokládám zrušení výroby, podniku ani změny ve výrobních 

procesech, krizi, velkou fluktuaci zaměstnanců ani poklesy eura.  

V práci nepopisuji další potřebné procesy, které se v softwaru Patriot (výrobní 

informační systém) musejí vykonat pro plynulý chod slévárny (např. zásahy do strojů 

při opravách údržbou a dalšími pověřenými pracovníky, veškeré tyto zásahy se musí 

evidovat v systému MES).  

Průběh propojení nových a stávajících systémů, IT infrastrukturu a další funkcionality 

SW nejsou v práci popsány, aby nepoškodily výrobní podnik a společnosti poskytující 

oba softwary. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo navržení zavedení MES systému, díky kterému by podnik odboural 

administrativně náročný ruční odpis výroby a časově náročné ruční hledání palet. 

Nejprve jsem popsala aktuální chod procesů. Jejich vizuální podobu jsem znázornila 

pomocí softwaru ATTIS a popisky k jednotlivým krokům jsem získala z rozhovorů se 

zaměstnanci firmy. Zavedení softwaru na mapování procesů stálo podnik 190 700 Kč  

a každý měsíc k tomu 5 721 Kč za pronájem licencí a servisní podporu. Díky ATTISu 

může podnik modelovat i svoji organizační strukturu, přidávat jednotlivým procesům 

své vlastníky (odpovědné osoby) a využívat další výhody softwaru. 

V návrhové části práce jsem doporučila řešení kritické oblasti ručního odvádění výroby 

zavedením MES systému. Tento systém zároveň ale vyřešil i problematické 

vyhledávání a evidování palet v podniku. Výrobní informační systém, který odstraní  

v podniku zastaralé procesy, byl pojat jako projekt. Cílem je co nejrychlejší zlepšení 

zmiňovaných oblastí a zároveň co nejméně časově zatížili zaměstnance společnosti. 

Zavedení MESu stálo podnik 2 378 300 Kč, ale je to jednorázová platba bez dalších 

měsíčních poplatků. 

Výrobní informační systém sníží při automatickém odvádění výroby dobu nevědomosti 

o aktuálním stavu výroby z původních tří a půl dne na pět minut, což je úžasný posun.  

Z nulové evidence stavu a pohybu palet v podniku, se díky novému systému může stát 

(po označení všech palet a prostor, kde se mohou palety vyskytovat) relativně 

jednoduchý virtuální přehled. V tomto přehledu jsou nyní vidět všechny palety 

v podniku. To umožní řidiči VZV jet pro danou paletu téměř na jistotu, protože se 

podívá do virtuálního prostoru slévárny a vidí, kam má pro paletu zajet. Dříve pokud 

musel kárista paletu ručně vyhledávat (protože paletu převážel před ním někdo jiný 

nebo s paletou nemanipuloval ve stejnou směnu), trvala jeho cesta i více než deset 

minut. To byl ztrátový čas – čekání dalších pracovníků slévárny na řidiče 

vysokozdvižného vozíku s paletou odlitků. Díky zavedení MES systému je čas hledání 

maximálně pět minut, protože právě každých pět minut se systém aktualizuje. 

Pro podnik je sice zavedení systému na počátku finančně nákladné, ale v běžném 

provozu slévárny značně zpřesňuje hodnoty vyrobených kusů. Zefektivňuje nejen 
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plánování a zásobování, ale i další činnosti, při kterých je nutné pracovat s počty 

hotových kusů (například při rozhodování podniku o přijetí nové zakázky z důvodu 

kapacity slévárny). Evidování palet umožní podniku mít co největší přehled o místě, 

kde se kusy přesně nacházejí. 

Systém MES firmě nepřinese primárně zisk, ale umožní zefektivnit provoz slévárny. 

Automatickým odváděním výroby získá podnik jednoho pracovníka (který dříve 

přepisoval papírové výkazy do interního systému), kterého může přeřadit na jinou práci 

v podniku. Přehledem o paletách v podniku zmizí prostoje při čekání na palety  

a zároveň se již nemůže stát, že by se po roce našla někde paleta s odlitky, které nikomu 

nechybí. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ 

APS 
Advanced Planning and 
Scheduling 

Systém pro plánování a rozvrhování výroby 

B2B Business to Business 
Označení obchodního vztahu a vzájemné 
komunikace mezi dvěma společnostmi 

B2C Business to Customer 
Označení obchodního vztahu mezi 
obchodními společnostmi a koncovými 
zákazníky 

BPM Business Process Modeling Modelování podnikových procesů 

CNC Computer Numeric Control Počítačem řízený stroj 

CRM 
Customer Relationship 
Management 

Systém pro řízení vztahů se zákazníky 

ERP Enterprise Resource Planning 
Systém pro plánování a řízení podnikových 
zdrojů 

IS Information System Informační systém 

MES Manufacturing Execution System Výrobní informační systém 

MIS Management Information System Manažerský informační systém 

PLC Programmable Logic Controller Programovatelný logický automat 

PLM Product Lifecycle Management Řízení životního cyklu produktu 

PLM 
– 

CAE 

Product Lifecycle Management – 
Computer Aided Engeneering 

Počítačem řízený inženýrink 

PLM 
– 

PDO 

Product Lifecycle Management – 
Plant Design & Optimization 

Systém pro modelování a optimalizaci 
výrobních systémů 

PLM 
–  

QM 

Product Lifecycle Management – 
Quality Management 

Systém pro řízení kvality 

PÚ - Povrchová úprava 

SCM Supply Chain Management 
Systém zaměřen na řízení dodavatelského 
řetězce 

TPV - Technická příprava výroby 
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TÚ - Technický úsek 

- Apretace 

Prvotní začištění surového odlitku, 
například ruční pilování nebo ulamování. 
Po apretaci může nastat povrchová úprava 
(strojové pilování, broušení, řezání, 
omílání, tryskání, …)  

- Kárista Řidič vysokozdvižného vozíku 

- Odmašlit Demontovat 

- Řidič VZV Řidič vysokozdvižného vozíku 
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