
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



Abstrakt 

 

Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu poznání v oblasti navrhování výrobních 

linek a posouzením vybrané výrobní linky. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku 

výroby jako klíčového procesu v podniku a popis způsobu sestavení návrhu výrobního systému, 

na seznámení s podstatou a vybranými nástroji štíhlé výroby a dále s ergonomií jako 

disciplínou, která se zabývá přizpůsobením pracovních podmínek výkonnostním možnostem 

člověka. Praktická část práce obsahuje popis montážní linky na výrobu lamelových roštů ve 

společnosti AHORN CZ, s.r.o. a ergonomickou analýzu pracovišť předmětné výrobní linky, 

jejíž součástí jsou také opatření navrhovaná na základě zjištěných poznatků a následné 

vyhodnocení a doporučení pro praxi.      
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Abstract 

 

The aim of this bachelor thesis is to evaluate the current state of knowledge in the design of 

production lines and assessing the selected production line. The theoretical part of the thesis is 

focused on the characteristic of production as a key proces in the company and the description 

of how to construct the design of the production system, the familiarisation with the essence 

and selected tools of lean manufacturing and ergonomics as a discipline occupied with 

adaptation of working conditions to a person’s performance capabilities. The practical part of 

the thesis includes a description of the assembly line for the production of lamellar grates at 

AHORN CZ, s.r.o, and an engonomic analysis of the workplace of the production line which 

also includes measures proposed on the basis of the findings followed up by evaluation and 

recommendations for practise. 
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ÚVOD 
 

     Neustálý růst kvalitativních a množstevních požadavků na výrobu přináší nutnost obnovy 

výrobních zařízení a výsledných produktů tak, aby bylo dosazeno maximálního možného efektu 

při respektování existujících podmínek, tj. omezených zdrojů surovin, energie a především 

pracovních sil. 

 

     Jedním z důležitých faktorů tvorby ekonomické přidané hodnoty je produktivita. Podniky 

se snaží o udržení své konkurenceschopnosti na trhu, který žádá kvalitní výrobky za přijatelnou 

cenu, a proto jsou nuceny hledat nové způsoby zvyšování produktivity při zachování 

požadované kvality výrobků bez zvyšování nákladů. Smyslem každého podnikání je tvorba 

zisku, který však nelze očekávat, jestliže zákazníci nebudou poptávat výrobky a služby 

z důvodu vysokých cen. Proto je třeba pozornost zaměřit na snižování nákladů a efektivní 

využívání disponibilních zdrojů. Ekonomické ukazatele podniku je možné pozitivním 

způsobem ovlivnit také prostřednictvím ergonomie, jejímž hlavním cílem je v praxi ochrana 

zdraví při práci. Vytvořením optimálních podmínek na pracovišti lze snížit nemocnost 

a úrazovost zaměstnanců a současně zvýšit jejich výkonnost, a tím snížit náklady. 

 

     Cílem této bakalářské práce je zhodnocení stavu poznání v oblasti navrhování výrobních 

linek zejména z hlediska ergonomie a zhodnocení vybrané linky s vlastními závěry 

se zhodnocením dosažených výsledků a s doporučením pro praxi. 

 

     Teoretická část práce obsahuje literární rešerše s orientací na řešenou problematiku. 

Je zaměřena na charakteristiku výroby jako klíčového procesu v podniku a popis způsobu 

sestavení návrhu výrobního systému, na seznámení s podstatou a vybranými nástroji štíhlé 

výroby a dále s ergonomií jako disciplínou, která se zabývá přizpůsobením pracovních 

podmínek výkonnostním možnostem člověka. Je zde nastíněn právní rámec ergonomie, 

hodnocení a prevence ergonomických rizik a podrobně popsána metoda RULA, která je dále 

využita v praktické části práce. Dále je představena společnost AHORN CZ, s.r.o., která je 

v současné době největším producentem lamelových roštů na tuzemském trhu.  Praktická část 

práce obsahuje popis montážní linky na výrobu lamelových roštů, ergonomickou analýzu 

pracovišť předmětné výrobní linky, jejíž součástí jsou také opatření navrhovaná na základě 

zjištěných poznatků a následné vyhodnocení a doporučení pro praxi.      
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1 VÝROBA A VÝROBNÍ SYSTÉM 
 

1.1 Výroba jako klíčový proces v podniku    

     Výroba představuje jeden z hlavních pilířů tvorby hodnoty v podniku. Výrobní podnik lze 

v systémovém pojetí chápat jako produkční systém, který vstupy – zdroje ze svého okolí 

transformuje na výstupy – produkty poskytované svému okolí za předpokladu tvorby přidané 

hodnoty. Způsob transformace je proces, který je vedle produktu základní složkou produkčního 

systému.  [1] 

 

 

 
Obr. 1 Výrobní podnik v systémovém pojetí [1] 

 

      

     Vstupy do systému jsou zdroje nezbytné pro vytváření výstupů. Rozdělují se na zdroje, které 

se přímo transformují do výstupu: 

 

- materiál, 

- informace, 

- zákazníci, 

 

a vstupy, které se do výstupů netransformují:  

 

- lidské zdroje,  

- fixní aktiva, 

- spotřební materiál. [1] 

      

     Ze systému vystupuje produkt, kterým mohou být výrobky, služby nebo informace pro 

zákazníky. [1] Za hlavní výstup ze systému lze považovat přidanou hodnotu, k jejíž tvorbě 

směřuje veškerá činnost podniku. Produkci této hodnoty ovlivňuje efektivnost a produktivita 

výrobního systému.  

 

    Výrobním procesem se rozumí souhrn technologických, manipulačních, kontrolních 

a řídících činností, jejichž účelem je měnit tvar, rozměry, složení, jakost a spojení výchozích 

materiálů a polotovarů z hlediska požadovaných technických a ekonomických podmínek 

vyráběného výrobku prostřednictvím výrobních systémů. Tyto lze obecně vymezit jako věcné, 

technologicky, časově, prostorově a organizačně jednotné seskupení hmotných zdrojů 

a pracovních sil určených pro výrobu vybraného sortimentu výrobků. [2]  
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     Veškeré prvky výrobního systému se postupně inovují, dochází od změn malých až 

k zásadním, přičemž změny probíhají v cyklech. Z uvedeného vyplývá, že při vybavení 

provozu novými stroji musí být následně zvýšena kvalifikace obsluhujících pracovníků, nové 

situaci musí být přizpůsobeno uspořádání strojů a způsob zásobování materiálem, je třeba 

změnit organizaci výroby atd. [3]  

 

 

1.2 Typy výroby    

     V jednom výrobním podniku nebo i jen jeho části může být vyráběno širší spektrum 

výrobků, celý závod proto bývá charakterizován dle převládající výroby. V strojírenské praxi 

typy výroby rozlišujeme nejčastěji podle výrobního programu: 

 

- základní výroba – základní výrobní program a sortiment výroby, 

- vedlejší výroba – výrobky, které tvoří součást nebo příslušenství výrobků základní 

výroby, 

- doplňková výroba – pro kooperaci nebo zpracování odpadu, 

- přidružená výroba – nepatří do výrobního programu příslušného výrobního oboru, 

typicky strojírenská výroba v zemědělství, 

 

a podle rozsahu sortimentu a objemu: 

 

- kusová výroba,  

- sériová výroba, 

- hromadná výroba. [4] 

 

 
Obr.2 Typy výroby  [4] 

 

     Jedním z důležitých činitelů ovlivňujících výsledky hospodaření výrobního podniku je 

opakovanost výroby, neboť s jejím růstem se při zachování stejných vstupních podmínek 

zvyšuje výkonnost příslušných výrobních jednotek a tím dochází k poklesu celkových nákladů 

na jednotku produkce. Negativní stránkou tohoto růstu je však omezená schopnost pružně 

reagovat na požadavky zákazníka i na případné poruchy ve výrobě. [5]  
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1.2.1 Kusová výroba 

     Charakteristickým rysem kusové výroby je nízká nebo dokonce žádná opakovatelnost 

výrobního procesu a časté střídání pracovních postupů. Obvykle se jedná se o projekt výroby 

na zakázku, kdy se jednotlivé požadované výrobky s nestandardními rozměry vyrábějí 

zpravidla jen jednou pomocí univerzálního nářadí a strojního vybavení, které je třeba volit tak, 

aby umožňovalo použití různých způsobů obrábění.   

 

     Tento způsob výroby klade vysoké nároky na kvalifikovanou pracovní sílu, neboť díky její 

různorodosti dochází například k častému seřizování strojů. Stroje bývají rozmístěny podle 

technologické příbuznosti. Nevýhodou kusové výroby mohou být díky obtížné organizaci práce 

a často neefektivnímu využití výrobních zařízení vysoké náklady na výrobu. [4; 5]   

 

 

 

 
 

Obr. 3 Příklad produktu kusové výroby – obrobené víko převodovky (klobouk) [6] 
 

 

1.2.2 Sériová výroba 

     Pro sériovou výrobu je charakteristická výroba vyššího počtu výrobků vyráběných 

v jednotlivé dávce – sérii za použití standardizovaných výrobních postupů, přičemž s ohledem 

na tvar a velikost výrobků rozlišujeme velikost sérií na malou čítající 5 až 50 kusů, střední 

s počtem 50 až 500 kusů a velkou, která přesáhne 500 kusů.  

 

     Tento způsob výroby je realizován s využitím moderních technologií, které představují 

různé typy automatů, robotů a montážních linek. Opakovanost výroby umožňuje zvýšit 

specializaci pracovišť. Výrobní zařízení bývá rozmístěno do linek a technologický postup je 

uzpůsoben tak, aby byl na každém pracovišti prováděn určitý počet operací s použitím 

specializovaného nářadí, upínačů, měřidel a dalšího vybavení. 
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     Jedním ze základních předpokladů úspěšnosti tohoto typu výroby je zajištění plynulého 

odběru produkce, neboť výkyvy ve výrobě významným způsobem ovlivňují její hospodárnost.  

Náklady na sériovou výrobu však bývají s ohledem na jednodušší organizaci výroby a menší 

nároky na kvalifikaci pracovníků nižší než v kusové výrobě, a naopak roste produktivita práce. 

[4; 5]    

 

 

 

 
 

Obr. 4 Výrobní linka ve společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. [7] 

 

 

1.2.3 Hromadná výroba 

     Jedná se o vysoce produktivní způsob výroby, neboť se hromadně vyrábí velké množství 

stejného druhu výrobků za použití jednoúčelových strojů vykonávajících vždy jednu 

jednoduchou operaci. Pro hromadnou výrobu je typická vysoká míra opakovatelnosti při 

zajištění stálosti výrobního programu.  

 

     Výrobní zařízení bývá rozmístěno do linky, která je díky vysoké úrovni organizace práce 

plynule zásobována materiálem, nářadím, potřebnou dokumentací, přičemž každá konstrukční 

či technologická změna vyvolává nutnost její přestavby. 

 

     Nároky na kvalifikaci pracovníků jsou díky dělbě práce a vysoké specializaci pracovníků 

nízké, jednotlivé pracovní postupy bývají řešeny podrobně až do návrhů jednotlivých 

konkrétních pohybů pracovníků. Seřizování strojů bývá prováděno kvalifikovanými 

specialisty. Hromadná výroba se vyznačuje vysokým stupněm mechanizace a automatizace 

a s ohledem na výše uvedené umožňuje využití progresívních technologií. Tím se stává 

nízkonákladovou a současně se vyznačuje vysokou produktivitou práce. [4; 5]     
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2 SESTAVENÍ NÁVRHU VÝROBNÍHO SYSTÉMU 
 

2.1 Obecný postup při sestavování návrhů 

     V současné praxi se lze častěji setkat se zadáním racionalizovat stávající výrobu než 

s úlohou zpracovat návrh výroby zcela nové. Samotnému provedení kvalitního návrhu 

předchází přípravné období zahrnující diagnostiku a orientační průzkum, sběr informací, 

shromažďování podkladů, rozbor aktuálního stavu. [4] 

 

2.1.1 Diagnostika 

     V této fázi jde především o rychlou orientaci v řešené oblasti, řešitel se seznamuje 

s objektem řešení. V situaci, kdy není navrhován nový výrobní systém, ale bude prováděna 

racionalizace stávajícího systému, jde zejména o důkladné zmapování jeho případných 

nedostatků a rezerv. Kvalitně provedená diagnostická fáze je podmíněna zkušenostmi řešitele 

či řešitelů, kteří znají vzájemné závislosti jevů a příčin. [3; 4]       

           

2.1.2  Sběr informací     

     Provedené analýze informací předchází jejich organizované shromažďování, které nelze 

podcenit. Informace je možno získávat z evidence a z pozorování. Informace z evidence jsou 

obvykle snadno dostupné z podnikových informačních systémů či veřejně dostupných rejstříků. 

Naopak informace z pozorování jsou získatelné obtížněji, cennou devizou je však jejich 

aktuálnost zaměřená na konkrétní objekt a schopnost objektivně zobrazovat realitu. Tento typ 

informací je často před provedením analýzy třeba zpracovat vyloučením chyb měření, 

výpočtem průměrů, směrodatných odchylek apod. [3; 4]   

      

2.1.3 Analýza 

     V průběhu této fáze je prováděno všestranné bilancování, hodnocení a posouzení mnoha 

hledisek zkoumaného jevu, např. hlediska technického, ekonomického, ergonomického apod. 

tak, aby provedeným rozborem informací vyplynuly možné varianty řešení dané problematiky. 

[3; 4]     

 

2.1.4 Návrh 

     V návrhové fázi se v maximální míře uplatní nadání a schopnosti řešitele, neboť žádný 

projekt není v plné míře opakovatelný.  Za pomoci nejnovějších vědeckých poznatků získaných 

studiem dostupné odborné literatury a informací jsou rozpracovány jednotlivé směry řešení, 

které vyplynuly z důkladného rozboru, následně je vybrána nejvhodnější varianta pro řešenou 

situaci a ni je zpracována technická dokumentace. Součástí této fáze je také zpracování návrhu 

náběhu výroby, který může významným způsobem ovlivnit efektivnost projektu a návratnost 

vynaložených investičních nákladů. Součásti návrhu je ekonomické zhodnocení a vypracování 

časového plánu realizace. [3; 4]       
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2.1.5 Realizace 

     Samotná realizace spočívá ve vlastní instalaci a zavedení navrhovaného projektu. 

V realizační fázi se již naplno projeví případné nedostatky projektové přípravy, které se také 

odrazí v ekonomickém hodnocení. Realizaci lze zabezpečit více způsoby – dodavatelsky, 

vlastními silami nebo kombinovaným způsobem. Po ukončení zkušebního provozu následuje 

předání formou předávacího protokolu nebo formou kolaudace v případě rozsáhlejších 

projektů. [3; 4]      

 

 

2.2 Kapacitní propočty a jejich základní rozdělení 

     Prostřednictvím kapacitních propočtů je řešen vztah je mezi výrobním programem 

a výrobním profilem navrhovaného provozu. Výrobní plán je určován předpokládanými 

ročními počty výrobků, které bude podnik vyrábět. Výrobní profil udává typy a počty strojů, 

zařízení a ručních pracovišť, počty pracovníků požadovaných profesí a potřebnou výměru 

ploch. Kapacitní propočty spočívají v poměřování času, který určitá pracovní jednotka je 

schopna využít k práci za určitý časový úsek, s časem, který je od této časové jednotky 

vyžadován za stejné časové období. [3]   

 

     Kapacitní propočty se člení na statické a dynamické. Statický propočet udává přehled 

o průměrné spotřebě strojů, pracovníků a ploch uvažovaného provozu za celé časové období 

a je využíván pro zajištění celkových investic a pracovníků. Výsledky statického propočtu se 

o mnoho neodlišují od skutečné potřeby v podniku, jejichž vyráběný sortiment je stabilní.  

Za situace, že výrobní sortiment podniku je v kratších časových intervalech proměnlivý 

v závislosti na aktuálních požadavcích zákazníků, je potřeba pomocí dynamického kapacitního 

propočtu zjišťovat okamžitou kapacitní spotřebu strojů, pracovníků a ploch ve stanovených 

časových intervalech na základě krátkodobých operativních plánů. Tento typ propočtu vyžaduje 

operativní plán a více a podrobněji zpracované vstupní podklady než statický propočet – 

měsíční, týdenní či denní rozpisy práce pro jednotlivá pracoviště, přičemž způsob výpočtu je 

totožný. [3] 

 

 

 
Obr.  5 Základní rozdělení kapacitních propočtů [3] 
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Statické propočty dále rozlišujeme na: 

- přesné – nutným předpokladem je úplná konstrukční a technologická dokumentace, lze 

relativně přesně určit potřebné počty výrobních zdrojů, 

- přibližné – jsou využívány za situace, kdy sortiment výroby ještě není přesně znám,  

 

dynamické propočty rozdělujeme na: 

- optimalizační – při posuzování ve vztahu ke konkrétnímu cíli, kterým může být např. 

maximalizace zisku či minimalizace určitého typu nákladů,       

- simulační – jedná se o vytvoření modelu výrobního systému v simulačním software, 

pomocí kterého je možné analyzovat vztahy mezi výrobním plánem a výrobním 

profilem. [3]       

 

 

2.3 Návrh pracoviště 

     Jednotlivá pracoviště lze s ohledem na uvažovaný výrobní program uspořádat níže 

uvedenými základními způsoby nebo jejich kombinacemi. Vhodnou volbou typu rozmístění 

výrobních zařízení lze ovlivnit dosahovaný stupeň produktivity konkrétního pracoviště při 

respektování bezpečnostních a ergonomických kritérií.  

 

2.3.1 Volné uspořádání 

     Stroje a zařízení jsou v tomto typu uspořádání uskupeny nahodile při respektování alespoň 

základních výrobních a ergonomických kritérií. Volné uspořádání lze akceptovat na 

pracovištích, kde není určen materiálový tok a organizační vztahy. Prakticky se může jednat 

pouze o prototypové a údržbářské dílny s kusovou výrobou.  [3; 4; 8]       

 

 
Obr.6 Volné uspořádání pracovišť [8]       

 

 

2.3.2 Technologické uspořádání  

    Technologické upořádání je využíváno v kusové nebo malosériové výrobě. 

V technologických postupech jsou operace slučovány podle příbuznosti, s čímž koresponduje 

také uspořádání strojů. Operace spojené vždy s jedním typem opracování probíhají na jednom 

pracovišti – lisování v lisovně, svařování ve svařovně apod. Předpokladem tohoto typu 

uspořádání je kvalifikovaná pracovní síla.   
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     Výhodou tohoto uspořádání je zjednodušení práce seřizovačů a snadnější údržba, nenarušení 

výroby při změně výrobního programu nebo při poruchách strojů, možnost specializace mistrů 

podle profesí. Mezi nevýhody patří především dlouhý tok materiálu, nároky na prostor a vysoké 

náklady na přepravu. [3; 4; 8] 

 

 

 
Obr. 7 Technologické uspořádání pracovišť [8]       

 

 

 

 

     Tok materiálu v technologicky upořádaném pracovišti ve variantě bez centrálního 

meziskladu je znázorněn níže.  

 

 
Obr.8 Tok materiálu v technologicky uspořádaných provozech [4]       
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2.3.3 Předmětné uspořádání 

     Tento typ uspořádání se uplatňuje ve velkosériové a hromadné výrobě. Pracoviště jsou 

řazena podle návaznosti operací v technologickém postupu vyráběného výrobku, přičemž 

součásti se pohybují stejným směrem a tím vzniká výrobní proud – linka.  Nejúčinnější stupněm 

tohoto typu uspořádání je automatická synchronizovaná linka, která je zpravidla složena 

z velmi produktivních jednoúčelových strojů, propojených společným dopravníkem. 

Předmětné uspořádání klade nároky na podrobně zpracovanou technickou přípravu a plánování 

výroby, naopak nevyžaduje kvalifikovanou pracovní sílu. Stroje seřizují specialisté.  

 

     Výhodou předmětného uspořádání je především nižší rozpracovanost výroby a tím nižší 

náklady na mezioperační zásoby, úspora mezioperačních časů díky zkrácení manipulačních 

drah, zkrácení průběžné doby výroby a zvýšení průtoku.  Nevýhodou jsou nákladnější 

a složitější seřizování a údržba používaných jednoúčelových strojů, nižší využití strojů v lince 

a delší časy při přeseřizování na jinou výrobu. [3; 4; 8]       

 

 

 
Obr. 9 Předmětné uspořádání pracovišť [8]        

 

  

2.3.4 Modulární uspořádání 

     Typ uspořádání, který se rozšířil se zaváděním CNC strojů do výroby. Stroje jsou seskupeny 

do výrobních buněk nebo technologických bloků, pracoviště jsou utvořena z jednoho nebo více 

CNC strojů nebo obráběcích center. Modulární uspořádání se vyznačuje vysokou 

produktivitou, schopností pružně reagovat na změnu výrobního sortimentu, ale také vysokými 

vstupními investičními náklady a vyššími nároky na kvalifikovanou obsluhu a technickou 

přípravu výroby. Tento typ uspořádání umožňuje efektivní sériovou i kusovou výrobu. [3; 4; 8]   

 

 

 
Obr. 10 Modulární způsob rozmístění pracovišť [8]    
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2.3.5 Buňkové uspořádání 

     Buňku tvoří vysoce produktivní stroj s automatizovaným okolím – robotické podavače, 

dopravníky, automatické zakladače. Jedná se o modifikaci modulárního uspořádání. Vyznačuje 

se vysokou produktivitou práce a zpravidla je zaveden třísměnný provoz kvůli efektivnímu 

využití CNC strojů, jejichž pořízení je spojeno s vysokými investičními náklady. Nutná je 

vysoká standardizace výroby. Toto uspořádání má vysoké nároky na technickou přípravu 

výroby a dostatečně objemný výrobní program. [3; 4; 8]       

 

 

 

 
 

Obr. 11 Buňkové uspořádání pracovišť [8]       
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3 ŠTÍHLÁ VÝROBA 
 

3.1 Filozofie štíhlé výroby 

      Štíhlá výroba (anglicky lean manufactoring), štíhlá logistika, štíhlá administrativa a štíhlý 

vývoj  spolu tvoří  štíhlý podnik. Filozofie štíhlého podniku vychází ze skutečnosti, že všechny 

činnosti, které netvoří hodnotu pro zákazníka, jsou plýtváním a proto je třeba je odstranit.   

Štíhlost podniku určuje fakt, že provádí pouze ty činnosti, které jsou potřebné a žádané, provádí 

je správně, rychleji než ostatní a s minimem nákladů. [9] 

 

      Koncept štíhlé výroby byl rozvinut ve firmě Toyota ve 20. století  po skončení 2. světové 

války jako důsledek krize, ve které se společnost nacházela. Zadlužení společnosti osminásobně 

překračovalo její kapitál a Toyota stála na pokraji bankrotu. Bylo třeba zdokonalit výrobní 

systém firmy tak, aby dosahovala co nejvyšší produktivity. Ve stávajícím systému hromadné 

výroby docházelo ke zpracování velkého objemu materiálu, který byl uskladňován a předáván 

k další výrobní operaci.  Toyota si však s ohledem na nedostatek hotovosti nemohla dovolit 

vysoký podíl rozpracované výroby, potřebovala dosáhnout rychlejších obrátek od převzetí 

dodávky po inkaso platby. Soustředila se proto  na zdokonalení výrobního procesu a eliminaci 

plýtvání, což znamenalo  minimalizovat průběžný čas a tím uvolnit hotovost, snižovat náklady 

z každého kroku v každém postupu a na nic nečekat, protože čas jsou peníze. Postupně byl 

vyvinut celistvě promyšlený výrobní systém Toyota production systém (TPS), který přesáhl 

automobilový a strojírenský průmysl, neboť umožňuje efektivní výrobu širokého spektra 

výrobků napříč celým trhem. [10; 11] 

 

 

3.2 Odstraňování ztrát jako podstata systému 

       Základním principem systému štíhlé výroby je zkrácení času mezi výrobcem a zákazníkem 

odstraněním plýtvání v řetězci mezi nimi tak, aby byly ve správný okamžik dodávány produkty 

vysoké kvality při nízkých nákladech.  Za plýtvání lze považovat všechno, co zvyšuje náklady 

na výrobu produktu, aniž by to současně zvyšovalo jeho hodnotu. [9] 

 

     Implementací prvků štíhlé výroby dochází k odstranění následujících typů plýtvání, které se 

v různé míře vyskytují v každém výrobním systému:  

- nadvýroba – vyrábí se příliš mnoho nebo příliš brzy, dochází ke ztrátám ve formě 

přezaměstnanosti a nákladů za skladování nadměrných zásob, 

- čekání – ztráty disponibilního času v důsledku čekání dělníků na nástroj, dodávku apod., 

zpoždění procesů, 

- opravování – plýtvání v důsledku odstraňování nekvality, 

- doprava a přemísťování – plýtvání v důsledku rozložení procesů na velké vzdálenosti, 

přesuny výrobků či materiálu mezi sklady nebo manipulace mezi procesy, 

- nadbytečná práce – plýtvání způsobené prováděním činností nad rámec vymezené 

specifikace, 

- zbytečný pohyb – plýtvání způsobené zbytečnou chůzí a ztrátovými pohyby při práci – 

hledáním a natahováním se pro nástroje apod., 

- nevyužité dovednosti pracovníků – největší plýtvání v podobě nevyužitých nápadů, 

možných zlepšení a inovací v důsledku nezájmu nadřízených . [9]    
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3.3  Vybrané prvky štíhlé výroby 

 

3.3.1 Štíhlé pracoviště 

     Základem štíhlé výroby je štíhlé pracoviště. Toto pracoviště užitím metody 5S, principů 

ergonomie, ale i analýzou a měřením práce navrženo tak, aby pracovník při minimální námaze 

podal maximální výkon. Vytvoření štíhlého pracoviště je žádoucí na všech místech, kde vzniká 

plýtvání, protože jeho uspořádání, organizace a pořádek limitují vše, co brání hladkému 

průběhu výrobního procesu. [9] 

 

     Mezi pozitivní přínosy vytvoření tohoto pracoviště patří především:  

- zvýšení produktivity práce při snížené námaze pracovníků, 

- snížení úrazovosti a zařízení organismu,  

- snížení množství zásob na pracovišti, 

- přehlednost a omezení ztrátových časů na pracovišti, 

- zvýšení výkonnosti při minimálních vstupních investicích,  

- zvýšení podnikové kultury. [9] 

 

 

 
 

Obr. 12 Prvky štíhlého pracoviště [9] 
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       Vytvoření štíhlého pracoviště však nepřináší pouze pozitiva, ale také omezení a rizika – 

pracovníci mohou mít obavu ze zkracování výkonových norem, nevhodně zvolený systém 

odměňování může vyvolávat averzi vůči všem formám zvyšování produktivity, při nesprávné 

implementaci mohou náklady na zeštíhlení převýšit očekávané výnosy. [9]  

 

3.3.2 Metoda 5S 

     Vše, co brání hladkému průběhu výrobního procesu, lze limitovat uspořádáním, organizací 

a pořádkem, které jsou důležitou součástí štíhlého pracoviště. Dosažení výše uvedených 

podmínek štíhlého pracoviště obvykle umožňuje zavedení metody 5S. [9] 

 

 

 
 

Obr. 13 Metoda 5S [9] 

 

 

 

 Implementace metody 5S v praxi probíhá v následujících pěti krocích: 

1. krok: Seiri – setřídit, separovat 

     Smyslem prvního kroku je roztřídit jednotlivé položky na pracovišti a určit, které z nich je 

třeba odstranit tak, aby se na pracovišti nacházely pouze potřebné položky v nezbytném 

množství a v čase jejich skutečné potřeby. Jednotlivé položky jsou obvykle tříděny podle 

četnosti jejich využití na používané denně, týdně nebo měsíčně a pouze výjimečně. Tímto 

způsobem docílíme odstranění přebytečného materiálu, nástrojů, zásob, ale i také nadbytečných 

pohybů pracovníků a úkonů, které nepřidávají produktu žádnou hodnotu. [12] 

2. krok: seiton – systematizovat  

     Druhým krokem docílíme zpřehlednění a vizualizaci pracoviště. V souladu 

s ergonomickými pravidly a frekvencí využití je třeba určit přesné místo pro konkrétní položky. 

Každá položka musí být umístěna takovým způsobem, aby je bylo možné snadno najít, použít 

dle potřeby a vrátit zpět na určené místo.  Každý předmět je označen a je určen jeho počet, 

v jakém se bude na daném pracovišti nacházet. Tento krok je díky své jednoduchosti často 

podceňován, ale pořádek na pracovišti pomáhá předcházet závadám a přispívá k udržení 

hodnoty používaných předmětů. [12]  
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3. krok: Seiso – společně čistit 

     Výsledným efektem třetího kroku je čisté, uspořádané a bezpečné pracoviště, na kterém se 

snižuje pravděpodobnost úrazu a také poruchovost strojů a také zmetkovitost. Pomocí plánu 

čištění, ve kterém je přesně definováno, co je třeba čistit, dále kdo konkrétně, kdy a jak často 

bude tuto činnost provádět a jakými prostředky. V plánu je také určeno konkrétní místo, kde 

určený pracovník najde potřebné pomůcky pro úklid. Průběh čištění je evidován na formuláři 

standardu čistého pracoviště. [12] 

4. krok: Seiketsu – standardizovat 

     Čtvrtý krok směřuje k vytvoření konečné verze konkrétního a věcného standardu pracoviště, 

založeného na faktech a analýze, který obsahuje změny uskutečněné v předcházejících krocích 

představující nově vytvořený koncept péče o pracoviště.  Přehled o všech aktivitách čištění a 

o rozmístění jednotlivých položek má každý pracovník možnost získat díky vizuálnímu 

standardu, takže v konečném výsledku je docílen stav, kdy nic není třeba hledat a nikdo se 

nezdržuje. [12] 

5. krok: Shitsuke – stále zlepšovat 

     Cílem pátého kroku je stálé zlepšování současného stavu, které vyžaduje disciplínu. 

Dosažení stavu, kdy se dodržování standardů stane pro všechny zainteresované samozřejmostí, 

předpokládá změnu myšlení a chování pracovníků v podniku a vyžaduje čas. Za situace, že 

standardy nebudou pracovníky přijaty a dodržovány, může dojít k tomu, že nastavené změny 

nepovedou k odstranění plýtvání, ale naopak ho budou podporovat. K monitorování dodržování 

standardů slouží pravidelné audity a hodnocení plnění standardů 5S. [12] 

 

3.3.3 Vizualizace 

     Ke zpřehlednění pracoviště je využívána vizualizace, protože vizuální podoba je nejrychlejší 

a nejspolehlivější metodou k předávávání informací. Vizualizace je účinná nejen pro zlepšení 

komunikace a informovanosti, ale také pro hledání východisek při řešení nastalých problémů.  

Soubor technik pro vytváření pracoviště zahrnující vizuální komunikaci a kontrolu v celém 

pracovním prostředí je označován jako vizuální management. Vizuální management vychází 

z předpokladu, že vše, co se měří a zobrazuje, je v pořádku. Díky jednoduchým vizuálním 

nástrojům lze jakoukoliv vzniklou neshodu odstranit nápravným opatřením. [13] 

 

     V praxi jsou nejčastěji využívány následující vizuální nástroje: 

- různé typy stacionárních informačních tabulí, 

- elektronické tabule sloužící k zobrazování výrobního výkonu a dalších výrobních 

ukazatelů, 

- signalizační zařízení – světla a jiné signalizační prostředky,  

- grafické označení míst na palety, vozíky s materiálem apod. na podlaze a na stěnách,  

- vizuální pomůcky zahrnující obrázkové postupy, multimediální prezentace apod., 

- barevné odlišení nástrojů, součástek, palet apod. [13] 
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3.4 Kaizen 

     Japonský výraz „kaizen“ znamená v překladu změna k lepšímu.  V praxi je tímto slovem 

označován proces kontinuálního zlepšování napříč celým podnikem, na kterém se podílejí 

všichni zaměstnanci. Každý z nich může přispět ke zlepšování svými nápady a postřehy. [11]   

Smyslem tohoto systému je snaha o neustálé zlepšování, která však není zaměřena na radikální 

jednorázová řešení, ale na realizaci pravidelných a rychle proveditelných drobných zlepšení, 

která mohou být v konečném výsledku daleko efektivnější. [9] 

 

 

  

     V souvislosti s touto filozofií bývá často zmiňováno spojení gemba kaizen.  „Gemba je 

místo, kde se vykonává daná činnost nebo proces, který chceme zlepšovat. Ve výrobním podniku 

je to dílna, v nemocnici ordinace, v hotelu jídelna. Gemba není pracovní stůl manažera.“  [9] 

       

      Systém kaizen je charakterizován následujícími principy:  

 

- zlepšování – všechno je možné zlepšovat – kvalitu, produktivitu, náklady,  

- neustále – všechno prochází nepřetržitým vývojem – mění se trhy, výrobky, zákazníci 

a jejich požadavky. [9] 

 

       

 
 

Obr. 14 Zlepšování a udržování v podniku [9] 

 

 

     Konkrétní způsob, který mohl být návodný pro využití a vzájemné propojení jednotlivých 

typů zlepšovacích aktivit však neexistuje, protože každý podnik je jedinečný.  Podmínkou 

funkčnosti systému zlepšování tedy musí být především jeho přizpůsobení konkrétním 

podmínkám a možnostem podniku. Zlepšování procesů v podniku nepřináší pouze finanční 

efekt, ale především pomáhá rozvíjet schopnosti zaměstnanců firmy, kteří v současné době 

představují důležitou konkurenční výhodu. [9]              

 

 

 

 

 



   

 26 

4 ERGONOMIE NA PRACOVIŠTI 
 

4.1 Systém člověk – stroj – pracovní prostředí 

     Pojem ergonomie vznikl spojením řeckých slov ergon – práce a nomos – zákon, pravidlo. 

Hlavním cílem této vědní disciplíny je ochrana zdraví při práci. Ergonomie se zaměřuje na 

studium vzájemného působení člověka a dalších prvků systému, zjištění jejich vzájemných 

vazeb a účinků a vytváření souborů opatření technického, organizačního a personálního         

typu tak, aby řešení pracovních podmínek bylo přizpůsobeno výkonnostním možnostem 

člověka ve výrobě. [14]  

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 15 Systémové pojetí člověk – stroj – pracovní prostředí [15] 

 

 

     V ergonomickém systému jsou řešeny následující typy úloh: 

- ergonomická racionalizace – zlepšení podmínek na pracovišti, 

- ergonomické modelování – např. ověřování změny výkonu pracovníka při úpravě 

parametrů pracoviště,  

- ergonomická analýza – experimentální zjišťování chování systému – např. zkoušení 

nového zařízení či technologie,  

- projekční ergonomie – navrhování zařízení či pracoviště v souladu s ergonomickými 

zásadami. [15] 

 

     Základní oblasti ergonomie jsou rozděleny následovně:      

- fyzická ergonomie – zaměřuje se na zkoumání vlivu pracovních podmínek a pracovního 

prostředí na lidské zdraví, řeší problematiku pracovních poloh, manipulace s břemeny, 

opakovatelné pracovní činnosti, nemoci z povolání, uspořádání pracoviště, bezpečnost 

práce,  
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- kognitivní (psychická) ergonomie – zkoumá psychologické aspekty pracovní činnosti – 

psychická zátěž, procesy rozhodování, dovednost a výkonnost, vzájemné působení 

člověk – počítač, pracovní stres apod.,  

- organizační ergonomie – zaměřuje se na sociotechnické systémy včetně organizačních 

struktur, strategií a postupů – lidský systém v komunikaci, týmová práce, režim práce 

a odpočinku apod. [14] 

 

 

 
 

Obr. 16 Ekonomický a společenský význam ergonomie [16] 

 

 

4.2 Právní rámec ergonomie  

     Ergonomické požadavky a doporučení jsou obsaženy v celé řadě právních předpisů. 

S ergonomií na pracovišti úzce souvisí problematika bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci. 

   

     Mezi nejdůležitější právní předpisy vztahující se aktuálně k dané problematice patří 

především:   

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – upravuje právní 

vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci při výkonu závislé práce nebo v souvislosti 
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s ním, v ustanoveních § 101 až § 108 jsou vymezeny povinnosti zaměstnavatelů a práva 

a povinnosti zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,   

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů – zákon upravuje práva a povinnosti fyzických 

a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů 

ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc, 

- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění 

pozdějších předpisů,  

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, 

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů 

a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

4.3 Ergonomie pracovního místa 

4.3.1 Hodnocení a prevence ergonomických rizik  

     Při výkonu práce je člověk vystaven působení různých rizikových faktorů, které mimo jiné 

ovlivňují jeho výkonnost a dlouhodobým působením mohou také ohrožovat jeho zdravotní stav. 

Na veškeré pracovní systémy jsou proto v souladu s platnou legislativou kladeny takové 

nároky, aby byly vytvářeny optimální pracovní podmínky ve shodě s požadavky kladenými na 

pracovní výkon zaměstnanců.  Vyhledávání a následné odstranění rizikových faktorů případně 

přijetí opatření vedoucích k omezení působení rizikových faktorů za situace, že jejich úplná 

eliminace není možná, je postupem označovaným jako prevence rizik. 

 

      Dle platné legislativy jsou při hodnocení pracovního místa posuzována především 

následující kritéria:   

- podlahová plocha pro jednoho pracovníka,  

- světlá výška pracoviště,   

- vzdušný prostor, 

- pracovní prostor,  

- pracovní poloha,  

- pracovní (manipulační) rovina,  

- prostor pro dolní končetiny,  

- fyzická a psychická zátěž,  

- zraková zátěž, 

- akustické podmínky,   

- mikroklimatické podmínky apod. [17] 
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     Mnohé faktory prostředí působí na člověka současně, což může vést 

k vzájemnému zesilování jejich účinků, a tedy k výraznějším nežádoucím následkům.    

 
 

 
              

Obr. 17 Ovlivnění člověka působením vybraných faktorů pracovního prostředí [18] 

 

4.3.2 Prostorové požadavky na pracoviště 

     Dle § 46 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2207 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 361/2007 Sb.)  je základní 

světlá výška prostor pro práci určena následovně: 

 
a) do 20 m2 nejméně 2,50 m, 

b) do 50 m2 nejméně 2,60 m, 

c) od 51 do 100 m2 nejméně 2,70 m, 

d) od 101 do 2 000 m2 nejméně 3,00 m, 

e) více než 2 000 m2 nejméně 3,25 m. 

 

     Minimální objemový prostor je ustanovením § 47 odst. 1 až 3 nařízení vlády č. 361/2007 

Sb. určen následovně:  
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a) 12 m3 zařazené do tříd I nebo IIa podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1,  

b) 15 m3 zařazené do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky 

č. 1,  

c) 18 m3 zařazené do tříd IVa, IVb nebo V podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky 

č. 1.  

 

4.3.3 Pracovní poloha 

     Jako pracovní poloha je označována taková poloha těla, ve které je vykonávána určená 

pracovní činnost. V každé pracovní poloze je důležité zajistit stabilitu celého těla tak, aby 

nedocházelo k nadměrnému zatěžování kosterně-svalového systému. [14] 

 

      Pracovní polohy jsou z hlediska vlivu na muskuloskeletální systém rozděleny na: 

- fyziologicky vhodné – poloha těla nevyžaduje statické úsilí a výrazné odchylky 

od neutrální polohy,   

- fyziologicky nevhodné – vyžadují výraznou změnu polohy trupu – např. předklon, 

zákon, dřep, zvednuté ruce apod. [14] 

 

     Rozlišujeme pracovní polohy vsedě, vstoje, vkleče nebo jejich kombinaci. Za nejpříznivější 

pracovní polohu se pokládá sed a stoj, optimální řešením je jejich střídání. Vsedě jsou nejčastěji 

vykonávány kancelářské práce, řízení vozidel, obsluha montážních linek apod. Při práci vsedě 

je nejdůležitější sedět vzpřímeně na sedadle se správně nastavenou výškou s využitím opěr zad 

a loktů, aby jednotlivé končetiny svíraly tupý úhel. [18] 

 

 

 
 

Obr. 18 Ilustrativní souhrn vybraných doporučení pro práci s počítačem vsedě [19] 
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     Práce vykonávaná trvale vsedě nebo vstoje je prací v nucené poloze, která je příčinou 

nadměrného zatížení některých částí těla. Tyto ergonomicky nepříznivé podmínky nejčastěji 

vznikají na pracovištích s omezeným prostorem a při práci bez možnosti změnit polohu nebo 

se projít – práce u obráběcích strojů, obsluha montážní linky apod. [18] 

     

     Řešením této nepříznivé situace v rámci prevence vzniku zdravotních obtíží je volba 

takových pracovních postupů, při kterých práce v nucené poloze trvají omezenou dobu a dále 

zavedení pracovních přestávek. Tyto pracovníkům umožní změnu polohy tak, aby při stabilní 

práci vsedě měli možnost vykonat krátkou procházku a při stabilní práci vestoje si sednout.  

[18]       

 

 

 

 
 

Obr. 19 Ilustrativní souhrn možných zdravotních obtíží  [20] 

 
 
 

4.3.4 Pracovní pohyby 

     Dle ustanovení § 48 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. musí být v prostoru určeném pro trvalou 

práci pro jednoho zaměstnance volná podlahová plocha nejméně 2 m2, mimo stabilní provozní 

zařízení a spojovací cesty. Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být stabilním zařízením v žádném 

místě zúžena pod 1 m. V příloze č. 8 téhož nařízení jsou upraveny dosahy horních končetin při 

práci vsedě a vstoje. 

 

     Pracovní místo musí být rozvrženo tak, aby pracovník mohl vykonávat pracovní pohyby 

v takové míře a v takovém rozsahu, aby nedocházelo k přetěžování používaných svalových 

skupin.  Pokud je třeba při práci používat obě ruce, je potřeba zajistit rovnoměrné zatížení obou 

končetin tak, aby bylo možné pracovat oběma rukama současně. Dosah končetin musí být 

v rozsahu optimálních fyziologických vlastností pracovníka s ohledem na funkční prostor 

konkrétního pracovního místa. [18] 
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Oblast A – časté (20 až 40x za osmihodinovou 

směnu) a přesné pohyby 

 

Oblast B – pohyby obou předloktí a při manipulaci s 

předměty a nástroji bez nutnosti změny základní 

pracovní polohy – mírné předklánění či pohyb do 

stran 

 

Oblast C – maximální dosah – méně časté 

a pomalejší pohyby a nutnost otáčení trupu 

 

 
Obr. 20 Dosahy horních končetin ve svislé rovině při práci vsedě i vstoje [17] 

 

 

     

      

    A – optimální dosah končetin 

 

     B – přijatelný dosah  

 

     C – nepřijatelné pro časté pohyby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Dosahy horních končetin ve svislé rovině vstoje [17] 
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4.3.5 Pracovní rovina  

     Dle ustanovení § 49 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., č.  musí výška pracovní roviny 

odpovídat tělesným rozměrům zaměstnance, základní pracovní poloze, hmotnosti předmětů 

a břemenům, se kterými je v rámci pracovní činnosti manipulováno, a zrakové náročnosti při 

práci. Optimální výška pracovní roviny při práci muže a ženy vstoje se řídí jejich 

antropometrickými rozměry a zpravidla se stanoví mezi 800 až 1 000 mm. Při práci vsedě je 

optimální výška pracovní roviny nad sedákem u mužů 220 až 310 mm, u žen 210 až 300 mm.   

Při práci vyžadující zvýšenou náročnost na zrak, například při manipulaci s drobnými předměty 

nebo součástkami, se výška pracovní roviny zvětšuje o 100 až 200 mm. Při práci, při níž se 

manipuluje s předměty o hmotnosti větší než 2 kg při práci převážně vstoje, se manipulační 

rovina snižuje o 100 až 200 mm. [17] 

 

 

 

Obr. 22 Doporučované výšky pracovní plochy [18]  

 

     Kromě výše uvedeného platí dále obecné doporučení pro výšku pracovní roviny 

stanovovanou podle výšky postavy pracovníka následovně: 

- výška postavy 155 cm – výška pracovní plochy 60 cm, 

- výška postavy 170 cm – výška pracovní plochy 65 cm, 

- výška postavy 185 cm – výška pracovní plochy 70 cm. [18] 
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4.3.6 Kontrolní listy pro ergonomické hodnocení pracovních míst 

     Kontrolní listy, často nazývané checklisty, jsou v praxi nástrojem pro rychlé zhodnocení 

ergonomických požadavků a pracovních podmínek na pracovištích. Pomocí checklistů lze 

jednoduchým způsobem vyhodnotit, zda jsou splněny či nesplněny jednotlivé výše popsané 

znaky pracovního místa a identifikovat rizikové faktory.  Při výběru kritérií pro hodnocení 

pracovních podmínek se vychází z doporučených hodnot – řeší se rozměry, vlastnosti, limity 

působících rizikových faktorů, režim práce a další údaje, které charakterizují vlastní pracoviště 

i vykonávanou práci.  

 

  

 

Obr. 23 Příklad kontrolního listu, tzv. checklistu [21] 
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4.3.7 Metoda RULA (Rapid Upper Limb Assessment) 

     Metoda RULA umožňuje rychlé a systematické hodnocení rizika poškození 

muskuloskeletálního aparátu se zřetelem na horní končetiny v souvislosti s prací, přičemž 

zahrnuje také hodnocení krku, trupu a nohou.  Prováděný rozbor spočívá v posouzení   

biomechanického a polohového zatížení jednotlivých částí těla, které je rozděleno na segmenty 

za účelem individuálního bodování ve vztahu k rovinám pohybů. [21]         

     

     Polohy jednotlivých částí těla – paží, předloktí, zápěstí, krku, trupu a dolních končetin jsou 

bodově ohodnoceny s ohledem na odklon (ohyby a natažení) od neutrální polohy, přičemž 

u každé části těla jsou popsány základní polohy k získání základního skóre. Dále je získáváno 

proměnné skóre spočívající ve vzestupném bodování dalších pohybů se vzrůstajícím odklonem 

od neutrální polohy a maximální skóre, které je možno u určených částí těla získat. Hodnocení 

zahrnuje také silové – zátěžové skóre, které zohledňuje sílu a zátěž vynakládanou při práci. [21]  

 

     Bodové skóre jednotlivých posuzovaných částí = základní + proměnné skóre. 

 

     Předmětná metoda je v praxi aplikována následujícím způsobem: 

- pozorování, výběr pozice a držení těla – identifikace rizikových poloh pro hodnocení,  

- skórování a zaznamenávání pozic dle bodovacího listu a tabulek,   

- stanovení celkového skóre, kategorizace a stanovení naléhavosti přijetí opatření. [21] 

 

 

 
Obr. 24 Hodnocení rizika poškození horních končetin – příklad [21]   
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     Výsledek hodnocení:  
• Skóre polohy horní končetiny (zápěstí, paže, předloktí) – tabulka A 

• Skóre postavení krku, trupu a nohou – tabulka B  

• Skóre C = skóre tabulky A + skóre svalové + skóre silové – zátěžové  

• Skóre D = skóre tabulky B + skóre svalové + skóre silové – zátěžové  

• Celkové skóre = skóre C + skóre D – tabulka C    [21] 

 

 

 
 

Obr. 25 Tabulka A – skóre polohy horní končetiny [21]   

 

                 Skóre tabulky A + používané u svalů + silové skóre → Skóre C  

 

 

 

 
 

Obr. 26 Tabulka B – skóre postavení krku, trupu a nohou [21]   

 

 

Skóre tabulky B + používané u svalů + silové skóre → Skóre D 
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Obr. 27 Tabulka C – celkové skóre [21]   

 

 

     Celkové hodnocení – kategorizace:  

 

1. kategorie – skóre 1-2  

– práce je přijatelná, jestliže není vykonávána po dlouhou dobu, 

 

2. kategorie – skóre 3-4 

– je třeba další hodnocení a měly by být požadovány změny, 

 

3. kategorie – skóre 5-6 

– je třeba provést změnu v provádění práce co nejdříve práce, 

 

4. kategorie – skóre 7 

– zastavení práce, změna v provádění práce je potřebná okamžitě. [21] 
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5 POSOUZENÍ MONTÁŽNÍ LINKY VE SPOLEČNOSTI 

AHORN CZ, S.R.O.  
 

5.1 Charakteristika společnosti AHORN CZ, s.r.o. 

     Společnost AHORN CZ, s.r.o. vznikla v roce 2000 a sídlí ve Vlkoši u Kyjova 

v Jihomoravském kraji.  Jedná se předního českého výrobce širokého spektra lamelových roštů, 

jehož výrobní program zahrnuje také postele, matrace a polštáře.  

 

     AHORN CZ, s.r.o. byla vůbec první společností, která v Česku začala vyrábět lamelové 

rošty a v současné době je s ročním objemem výroby přibližně 180 000 kusů roštů jejich 

největším výrobcem na tuzemském trhu.  Sortiment je dodáván specializovaným prodejnám 

nábytku, obchodním řetězcům a výrobcům nábytku nejen v tuzemsku, ale zejména do zemí 

střední Evropy. Výrobní program je realizován ve vlastní moderní výrobní hale ve Vlkoši. [22] 

 

 

5.2 Výrobní program 

     Základem výrobního programu jsou lamelové rošty vyráběné z pružných dřevěných lamel 

uchycených v dřevěném rámu, které slouží jako podklad pod matrace. Jednotlivé typy se liší 

především počtem lamel, způsobem jejich ukotvení k rámu a také konstrukcí. Rošty jsou 

vyráběny rovné, polohovatelné či výklopné s možností přístupu do úložného prostoru postele. 

Další variantou je možnost ovládat rošt pomocí motoru.   

 

     Mezi nejprodávanější základní sériově vyráběné rošty patří lamelový rošt Primaflex. Jedná 

se o rovný rošt vyráběný z pružných lamel, které jsou uloženy po dvojicích v kaučukových 

pouzdrech ve třech anatomických zónách. Středový popruh zvyšuje stabilitu a také nosnost 

roštu. Posuvné objímky umožňují nastavení individuální tuhosti v bederní části. Tento typ roštu 

je vhodný pro pěnové a latexové matrace.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Lamelový rošt Primaflex  [22] 
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5.3 Výrobní linka na výrobu roštů 

     Montážní linka na výrobu lamelových roštů je určena pro menší objem sériové výroby.  

Z větší části je koncipována jako manuální, tvoří ji soubor tří ručních pracovišť, která jsou 

obsluhována celkem šesti operátory pracujícími vždy ve dvojicích proti sobě.  

 

 
 

 

Obr. 29 Layout montážní linky na výrobu lamelových roštů [vlastní zdroj] 
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     Montážní operace pro každý vyráběný rošt jsou rozděleny tak, aby tvořily vždy třetinu 

montážního času. Dvojice operátorů se během pracovní směny na pracovištích střídají tak, aby 

bylo omezeno riziko přetížení kosterně-svalové soustavy a byly eliminovány možné následky 

lokální svalové zátěže. Každý jednotlivý rošt je vyráběn dle svého vlastního technologického 

postupu, z čehož vyplývá různé rozdělení jednotlivých prováděných operací.  

 

    

      
 

Obr. 30 Montážní linka na výrobu lamelových roštů [vlastní zdroj] 

 

 

     Montážní linku na výrobu roštů je možné rozčlenit na tři pracoviště a dva dopravníky mezi 

jednotlivými pracovišti.  Pracoviště byla označena jako A – příprava rámu, B – instalace lamel, 

C – dokončení roštu. 

 

     Pracoviště A je zaměřeno především na kompletaci rámu celého roštu. Před započetím 

výroby probíhá příprava jednotlivých komponentů. Začíná se přípravou dřeva na montáž rámu. 

Následuje nasazení kolíků a jejich zalisování, instalace plastových kapes na uchycení lamel, 

označení roštu a finální montáž rámu roštu. Po dokončení všech operací je rošt přemístěn na 

gravitační dopravní pás a dopraví se na následující individuální pracoviště. 

 

     Na pracovišti B se nejprve naistaluje prostřední příčka, nastřelí se koncovky rámu a natáhne 

se popruh na uchycení samotných lamel. Další operací je příprava lamel, které jsou uloženy na 

paletách za zády operátorů. Operátoři lamely odebírají z palet, provlékají popruhy a upevňují 
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do plastových kapes. Na individuálním pracovišti B je rošt opatřen etiketami výrobce 

a přemístěn na elektrický dopravní pás, který transportuje výrobek na poslední pracoviště. 

 

     Na dokončovacím pracovišti C si operátor připraví zdvojené lamely, které umístí doprostřed 

roštu a navleče na ně objímku, která spotřebiteli umožní nastavení tvrdosti roštu. Zdvojené 

lamely se instalují stejným způsobem jako na pracovišti B, probíhá provlékání lamel do 

popruhů a uchycení do plastových kapes.  Po umístění všech lamel se středový textilní pás 

na obou stranách upevní sponkovačkou z čelní a spodní strany. Hotový rošt se umístí 

na připravenou paletu.  

      

5.4 Ergonomická analýza výrobní linky provedená metodou RULA 

     Pro ergonomickou analýzu byla použita metoda RULA následovně: 

 

• výběr a bodové ohodnocení pozic a držení těla operátorů na jednotlivých pracovištích 

A, B a C v rámci úkonů podle pořadí, v jakém jsou v daném výrobním postupu 

prováděny,  

• zápis získaných parametrů do tabulek A a B, 

• rozšíření součtu skóre z obou tabulek o hodnoty silového a svalového skóre, 

• stanovení celkového skóre pomocí tabulky C, 

• vyhodnocení naléhavosti zjištěné situace pomocí čtyřech daných kategorií. 

 

 

5.4.1 Vyhodnocení vybraných operací na pracovišti A – příprava rámu 

Lisování kolíků 

Popis operace 

Operátor sešlápnutím pedálu nohou ovládá lis, který silou zatlačí kolíky do předvrtané díry 

v bočnici roštu.   

 

 

 
 

Obr. 31 Lisování kolíků [vlastní zdroj]  
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Vyhodnocení – Tabulka A 

skóre tabulky A + používané u svalů + silové skóre = skóre C  

3 +1 + 1 = 5 

skóre C = 5 

 

Vyhodnocení – Tabulka B 

skóre tabulky B + používané u svalů + silové skóre = skóre D  

3 + 1 + 1 = 5 

skóre D = 5 

 

Vyhodnocení –Tabulka C 

Celkové skóre se rovná 6, výsledek řadíme do 3. kategorie 

 

      Tato operace byla ohodnocena celkovým skóre 6, což znamená urgentní požadavek na 

provedení rychlé změny. Jednou možností může být zvýšení stolu, alternativní variantou 

vyžadující vyšší investiční náklady je operaci částečně nebo plně automatizovat. K výrobní 

lince by byly dodávány polotovary bočnic s již nalisovanými kolíky. Další výhodou 

automatizace operace narážení kolíků může být nárůst průchodnosti celé linky. S ohledem na 

skutečnost, že tato linka byla identifikována jako úzké místo celé výroby, znamenalo by zvýšení 

průtoku linkou nárůst v průtoku celé firmy.  

 

 

Instalace lamelových kapes na kolíky 

 Popis operace 

    Operátor vyjme plastové kapsy ze zásobního boxu, který je umístěn uprostřed pracovního 

stolu a následně je nasadí na již zalisované kolíky. 

 

 

 
 

Obr. 32 Vyjímání plastových kapes z boxu [vlastní zdroj]  
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Vyhodnocení –Tabulka A 

skóre tabulky A + používané u svalů + silové skóre = skóre C  

3 + 0 + 1 = 4 

skóre C = 4 

 

Vyhodnocení – Tabulka B 

skóre tabulky B + používané u svalů + silové skóre = skóre D  

5 + 0 + 1 = 6 

skóre D = 6 

 

Vyhodnocení – Tabulka C 

Celkové skóre se rovná 6, výsledek řadíme do 3. kategorie. 

 

     Tato operace je hodnocena celkovým skóre 6 stejně jako v předcházejícím případě. Je 

doporučeno řešit i tuto část pracoviště, protože operátor se dostává při odebírání kapes z boxů 

do fyziologicky nevhodné polohy. Zejména v okamžiku, kdy jsou odebírány kapsy ze dna boxu, 

trpí především oblast zad. Nejrychlejším možným řešením shledávám úpravu zásobních boxů, 

které jsou příliš hluboké. Při postupném vyprazdňování se pracovník musí zohýbat stále 

hlouběji. Možností může být například snížení výšky boxu nebo jeho zavěšení a doplnění 

dávkovačem tak, aby nemuselo docházet k zohýbání. Nevýhodou těchto navrhovaných řešení 

je nutnost častějších výměn boxů nebo jejich zvedání do větší výšky. Alternativním řešením 

mohou být poloautomatické boxy, které při postupném odebírání kapes zvedají dno boxu tak, 

aby se operátoři nemuseli sklánět níže, než je ergonomicky výhodné. 

 

 

5.4.2 Vyhodnocení vybraných operací na pracovišti B – instalace lamel 

 

Přišroubování prostřední příčky roštu 

 

Popis operace 

     Operátor pomocí utahovačky přišroubuje přes předvrtané otvory příčku k rámu. 

 

 
 

Obr. 33 Šroubování příčky [vlastní zdroj]  
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Vyhodnocení – Tabulka A 

skóre tabulky A + používané u svalů + silové skóre = skóre C  

2 + 0 + 1 = 3 

skóre C = 3 

 

Vyhodnocení – Tabulka B 

skóre tabulky B + používané u svalů + silové skóre = skóre D  

2 + 0 + 1 = 3 

skóre D = 3 

 

Vyhodnocení – Tabulka C 

Celkové skóre se rovná 3, výsledek ředíme do 2. kategorie. 

 

     Tato operace byla ohodnocena celkovým skóre 3, což znamená, že je potřeba provést další 

hodnocení a změny by měly být vyžadovány.  Při této operaci je důležité umístění utahovačky 

v držáku na stole, protože k další činnosti již tento nástroj není potřeba. Dalším důležitým 

parametrem je výška, ve které se provádí samotné šroubování, aby při práci nedocházelo ke 

zbytečnému namáhání zad a krku ohýbáním či skláněním. Pokud by byl mezi dvojicí operátorů 

velký výškový rozdíl, bylo by složité nastavit správně výšku pracovní roviny a výsledek by 

mohl být naprosto odlišný.   

 

 

Rozbalení a natažení popruhu 

 

Popis operace 

     Operátor vyjme srolovaný popruh z boxu umístěného uprostřed stolu a následně jej rozbalí 

a roztáhne po celé délce roštu. 

 

 

 
 

Obr. 34 Instalace popruhu [vlastní zdroj]  

 

 

Vyhodnocení – Tabulka A 

skóre tabulky A + používané u svalů + silové skóre = skóre C  

3 + 0 + 1 = 4 

skóre C = 4 
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Vyhodnocení – Tabulka B 

skóre tabulky B + používané u svalů + silové skóre = skóre D  

4 + 0 + 1 = 5 

skóre D = 5 

 

Vyhodnocení – Tabulka C 

Celkové skóre se rovná 5, výsledek ředíme do 3. kategorie. 

 

     Tato operace byla ohodnocena celkovým skóre 5, což opět znamená urgentní požadavek na 

provedení rychlé změny.  Navrhovaným zlepšení může být odlišný způsob uložení pásů. 

Úložný box je hluboký a při jeho postupném vyprazdňování dochází k nadměrnému ohýbání, 

které přesahuje ergonomické standardy a doporučení. Na rozdíl od operace instalace kapes na 

kolíky je pás potřebný pouze jeden na rošt, to znamená, že snížení výšky v boxu nebude mít tak 

velký vliv jako v předchozí situaci. Díky tomu je naopak částečně eliminována nevýhoda 

a nutnost velmi častého doplňování materiálu při použití méně hlubokých boxů.  

 

 

5.4.3 Vyhodnocení vybrané operace na pracovišti C – dokončení roštu 

 

Uložení roštu na paletu 

 

Popis operace 

     Operátoři vyrobený rošt zvednou z pracovního stolu a umístí jej na připravenou paletu. 

 

 

 
 

Obr. 35 Přemístění roštu na paletu [vlastní zdroj]  

 

 

Vyhodnocení – Tabulka A 

skóre tabulky A + používané u svalů + silové skóre = skóre C  

4 + 0 + 1 = 5 

skóre C = 5 
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Vyhodnocení – Tabulka B 

skóre tabulky B + používané u svalů + silové skóre = skóre D  

1 + 0 + 1 = 2 

skóre D = 2 

 

Vyhodnocení – Tabulka C 

Celkové skóre se rovná 4, výsledek ředíme do 2. kategorie. 

 

     Tato operace byla ohodnocena celkovým skóre 4, což znamená, že je třeba provést další 

hodnocení a měly by být požadovány změny. Problém nastává při uložení na paletu, jelikož 

prázdná paleta je uložena na zemi. U prvních několika kusů se musí pracovníci zohýbat. 

Postupně se blíží k ideální výšce v úrovni stolu, případně těsně nad ni. U posledních kusů se 

dostávají do výšky, kdy musí ruce zvedat nad úroveň ramen. Navrhovaným řešením může být 

instalace adaptivního zvedacího zařízení částečně zapuštěného pod úroveň podlahy, které by 

udržovalo vrch ukládané palety ve stále stejné ergonomicky optimální výšce. Nevýhodou 

tohoto navrhovaného opatření jsou vyšší investiční náklady.  

 

  

 

5.4.4 Celkové shrnutí ergonomické analýzy   

     Výstup ergonomické analýzy pomocí metody RULA je zpracován dle členění montážní 

linky na tři pracoviště – A, B, C.  Jednotlivé analyzované úkony jsou očíslovány dle 

prováděného pořadí.  

 

 

Tabulka 1 - Vyhodnocení analyzovaných činností na pracovišti A (vlastní práce) 

 

 

 

 

 

 

Pracoviště A 

Pořadí Operace Skóre RULA Kategorie  

1. Příprava bočnic a příček 3 2 

2. Nasazení kolíků 5 3 

3. Zalisování kolíků 6 3 

4. Instalace lamelových kapes na kolíky  6 3 

5. Označení a rotace příčky 3 2 

6. Přišroubování příček k bočnicím 3 2 

7. Přemístění na pás 3 2 
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Tabulka 2 - Vyhodnocení analyzovaných činností na pracovišti B (vlastní práce)   

 

Pracoviště B 

Pořadí Operace Skóre RULA Kategorie  

1. Podání prostřední příčky 4 2 

2. Přišroubování prostřední příčky 3 2 

3. Přistřelení koncovek 3 2 

4. Vyjmutí, rozbalení a natažení popruhu 5 3 

5. Příprava lamel 3 2 

6. 
Navlečení lamel do popruhu a umístění do 

protikapsy 
3 2 

7. Zasunutí lamel do kapes  3 2 

8. Lepení štítků 3 2 

9. Přemístění na pás 3 2 

 

 

 

Tabulka 3 - Vyhodnocení analyzovaných činností na pracovišti C (vlastní práce)   

 

Pracoviště C 

Pořadí Operace Skóre RULA Kategorie  

1. Podání lamel 3 2 

2. Vyjmutí objímek 6 3 

3. Příprava zdvojených lamel 3 2 

4. Navlečení zdvojených lamel do popruhu 3 2 

5. Navlečení objímek na zdvojené lamely 3 2 

6. 
Navlečení zdvojených lamel do popruhu a 

umístění do protikapsy 
3 2 

7. Zasunutí zdvojených lamel do kapes  3 2 

8. Přistřelení pásu z čela a spodní strany čela 3 2 

9. Uložení na paletu 4 3 

 

     Výsledkem vyhodnocení analyzovaných činností je celkové RULA, tj. skóre zohledňující 

míru rizika a naléhavost nápravných opatření. Provedenou analýzou byla část prováděných 

operací zařazena do 3. kategorie, což značí, že u nich bylo zjištěno ergonomické riziko 

vyžadující přijetí opatření k jeho eliminaci.   
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5.4.5 Doporučení pro praxi      

     Za účelem snížení ergonomického rizika u vybraných analyzovaných operací lze s ohledem 

na výše uvedené doporučit především přijetí následujících opatření. 

 

      U operace zalisování kolíků na pracovišti A stojí za úvahu jeho automatizace, přestože 

vyžaduje vyšší investiční náklady. K výrobní lince by byly dodávány polotovary bočnic s již 

nalisovanými kolíky. Výhodou automatizace operace zalisování kolíků může být také nárůst 

průchodnosti celé linky. S ohledem na skutečnost, že tato linka byla identifikována jako úzké 

místo celé výroby, znamenalo by zvýšení průtoku linkou nárůst v průtoku celé firmy.  

 

     Možnosti ke zlepšení u operace instalace lamelových kapes na kolíky na pracovišti A se 

nabízí ve snížení hloubky boxu nebo v jeho zavěšení a doplnění dávkovačem tak, aby nemuselo 

docházet k zohýbání operátora. Nevýhodou těchto navrhovaných řešení je nutnost častějšího 

doplňování boxů nebo jejich zvedání do větší výšky. Alternativním řešením mohou být 

poloautomatické boxy, které při postupném odebírání kapes zvedají dno boxu tak, aby se 

operátoři nemuseli sklánět níže, než je ergonomicky výhodné. 

 

     Doporučeným opatřením u operace vyjmutí, rozbalení a natažení popruhu na pracovišti B, 

při které operátor podává středový pás z příliš hlubokých boxů, je použití nižších typů 

zásobníků. Na rozdíl od operace instalace lamelových kapes na kolíky na pracovišti A je pás 

potřebný pouze jeden na rošt, to znamená, že snížení výšky v boxu nebude mít tak velký vliv 

na četnost doplňování materiálu v zásobníku jako v této operaci.  

 

     U závěrečné operace uložení roštů na paletu na pracovišti C je možné současný nevhodný 

stav vyřešit instalací adaptivního zvedacího zařízení částečně zapuštěného pod úroveň podlahy, 

které by udržovalo vrch ukládané palety ve stále stejné ergonomicky optimální výšce. 

Nevýhodami tohoto navrhovaného opatření jsou vyšší investiční náklady a ztráta případné 

mobility linky, protože se zabudovaným zvedacím zařízením již nebude možné manipulovat.  

 

     Dalším vhodným opatřením za účelem eliminace potencionálních chyb při výrobě 

je zavedení vizualizace jednotlivých montážních operací.  

 

     Přínosem navrhovaných opatření je výrazné snížení bezpečnostních rizik na pracovišti 

a současně zvýšení výrobní kapacity.  
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ZÁVĚR  

     Kvalifikovaná pracovní síla je v současné technické praxi stále více ceněna, neboť mnohé 

podniky napříč celým trhem se aktuálně potýkají s problémem získávání nových pracovníků, 

kteří by byli schopni okamžitě nastoupit do pracovního procesu. Tento problém je mimo jiné 

způsoben také tím, že mnoho lidí nemůže vykonávat určité práce díky zdravotním omezením 

získaným v minulých zaměstnáních.  

     Ergonomie má v praxi své pevné místo, neboť respektování ergonomických zásad omezuje 

významným způsobem působení pracovních rizik na člověka a tím zvyšuje bezpečnost na 

pracovišti a současně zvyšuje efektivitu a výkonnost    

     Teoretická část práce obsahuje literární rešerše s orientací na řešenou problematiku. 

V praktické části práce byla u posuzované výrobní linky na výrobu na lamelových roštů určené 

pro sériovou výrobu provedena ergonomická analýza u vybraných operací pomocí metody 

RULA. Výstup této analýzy byl zpracován dle členění montážní linky na tři pracoviště 

– A, B, C, přičemž jednotlivé analyzované úkony byly očíslovány dle prováděného pořadí. 

Výsledkem vyhodnocení analyzovaných činností bylo celkové RULA, tj. skóre zohledňující 

míru rizika a naléhavost nápravných opatření. Provedenou analýzou bylo u části prováděných 

operací zjištěno ergonomické riziko vyžadující přijetí opatření k jeho eliminaci.  Na základě 

vyhodnocení výsledků výše uvedené analýzy byla následně navržena opatření, jejichž zavedení 

přinese výrazné snížení ergonomických rizik a současně zvýšení efektivity výroby.   

  

     Předmětná výrobní linka prošla v minulosti několika koly optimalizace výroby a z pohledu 

produktivity práce a štíhlé výroby nemá zásadní nedostatky. Jejího dalšího zlepšení je však 

možno dosáhnout v oblasti ergonomie práce, která má z dlouhodobého hlediska vliv nejen na 

zdraví operátorů, ale také na produktivitu. Zvýšenou zátěží u několika operací může docházet 

k vyšší únavě operátorů v průběhu pracovní směny. Z delšího časového hlediska hrozí častější 

fluktuace zaměstnanců nebo riziko nemocí z povolání.  

 

     Z výše uvedeného lze dovodit, že i na linkách s optimalizovanou výrobou je možné 

metodami ergonomické optimalizace jednotlivých operací nacházet další úspory. Tato zjištění 

mají dvojí přínos, protože kromě zjednodušení lidské práce a eliminace důsledků ergonomicky 

nevýhodných pohybů mají potenciál zvyšovat produktivitu linky a v posuzovaném případu 

i celé firmy. Dosažené výsledky ergonomického posouzení linky na výrobu lamelových roštů 

jasně ukazují na rezervy, jejichž využitím vzroste průtok linky, a to při úspoře a zjednodušení 

lidské práce. 

 

     Cíle této bakalářské práce, kterými bylo zhodnocení stavu poznání v oblasti navrhování 

výrobních linek zejména z hlediska ergonomie, zhodnocení vybrané linky s vlastními závěry 

se zhodnocením dosažených výsledků a s doporučením pro praxi, byly naplněny. 
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