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ABSTRAKT 

Kovoobráběcí Společnost TIRAD s.r.o. plánuje rozšíření výrobních ploch o novou halu.  
Tato práce se zabývá především analýzou výrobního toku stávající výroby. Rozbor 
výrobního toku vychází z literární studie a ze zkušeností firmy z předchozí výroby. Z této 
analýzy, a ze zadaných požadavku výrobní společnosti, je v další části práce naznačeno 
možné řešení rozmístění strojů v nové hale. Základním požadavkem zadaní je oddělit 
hrubovací a dokončovací technologické operace a kompletní dokončovací výrobu 
přesunout do nové haly. Rozmístění strojů je optimalizováno na materiálový tok. Prostor 
nové haly je vymezen výkresem. Návrh je řešen ve třech variantách. Závěrem je uvedené 
hodnocení variant vůči sobě a dále vůči stávající výrobě. 

Klíčová slova 

Materiálový tok, technologické projektování, sankey diagram, dispoziční řešení, 
optimalizace 

 
ABSTRACT  

Tirad, a metal machining company, plans to build a new hall as an extension of its 
operation. This paper deals predominantly with production flow analysis of present 
operation. The analysis draws upon literary study and the company's previous production 
experience. Possible placement of machines is suggested in the following part of the 
paper, based on the analysis and requirements of the company. The fundamental 
requirement is to separate roughing and finishing technological operations, moving the 
latter completely into the new hall. The deployment of machines is optimized with regard 
for materiál flow. The new hall's dimensions are outlined in a drawing. Three options of 
machine deployment are discussed. In conclusion, these options are compared to one 
another and also to the present state. 

Key words 

Material flow, technological projection, sankey diagram, layout solutions, optimatizion. 
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ÚVOD 

TIRAD, s.r.o. je obráběcí firma zabývající se přesným frézováním. Společnost se snaží 

progresivně využívat moderních technologií, inovovat a zvyšovat objem výroby. 

Modernizace se týká nejen výrobních strojů a systémů, ale podnik modernizuje a rozšiřuje 

i svoje výrobní prostory. 

V současné době společnost zvažuje možnost dalšího rozšíření výrobní kapacity formou 

nové haly. Nový výrobní prostor by umožnil oddělit přípravné operace od operací 

dokončovacích. Oddělení může být nevýhodné s ohledem na přepravu materiálu. 

Samotné umístění budovy je dáno majetkovými poměry v okolí firmy.  

Sídlo firmy i její výrobní prostory se nachází v jihovýchodní části kraje Vysočina v obci 

Šašovice. Ve firmě jsem dříve působil. Na spolupráci navazuji zpracováním návrhu 

uspořádání technologických pracovišť pro dokončovací operace, což je i předmětem této 

diplomové práce. Uvažovaná hala je zatím ve fázi posuzování z hlediska rentability a 

faktického přínosu.   
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1 TECHNOLOGICKÉ PROJEKTOVÁNÍ  

Cílem technologického projektování je snaha o vyvážení výrobního procesu jako celku. 

Výroba musí být zabezpečena v každém čase efektivně. Technologický projekt musí 

zohledňovat dynamiku výrobního procesu. Dále je limitován a jeho výsledná podoba bude 

ovlivňována řadou faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří [1, 2, 3]: 

- podnikatelský záměr a ekonomické možnosti investora, 

- sortiment a charakter plánovaných výrobků, 

- sériovost výroby, 

- předpokládaný objem výroby, 

- vstupní a výstupní vztahy navrhovaného systému. 

 

1.1 Projekt výroby  

Při projektování výrobního procesu je nutné počítat s tím, že každý výrobní organismus 

obecně tvoří systém, složený z prvků a vztahů.  

Za prvky výrobního systému lze považovat zejména [2]: 

- pracovníky, s jejich kvalifikačními a ostatními vlastnostmi, 

- stroje a zařízení, výrobní i obslužné, 

- materiál či subdodávky, z nich je výrobním procesem vytvářen finální výrobek. 

Vztahy výrobního systému jsou složeny z: 

- výrobní postupy, technologické vazby a principy, 

- energie potřebné k chodu výrobního systému, 

- konstrukční charakter výrobku, 

- organizační vztahy. 

Tyto faktory by měl projektant v návrhu zahrnout v odpovídajících proporcích. Z hlediska 

řízení výrobního procesu se jeví jako nejvýhodnější izolovaný systém s jasně definovanou 

návaznosti na ostatní systémy. Komplexní výrobní systém by tedy měl být projektován 

jako soubor relativně uzavřených celků, pokud možno od sebe oddělitelných prostorově, 

ekonomicky i organizačně. Při tomto oddělení však musí být brány v potaz všechny vazby 

spojující jednotlivé části systému s okolními. 
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1.2 Metodický postup sestavování návrhu výroby 

Projektování výroby se skládá z několika kroků. Obvyklý sled kroků vedoucích k návrhu lze 

zjednodušeně zapsat [2]: 

a) Diagnostika - prvotní seznámení se s problematikou. Orientační průzkum slouží 

k usměrnění pozornosti na hlavní části problematiky. Diagnostiku provádějí nejzkušenější 

pracovníci znalí vzájemných souvislostí zkoumaných jevů. 

b) Sběr informací – z předchozího kroku diagnostiky vyplyne potřeba informací o budoucí 

či stávající výrobě. Existují v podstatě dva typy informací, a to z evidence a pozorování. 

Informace z pozorování, jsou obtížněji získatelné, nicméně jsou konkrétnější. 

c) Analýza současného stavu – v této fázi dochází k rozboru stávajícího stavu výroby. 

Analýza by se měla dotýkat výrobku, výrobního programu, organizace atp. Základní 

rozbory potřebné k sestavení návrhu jsou obvykle: 

- rozbor výrobkové základny, 

- rozbor standardizace, 

- rozbor vybavenosti stroji, jejich automatizace a časové využití, 

- rozbor výrobních vztahů, 

- časový rozbor výroby a manipulace, 

- rozbor stávajícího dispozičního řešení. 

Z dobře provedené analýzy současného stavu vyplynou varianty budoucího řešení. 

V případě optimalizace výroby rozborová fáze ukáže, která kritéria jsou pro optimalizaci 

nejdůležitější. 

d) Návrh – na základě rozboru současného stavu výroby je sestaven návrh nového řešení. 

K posouzení výhodnosti případných variant návrhů lze použít vybraná optimalizační 

kritéria z analytické části. 

První tři kroky lze považovat za předprojektovou fázi přípravy, návrh je pak fází 

projektovou. Do té lze zařadit i samotnou realizaci projektu. 

1.3 Metody rozboru současného stavu výroby 

Analýza současného stavu je jedním z nejdůležitějších kroků předprojektové přípravy. 

Poskytuje přehled o výrobkové základně, o výrobním programu, materiálovém toku a 

technologických a výrobních vazbách. Získané a analyzované informace jsou přehledně 

uložené v tabulkách, diagramech a grafech. Slouží nejen k získání přehledu o stávající 

výrobě, ale poslouží i při sestavování nového návrhu. Používané metody se tedy využívají 

nejen v analytické části, ale jsou používány i ve fázi samotného zpracování nového 

návrhu. 
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1.3.1 Analytické a grafoanalytické metody rozborů a sestavování návrhů obecně [3] 

a) Metody studia práce: 

- studie k uspořádání pracovišť, 

- časové a pohybové studie, 

- studie rozmístění výrobních zařízení a toku materiálu. 

b) Metody studia technologického procesu: 

- výpočty a měření, 

- látkové a energetické bilance. 

c) Matematické metody: 

- statistické metody, 

- simulace výrobních procesů, 

- grafické metody, 

- grafoanalytické metody rozboru. 

d) Metody hodnotové analýzy 

e) Metody humanizace práce: 

- sociologické a psychologické průzkumy, 

- hygienická a fyziologická měření, 

- pracovní testy a rozbory. 

Tyto metody lze dále specifikovat a upřesňovat na konkrétní případy řešení. Podrobněji 

budou uvedeny ty, které mohou mít vztah k zadání této práce. 

1.3.2 Použité rozborové a návrhové metody [1,2,3] 

Návrh nového uspořádání výroby vyžaduje důkladnou analýzu stávajícího stavu. Návrh tak 

nutně vychází z rozboru. Proto se pro rozbor a návrh často používají stejné metody. 

Rozbor poskytuje projektantovi celkový přehled o výrobě, o vzájemných vazbách 

výrobních vztahů a vyplývají z něj slabá místa současného řešení. Pomoci návrhových 

metod projektant hledá ideální řešení. 

a) Šachovnicová tabulka – přehledně zobrazuje materiálové a výrobní přesuny mezi 

jednotlivými pracovišti. Do tabulky zanášíme, případně z ní zjišťujeme, četnost toku 

materiálů mezi jednotlivými pracovišti. Pomocí této tabulky lze stanovit a setřídit toky 

podle jejich intenzity. V návrhové části je možno šachovnicovou tabulku použít  pro 

stanovení vhodného prostorového rozmístění pracovišť. Zde bude sledován význam 

blízkosti pracovišť v návaznosti na četnost vzájemné spolupráce. 
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Obr. 1 - Příklad šachovnicové tabulky [11] 

b) Sankeyův diagram – poskytuje grafické znázornění intenzity materiálového toku 

k jednotlivým pracovištím. V Sankeyově digramu je materiálový tok znázorněn pomocí 

čar, jejichž délka může reprezentovat vzdálenost přepravy v proporcích, šipka pak její 

směr. Tloušťkou čáry je definována intenzita toku, tedy hmotnost nebo počet kusů v čase. 

 

Obr. 2 - Příklad Sankeyova digramu 

c) Metoda návazností operací 

Její aplikace je výhodná při rozmísťování pracovišť v dílnách s výrobou více součástí. 

Pracuje s předpokladem, že každá součást prochází výrobou v daném sledu operací. Cílem 

metody je seřadit pracoviště tak, aby materiálový tok, daný součtem mezioperačních 

pohybů, byl co nejkratší a plynulý. Nevhodné jsou zejména vratné toky, křižování a 

hromadění výrobků. K analýze návazností použijeme křížovou tabulku vztahů. Do sloupce 
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se vypisují pracoviště dílny. Do čtvercových průsečíků se uvedou bezprostředně po sobě 

jdoucí výrobky.  

Rozbor materiálového toku lze dále zpřesnit tím, že se k jednotlivým výskytům výrobku na 

pracovišti uvede její celkový objem, hmotnost případně počet kusů. 

Nachází-li se ve zkoumané dílně značný počet různých strojů, lze situaci zjednodušit 

pomocí definování skupin např. technologický shodných pracovišť. 

 

Obr. 3 - Trojúhelníková tabulka vztahů návaznosti operací 

Vyhodnocení tabulky z obrázku 3: 

- Nejsilnější návaznost je mezi stanovišti 3 - 5 , prochází jimi všechny tři součásti. 

- O něco slabší je mezi stanovišti 1 – 2, 2 – 3, 5 – 6, 6 – 7, 7 – 8, mezi těmito prochází vždy 

dvě součásti. 

- Nejslabší vazba je mezi součástmi 1 – 3, 4 – 5, 4 - 6, 6 – 8, vazba jen jedním výrobkem. 

- V ostatních kombinacích stanovišť se návaznost nevyskytuje. 

Z vyhodnocení vztahů je možno pozorovat, že vhodné rozmístění strojů lze zapsat takto: 

1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8. 

d) Blokové schéma výroby 

Používá se tam, kde je možno materiálový tok vyjádřit pomocí vizuálního modelu – 

blokového schématu. Z něj je patrný celkový výrobní postup. Projektantovi poskytuje 

přehled o výrobě a vztazích mezi pracovišti. 
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Obr. 4 - Značky pro postupové grafy [4] 

Existuje celá řada grafických rozborových metod sloužících k analýze nebo návrhu 

výrobního systému. Například metoda souřadnic, S.L.P. metoda, metoda těžišť atp. 

Rozbor všech metod přesahuje možnosti této práce. 

e) Kruhová metoda rozmístění strojů (6) 

Pro rozmísťování objektů je nejdůležitějším kritériem velikost materiálového toku 

v závislosti na délce trasy. Kruhová metoda vychází z požadavku nejkratší cesty největšího 

hmotového toku. Součet součinů objemu materiálů a vzdálenosti přesunu musí být 

minimální. V této metodě převrácená hodnotou přepravovaných objemů představuje 

poloměr kružnic, na jejímž obvodu by se měl objekt vyskytovat: 

          (1) 

Kde: 

  – velikost kružnice 

 - velikost přepravovaného materiálu 

M – zvolené měřítko 

Posouváním kružnic vztahů hledáme vzájemnou polohu objektů tak, aby platilo, že 

každým objektem prochází tolik kružnic, kolik materiálových toku tímto objektem 

prochází.  

 

1.3.3 Kapacitní propočty 

Důležitou části analýzy stávající dílny je rozbor kapacity výroby. Konkrétní postup výpočtu 

bude různý podle uspořádání výroby a potřeb propočítávané veličiny. Postup pro výpočet 

výrobních kapacit lze formulovat takto: 

- Určení množství vyráběných kusů jednotlivých výrobků za určité období, obvykle 

za rok. 

- Určení pracnosti jednotlivých výrobků na pracovištích v hodinách. 

- Určení časových fondů strojů a pracovišť v hodinách. 

- Určení vytížení pracovišť výrobky v hodinách, případně v procentech. 
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- Určení podílu výrobků na spotřebě časového fondu pracoviště, v hodinách nebo 

v procentech. 

- Určení vytížení pracoviště v procentech. 

K ekonomickému posouzení vhodnosti dalších investic do rozšiřování výrobní plochy 

závodu lze použít ukazatel v podobě ročního objemu výroby na jednotku plochy např. 

v ks/m2, Kč/m2, Nh/m2. Tyto ukazatele nelze posuzovat izolovaně, ale vždy v kontextu 

výkonu celého závodu. Zjistí-li se například, že produkce na jednotku plochy po rozšíření 

závodu je nižší než původní, automaticky to neznamená, že investice do rozšíření je 

chybná. Celkový zisk z výroby může totiž růst i tak. 

 

1.3.4 Optimalizační kritéria, hodnocení návrhu [1] 

Pro posouzení výhodnosti investice, případně pro výběr jedné z navrhovaných variant 

inovace je důležité identifikovat kritická místa stávajícího výrobního procesu. Z nich a 

z relevantních požadavků společnosti stanovit optimalizační kritéria a u navrhovaných 

variant pak sledovat míru jejich naplnění v porovnání s výchozím stavem. 

Optimalizační kritéria tedy vyplynou z analýzy stávající výroby a z požadavků firmy na 

budoucí rozvoj společnosti. Pro každou výrobu budou specifické. Mohou mít např. tyto 

podoby: 

- zpřehlednění výroby a řízení, 

- zjednodušení a zkrácení výrobního toku, 

- odstranění nežádoucích vlivů okolí na výrobky, 

- zvýšení produktivity, 

- zvýšení výroby, atp. 

Zlepšení u jednotlivých kritérií lze dosáhnout různými cestami. Ty jsou závislé na typu 

výroby, možnostech firmy a schopnostech projektanta nalézt vhodné řešení. 

Možnosti optimalizace při rozmístění výrobních strojů je omezeno výchozími podmínkami 

a to především: 

a) Stavební podmínky – šířka a výška haly, nosnost podlah, rozmístění nosných 

sloupu atp. 

b) Technologické podmínky – velikosti a hmotnosti strojů, vibrace, prašnost 

prostředí, požadovaná přesnost výroby atp. 

c) Manipulační a kooperační podmínky – dodržení jednosměrného toku materiálu, 

druhy a typy dopravních prostředků. Tyto podmínky jsou často jednoznačně 

určeny a nedávají tak velký prostor pro varianty řešení. Optimalizace vychází 
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z principu modelování prostorové struktury a používá určitá zjednodušení. 

Technologická místa mají přibližně stejný tvar, vzdálenosti mezi nimi jsou určeny 

středy jejich ploch. 

d) V hodnocení projektu se sleduje míra zlepšení u jednotlivých optimalizačních 

kritérií. Z důvodu omezení subjektivního činitele je vhodné, aby byl návrh řešen 

v několika variantách. Návrhové varianty se vypracovávají v podobě hrubých 

návrhů. V závěru každé varianty je provedeno zhodnocení a porovnání hodnot 

parametru optimalizačních kritérií. Ty jsou zaneseny do srovnávací tabulky a 

následuje technicko-ekonomické hodnocení, které spočívá v textové analýze a 

ekonomickém hodnocení. [1,3]. 

e) Textová analýza - obsahuje definici zadání, výčet výhod a nevýhod jednotlivých 

variant a jednoznačný závěr. 

f) Ekonomické hodnocení - obvykle prováděno výpočtem. Sledujeme především 

koeficient ekonomické efektivnosti (srovnání provozních nákladu původní a 

nových variant výroby) a návratnost vložených investic. 

g) Závěrem je celkové hodnocení, ve kterém se stanoví stupně splnění vytčených 

cílů. Hodnocení může být provedeno například metodou váhového hodnocení. 

Vychází ze stanovení funkcí (optimalizačních kritérií), z bodového hodnocení jejich 

splnění a nadefinování jejich významností [1]. V tabulce 1 je zobrazen příklad 

tabulky s váhovým hodnocením. Ve sloupci „Váha“ je uvedena významnost funkce, 

sloupec „Body“ reprezentuje stupeň splnění požadovaných funkcí. Váhové 

hodnocení je získáno vynásobením váhy a bodů. Porovnáním možného maxima 

s konkrétní variantou je získán celkový přehled o výhodnosti jednotlivých variant. 

 

Tab. 1 - Příklad tabulky váhového hodnocení posuzovaných variant [5] 
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1.4 Výroba 

Typ výroby, její objem a výrobek samotný mají zásadní vliv na podobu technologického 

projektu. Strojírenskou výrobu lze v zásadě rozdělit do tří skupin, a to na výrobu kusovou 

či malosériovou, sériovou a hromadnou. Další dělení může zohledňovat například váhu 

výrobku, a to na výrobu těžkou, středně těžkou a lehkou. Obecně lze říci, že hmotnostně 

těžká výroba obvykle probíhá kusově. Sériovost a váha výrobku má samozřejmě 

podstatný vliv na volbu strojů a zařízení, jejich dispoziční řešení a manipulaci 

s polotovarem a výsledným produktem. 

1.4.1 Charakteristické vlastnosti výroby v závislosti na sériovosti [1,2,3] 

a) Kusová výroba – jednotlivé kusy se vyrábějí jen jednou, nebo s opakovatelností do 

5 kusů. K výrobě se obvykle používají univerzální stroje i nářadí. Technologické 

postupy i stroje při kusové výrobě by měly být koncipovány tak, aby umožňovaly 

provedení co největšího počtu operací na jednom stroji. V porovnání se sériovou a 

hromadnou výrobou vyžaduje kusová výroba kvalifikovanější výrobní sílu. 

V porovnání s dalšími typy výroby je také využití stroje nižší. Důvodem je 

neproduktivní čas nutný k novému seřízení stroje pro každý vyráběný kus. 

Kritériem pro rozmístění strojů je v kusové výrobě zejména technologická 

příbuznost. Z hlediska vnitropodnikové logistiky se obvykle jedná o zakázkovou 

výrobu. 

b) Sériová výroba – v tomto typu jsou výrobky vyráběny v dávkách a lze ji dále dělit 

na: 

- malosériovou, dávku výrobků tvoří 5 až 50 kusů, 

- středně sériovou, dávka výrobků je od 50 do 500 kusů, 

- velkosériovou, dávka výrobku je větší než 500 kusů. 

Sériová výroba umožňuje rozmístit stroje do předmětných linek. Pracovní postupy 

by měly být tvořeny tak, aby každé pracoviště provádělo menší počet 

specializovaných operací. Tento typ výroby umožňuje používání specializovaných 

strojů, upínačů, nářadí a přípravků. Výrobu lze obvykle poměrně detailně 

naplánovat a organizovat. Také kvalifikace dělníků v sériové výrobě může být nižší, 

zatímco jejich produktivita i produktivita strojů bude vyšší než u kusové výroby. 

c) Hromadná výroba – obvykle se jedná o výrobu velkého počtu kusů. Vyrobené 

množství je prakticky omezené jen poptávkou po výsledném produktu. 

Technologický postup je koncipován tak, aby umožňoval provádět každou operaci 

na jednom pracovišti v určitém taktu. Stroje jsou uspořádány ve výrobní lince, jsou 

jednoúčelové a specializované na konkrétní jednoduché operace. Každá změna 

v konstrukci výrobku nebo technologii výroby povede k přestavění linky. 
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1.4.2 Specializace výroby 

Dělba práce vede ke specializaci strojírenské výroby a efektivnějšímu využívání 

materiálních i lidských zdrojů. Umožňuje existenci samostatných odvětví a oborů, vytváří 

předpoklady pro vnitřní specializaci v rámci jednoho závodu.  

Nejobvyklejší specializace ve strojírenství [1]: 

a) Výrobková – specializace je určená konstrukční a technologickou podobností 

výsledného produktu. Jedná se například o výrobu automobilů, výrobu tvářecích 

strojů atp. 

b) Součástková – specializaci určuje konstrukční a technologické podobnost součástí 

a montážních celků.  Jedná se o výrobu valivých ložisek, normalizovaných součástí 

atp. 

c) Technologická – specializace je určena technologickou podobností výroby, 

například kovárny zápustkových výkovků.  

Výše uvedené směry specializace lze považovat za základní. V rámci strojírenské výroby 

mohou být dále členěny na [1]: 

a) Odvětvové specializace - obvyklá pro součástkovou a technologickou specializaci. 

Přínos je závislý na využití konstrukční a technologické standardizace. Vyrábí se 

obvykle soubor součástí a montážních celků využitelných při montáži a výrobě 

finálních produktů, například různé spojky, spojovací součásti, montážní celky atp. 

b) Oborová specializace - v rámci jednoho oboru využívá všechny výše uvedené 

směry specializace. V rámci výroby automobilů umožňuje specializaci na výrobu 

osobních automobilů, nebo také specializovanou výrobu náprav, bloků motorů, 

převodovek. 

c) Vnitropodniková specializace - obvykle vychází z konstrukční a technologické 

podobnosti výrobků. Zaměřuje se zejména na součástkovou a technologickou 

specializaci. 

Specializace umožňuje podniku zdokonalovat výrobní postupy, zvyšuje efektivitu a 

zlevňuje náklady na výrobu. Úzká specializace však v sobě nese i rizika. Jedním 

z největších nebezpečí je pokles poptávky po produktech vyráběných úzce 

specializovanou firmou, případně pokles poptávky v rámci preferovaného výrobního 

odvětví.  
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1.4.3 Materiálový tok [1] 

Materiálový tok je organizovaná změna polohy těžiště hmoty, tedy realizovaná změna 

polohy materiálu. Veličina materiálového toku souvisí s druhem, množstvím a dávkou 

přepravovaného materiálu. Materiálový tok může být definován počtem přepravovaných 

kusů, přepravované hmotnosti, případně u výroby v dávkách např. množstvím 

přepravovaných beden, palet atp. 

Členění materiálového toku: 

a) Spojitý materiálový tok - pohyb hmoty je plynulý a v každém místě zkoumaného 

úseku se hmota vyskytuje, nemá počáteční a koncové ohraničení. Obvykle se 

jedná o sypké hmoty a tekutiny. 

b) Nespojitý materiálový tok – tok hmoty není plynulý. V místech zkoumaného 

úseku dochází k střídavému výskytu přepravované hmoty. Pro nespojitý 

materiálový tok jsou typickými parametry přepravované množství a času . 

Množství materiálu procházejícího určitým místem lze vyjádřit různými způsoby. 

Konkrétní způsob určení je závislý na charakteru a druhu přepravované hmoty. 

V nekomplikovaných případech to lze vyjádřit přímo, jako množství procházející daným 

místem za určité období. 

Materiálový tok je vhodné zobrazit graficky pomocí Sankeyova diagramu vycházejícího 

z křížové tabulky vztahů. 

Při optimalizaci materiálového toku je vhodné soustředit se zejména na tyto body [7]: 

- dopravní cesty bez křížení a zpětných kroků, přímé a nejkratší možné, 

- minimalizace manipulace s materiálem, 

- plynulost materiálového toku, 

- mechanizace a automatizace manipulace. 

1.5 Způsoby uspořádání strojů 

Při stanovování a volbě uspořádání pracovišť a strojů zohledňuje hospodárnost, 

přímočarost, přehlednost a nevratnost materiálového toku. Stejně tak podmínky 

minimální manipulace s materiálem, hygienické a bezpečnostní požadavky.  

Z možných způsobů rozmístění lze stanovit tyto základní typy uspořádání:  

a) Volné uspořádání - stroje a pracoviště jsou seskupeny náhodně. Toto uspořádání 

je typické pro dílny, kde není možno předem určit materiálový tok a sled, 

návaznost technologických operací. 
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Obr. 5. 1 - Volné uspořádání pracovišť [3] 

b) Technologické uspořádání – technologické operace jsou slučovány a plánovány 

podle technologické příbuznosti a podle stejného klíče jsou seskupovány i 

technologicky příbuzné stroje. Vznikají tak technologická pracoviště nesoucí 

obvykle název související s operacemi prováděnými na daném pracovišti. Při tomto 

uspořádání není možné zcela sjednotit směr materiálového toku, a každý výrobek 

postupuje výrobou odlišně. Dispozice strojů v hale by měla být koncipována tak, 

aby nejkratší a nejjednodušší materiálový tok měl ten výrobek, který představuje 

největší podíl z materiálového toku. Toto uspořádání je vhodné zejména pro 

kusovou a malosériovou výrobu. 

 

 

 
Obr.5. 2 - Technologické uspořádání pracovišť [3] 

c) Předmětné uspořádání – pracoviště jsou seřazeny podle sledu operací daných 
technologickým postupem. Pohyb výroby zde sleduje stejný směr, a vzniká tak 
výrobní proud tedy linka. Toto uspořádání je vhodné zejména pro  velkosériovou a 
hromadnou výrobu. 
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Obr. 5. 3 - Předmětné uspořádání pracovišť [3] 

d) Modulární uspořádání – pracoviště jsou seskupována do stejných technologických 
bloků, a každé z nich plní více technologických funkcí. Provoz se tak skládá 
z podobných skupin pracovišť tedy modulů. Typická aplikace modulárního 
uspořádání je včlenění NC strojů do klasicky řízené dílny. Toto uspořádání je 
vhodné pro malosériovou a kusovou výrobu kombinující klasické a NC stroje. 

 
Obr. 5. 4 - Modulární uspořádání pracovišť [3] 

e) Buňkové a hnízdové uspořádání – buňka je obvykle tvořena vysoce produktivním 
strojem s mechanizovaným nebo automatizovaným okolím. V tomto uspořádání je 
dokonale vyřešena operační a mezioperační manipulace. Jedna se o modifikaci 
modulárního uspořádání. 
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2 SPOLEČNOST TIRAD 

2.1 Představení společnosti 

Společnost TIRAD, s.r.o. sídlí v obci Šašovice, okres Třebíč, kraj Vysočina. Jako taková je 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C vložka 
29331. První zápis, tedy založení společnosti, proběhlo 15. července 1993. Právní formou 
je společnost s ručením omezeným. Jako předmět podnikání má společnost v obchodním 
rejstříku uvedeny tyto činnosti: 

- obráběčství, 

- zámečnictví, nástrojářství, 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Základní kapitál byl několikrát navyšován a nyní činní 3 221 000 Kč. Firma má šest 
společníků, z nichž dva s největším podílem jsou zároveň jednateli společnosti. Všichni 
společníci až na jednoho ve společnosti pracují jako vedoucí jednotlivých oddělení. Obrat 
společnosti byl v roce 2012 přibližně 130 mil. Kč. V posledních osmi letech TIRAD  
proinvestoval 330 miliónů korun. Společnost momentálně zaměstnává 92 pracovníků 
[8,10]. 

 
Obr. 6 - Výrobní hala firmy TIRAD, s.r.o. 

 
Obr. 7 - Výrobní hala firmy TIRAD, s.r.o. 
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2.2 Výrobní zaměření v průběhu historie společnosti 

Společnost TIRAD, s.r.o. byla založena v roce 1993. V strojírenském odvětví se pohybuje 

od roku 1994. Již na počátku se profiluje a zaměřuje na třískové obrábění a to především 

frézování. V průběhu historie firmy byla povaha výroby značně různorodá [10]. 

Předchozí výrobu lze popsat takto [9, 10]: 

a) Typický sortiment výroby v letech 1994 až 2001: 

- konstrukce, výroba a repasování kovacího nářadí, 

- výroba střižných nástrojů, 

- výroba forem pro přesné lití metodou vytavitelného vosku, tedy obrábění modelu, 
jeho konstrukce v součinnosti se slévárnami, 

- formy pro lisování plastů menších rozměrů, kompletní i částečná výroba včetně 
elektroeroze a broušení, 

- výroba rozměrných 2D rámů, 

- výroba rozměrných 3D forem na lisování plechů a textilií s maximální hmotností do 
12t . 

b) Typický sortiment v letech 2001 – 2006 

V tomto období se TIRAD, s.r.o. začíná více specializovat. Soustředí se především na: 

- obrábění forem, desek a rámů pro automobilový průmysl menších a větších 
rozměrů, 

- výrobu přesných desek a rámů menších rozměrů, 

- obrábění velkých předlitých kusů pro energetický průmysl. 

 

Obr. 8 - Příklady výrobku obráběných firmou TIRAD v minulosti [9] 
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c) Typický sortiment výroby 2006 až do současnosti 

V průběhu roku 2006 se vedení firmy, po vyhodnocení situace na trhu a analýze vlastního 
výrobního programu, rozhodlo odstoupit od části výrobního programu. Především výroby 
pro automobilový průmysl, zejména forem rámů větších rozměrů a 3D obrábění obecně. 

V současnosti se společnost specializovala a nabízí tyto základní typy výroby: 

- Kompletní výroba vysoce přesných desek, rámů a dílů forem pro vstřikování 
plastů. Typické základní, izolační, upínací, vidící desky, rozvodné bloky, desky pro 
horké kanály atp. Tento sortiment firma obrábí s vysokou kvalitou a přesností. 

- Hluboké vrtání v pěti osách do hloubky 1500 mm z jedné strany, průměry od 4 do 
44,45 mm, s maximální váhou obrobku 12 t. 

- Velice přesné frézování větších dílů s maximální váhou obrobku 25 t pro 
energetický a dopravní průmysl – turbínové skříně, výstupní hrdla, trubkovnice 
atp. 

 

2.3 Rozvoj společnosti 

Jak je patrné z předchozí části, firma TIRAD, s.r.o. se snaží o progresivní a inovativní 
přístupy k výrobě. Je řazena mezi přední výrobce přesných desek v Evropě. Udržení 
stávající pozice na trhu a její možné zlepšení vyžaduje nejen užší specializaci výroby, ale 
také modernizaci a inovace ve všech oblastech činnosti podniku. Zejména: 

- modernizace výrobních strojů, 

- zachycování nejnovějších trendu v oblasti nástrojů, 

- modernizace CAD-CAM systémů, 

- rozšíření nebo optimalizace využití výrobních ploch, 

- neustále zlepšování v oblasti plánování a modernizace ERP systému, 

- kvalifikace pracovníků. 

Vzhledem k tomu, že charakter výroby vyžaduje vysokou přesnost strojů a výroba je 

realizovaná výhradně CNC stroji, dochází pravidelně k obměnám strojového parku. 

Z vnitřních informačních zdrojů společnosti lze vypozorovat postupný nárůst objemu 

výroby a také pozvolný růst velikosti průměrného typického výrobku. Zejména v osách X a 

Y. Nové materiály, výrobní postupy a technologie v oboru obrábění neustále umožňují 

zvyšování produktivity. Společnost, která touží v daném oboru uspět, musí počítat 

s tvrdou konkurencí, a proto je nutné, aby všechny zmíněné okolnosti pečlivě zvažovala. 

Společnost TIRAD, s.r.o. vyhodnotila růst objemu výroby a růst rozměrů nejtypičtějších 

obrobků. Došla k závěru, že je nutné v nejbližší budoucnosti firmu rozšířit o nové výrobní 

prostory, a to formou nové haly. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU  

Charakter výroby společnosti a velikost podniku neumožňuje v rámci této diplomové 

práce zpracovat analýzu zcela podrobně. Složitost problematiky ve firmě TIRAD vede 

k tomu, že určité části analýzy i návrhu budou zjednodušeny. Některé, a to i poměrně 

podstatné náležitosti, nebudou brány na zřetel nebo se jich tato práce dotýká jen 

okrajově. V analytické části bude v krátkosti naznačeno, jak jsou některé oblasti ve firmě 

řešeny. Dále se těmito práce nebude věnovat. Mezi ty nejdůležitější části určitě patří: 

- analýza nástrojového vybavení a jeho používání, vliv metodiky a času na seřízení 
prostoje, tedy manipulační časy, 

- řízení podniku a jeho činnosti, 

- plánování. 

 

a) Nástroje – firma užívá nejmodernějších strojů, a tomu odpovídá i 

nástrojové vybavení. Firma tedy zásadně používá nejmodernějších 

dostupných nástrojů. Je používán speciální software řízení hospodaření, 

metodiky a technologie nástrojů tzv. Tool Data Management od firmy 

COSCOM. Nástroji se zabývá specializovaný THP pracovník tzv. správce 

TDM, který v součinnosti s hlavním technologem určuje pro konkrétní 

operace, materiály a stroje nejlepší možné nástrojové sestavení a příslušné 

řezné podmínky. Tyto informace jsou uloženy v databázi, která je přístupná 

jak technologům, tak i obsluhám. Navíc se zvolené nástrojové sestavení po 

volbě automaticky převádí do CAM systému. Obsluha získává seznam 

nástrojových sestavení s předstihem. Může tak ve volných chvílích 

v průběhu chodu stroje sestavení sestavit a seřídit na předseřizovacích 

měřácích a tím minimalizovat vedlejší časy potřebné k seřízení nástroje.  

b) Řízení podniku – v podniku lze pozorovat rysy funkcionálního organizování 

řízení. Podnik je rozdělen na několik skupin – středisek, které sdružují 

pracoviště a pracovníky se stejnými úkoly a činnostmi. Jedná se o výrobní 

úsek, CAD-CAM pracovníky, obchodní úsek, úsek plánování a zabezpečení 

ostatních činností. Vedoucí jednotlivých úseků jsou společníky firmy a 

zároveň tvoří vrcholový management. Nejvýše postavenou osobou je 

generální ředitel a zároveň vlastník největšího podílu. Nižší management je 

tvořen směnovými mistry a vedoucími pracovišť. Podnik používá systém 

monitorující výrobní i nevýrobní činnosti. To se týká zejména monitoringu 

činnosti strojů a monitoringu pohybu osob. Podobně jsou monitorovány i 

nástrojová sestavení. Data jsou následně analyzována společně a poskytují 

zpětnou vazbu umožňující efektivní využití strojů i pracovníků.  
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c) Plánování – k plánování podnik využívá systému ERP, konkrétně systém 

WorkPlan od francouzské firmy Sescoi. Systém obsahuje funkce nákupu, 

plánování sledování kvality ze strany dodavatelů i vlastní výroby, sledování 

docházky a uskutečňování náplně práce zaměstnanců atp. Kapacita 

strojního vybavení je plánovaná tak, aby nejdražší stroje pracující na 

běžném výrobku byly zároveň nejužším místem výroby. Zde jsou to stroje 

dokončovací. Kapacita hrubovacích strojů je tedy mírně naddimenzovaná. 

Společnost TIRAD, s.r.o. ve spolupráci s firmou AutoCont vyvinula a úspěšně aplikovala 

systém propojující tyto činnosti nesoucí název Performance management výrobních 

procesů. Toto řešení získalo v roce 2010 zvláštní ocenění Microsoft Awards v oblasti 

inovativních řešení [12]. Tato problematika je rozebrána v mé bakalářské práci 

Implementace Tool data managementu do strojírenské firmy TIRAD [11] a zejména v 

diplomové práci Davida Šípa Automatizované sledování výrobních strojů, kde je podrobně 

popsána i technická stránka řízení činností podniku. 

Všechny tabulky a grafy použité v kapitole 3 Analýza současného stavu, jsou součástí 

přílohy 2 - Stroje a výroba_Analýza.xlsx. Tato aplikace je plně propojena a funkční. 

Umožňuje tak modelovat výrobu změnou počtu kusů jednotlivých výrob, případně 

změnou spotřeby času na jednotlivých pracovištích. 

 

3.1 Rozbor výroby 

Tirad, s.r.o. se zabývá jedním z oborů třískového obrábění - frézováním.  

Největší objem výroby tvoří přesné obrábění desek a rámů forem pro tlakové lití plastů, 

typicky s rozměry okolo 1000x900x200 mm. Další podstatnou část tvoří desky a rámy 

s obdobnými konstrukčními prvky, ale větších rozměrů bloků. Jako doplňující výrobu lze 

chápat obrábění velkých předlitých kusů. 

Výroba je kusová, jen ojediněle malosériová do 5 kusů v sérii. 

Dále je zakázková. Zákazník dodává kompletní výkresovou dokumentaci, podle které 

programátoři / technologové sestavují CAM - programy. Ty jsou odesílány na server, 

odkud jej stahují obsluhy strojů, a podle kterých je i obráběno. Obsluhy tedy 

neprogramují.  

CAD - Výkresová dokumentace může být dodávána v libovolném CAD formátu. TIRAD jako 

CAD software užívá ProEngineer foundation a Mold Design Option.  

CAM – přibližně 80 % programů vzniká v systému EdgeCAM. Víceosé obrábění a obrábění 

tvarových ploch je programováno v systému WorkNC. 

Programy jsou kontrolovány a optimalizovány pomocí systému VeriCUT. 

Výroba probíhá v trojsměnném provozu. 
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3.1.1 Typická výroba 

Společnost TIRAD, s.r.o. je především výrobní. Nabízí kapacity v oboru přesného frézování 

desek a rámů, hlubokého vrtání, přesného obrábění rozměrných kusů do velikosti 25 t. 

Výrobní sortiment je tak i přes specializaci firmy poměrně různorodý. Ve spolupráci 

s vedoucími pracovníky tedy byli vybráni reprezentanti typické výroby. 

Typická výroba - rozdělení 

Typický výrobek představuje reprezentanta části výroby. Rozděluje výrobky do skupin 

podle příbuznosti použitého technologického postupu, tedy podle shodnosti sledu 

operací. V součinnosti s ERP systémem a systémy společnosti TIRAD byl stanoven podíl na 

výrobě i přibližný počet hodin práce stroje pro typický výrobek a konkrétní operaci. Tyto 

odhady byly postupně korigovány a zpřesňovány. Pro kapacitní výpočty a výpočty využití 

pracovišť jednotlivými výrobami je sestaven početní model v tabulkovém editoru excel 

pod názvem Stroje a výroba_Analýza (viz Příloha 1.). Ten umožňuje upravovat časy u 

jednotlivých operací a automatický přepočet hodnot s tím spojený. 

 

Typická výroba A – přesné desky a rámy bez šikmých děr 

Výroba A je nejběžnější typ výroby představující přibližně dvě třetiny kusů z celkového 

objemu. Typické jsou přesné desky a rámy, obrábění horkých kanálů. Rozměry bloku jsou 

nejčastěji okolo 1000 x 600 x 96 mm. 

Typický výrobek A: 

- vyžaduje hluboké vrtání, obvykle se jedná o část chladícího okruhu formy, 

- vyžaduje přesné obrábění, s tolerancí pozice až +/- 0,01 mm na 1000 mm, 

rozměrovou tolerancí otvorů a kapes až +/- 0,005 mm do hloubky kapsy 200 mm, 

- nevyžaduje přesné víceosé obrábění, 

- materiál bloku je nejčastěji z nástrojové oceli a to 1.2085 nebo 1.2316, 

Sled operací odpovídá následující tabulce č.2. 

Tab. 2 - Výrobní postup typický pro výrobu A 

  Sled operací - Výroba A 
1 Výroba manipulačních otvorů 
2 Výroba chladících okruhu, hluboké vrtání 
3 Frézování boků včetně dokončování nepřesných 
4 Hrubování obrobku běžných rozměrů 
5 Broušení přesných rovinných rozměrů 
6 Dokončování desek a rámu, mimo přesných šikmých entit  
7 Čištění, odjehlení, dokončení - manuálně 
8 Kontrola 
9 Příprava k expedici 
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Obr. 9 -  Reprezentant výroby A, vícenásobná forma – deska [9 

 

Obr. 10 -  Výroba A, vlevo vícenásobná deska, vpravo deska pro horký vtok [9] 

 

Typická výroba B – přesné desky a rámy s šikmými přesnými dírami 

Výroba B je druhý nejčastější typ výroby. Co do počtu kusů představuje okolo jedné pětiny 

objemu výroby. Typické jsou přesné desky a rámy s přesnými šikmými dírami vyžadujícími 

obrábění na víceosých dokončovacích strojích.  

Rozměr bloku nejčastěji okolo 1000 x 600 x 96 mm. 

Typický výrobek B: 

- vyžaduje hluboké vrtání, obvykle se jedná o část chladícího okruhu formy, 

- vyžaduje přesné obrábění, s tolerancí pozice až +/- 0,01 mm na 1000 mm, 

rozměrovou tolerancí otvorů a kapes až +/- 0,005 mm do hloubky kapsy 200 mm, 

- vyžaduje přesné víceosé obrábění, 

- materiál bloku je nejčastěji z nástrojové oceli a to 1.2085 nebo 1.2316. 

Sled operací odpovídá tabulce 3. 
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Tab. 3 - Výrobní postup typický pro výrobu B 

  Sled operací - Výroba B 
1 Výroba manipulačních otvorů 
2 Výroba chladících okruhu, hluboké vrtání 
3 Frézování boků včetně dokončování nepřesných 
4 Hrubování obrobku běžných rozměrů 
5 Broušení přesných rovinných rozměrů 
6 Dokončování desek a rámů, mimo přesných šikmých entit  
7 Dokončování šikmých entit 
8 Čištění, odjehlení, dokončení - manuálně 
9 Kontrola 

10 Příprava k expedici 
 

 

Obr. 11 - Reprezentant výroby B, rám formy s přesnými šikmými plochami a dírami [9] 

 

Typická výroba C – přesné desky a rámy větších rozměrů 

Výroba C tvoří méně než desetinu z objemu výroby. Typické jsou přesné desky a rámy 

větších rozměrů. Výrobky jsou z důvodu větších rozměrů dokončovány na víceosých 

strojích, proto je bezpředmětné řešit výrobu šikmých děr odděleně.  

Typický výrobek C: 

- rozměr bloku přesahuje v jedné z os 1600 mm, 

- vyžaduje hluboké vrtání, obvykle se jedná o část chladícího okruhu formy, 

- vyžaduje přesné obrábění, s tolerancí pozice až +/- 0,01 mm na 1000 mm, 

rozměrovou tolerancí otvorů a kapes až +/- 0,005 mm do hloubky kapsy 200 mm, 

- materiál bloku je nejčastěji z nástrojové oceli a to 1.2085 nebo 1.2316. 
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Sled operací odpovídá tabulce 4 

Tab. 4 - Výrobní postup typický pro výrobu C 

  Sled operací - výroba C 

1 Výroba manipulačních otvorů 

2 Výroba chladících okruhů, hluboké vrtání 

3 Hrubování obrobků větších rozměrů 

4 Broušení přesných rovinných rozměrů 

5 Dokončování obrobků větších rozměrů včetně šikmých entit 

6 Čištění, odjehlení, dokončení - manuálně 

7 Kontrola 

8 Příprava k expedici 
 

 

Obr. 11 - Reprezentant výroby C, rám formy v mezioperačním stavu po hrubování [9] 

 

 

Typická výroba D – obrábění velkých předlitých kusů 

Výroba D je součásti snahy o určitou míru diverzifikace výroby, proto je svým založením 

dost rozdílná od předchozích. Typicky se jedná o přesné obrábění velkých předlitých kusů 

pro energetický a dopravní průmysl.  

Typický výrobek D: 

- obrábění probíhá pouze na velkých horizontálních strojích, 

- hrubovací i dokončovací operace probíhají na stejném stroji, 
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- maximální rozměr obrobku 10 000 x 3 500 mm, 

- maximální váha 25 000 kg, 

- rozměry obrobku neumožňují měření na měřácích, kterými firma disponuje. 

Sled operací odpovídá tabulce 5 

Tab. 5 - Výrobní postup typický pro výrobu D 

  Sled operací - Výroba D 
1 Úprava manipulačních prvků 
2 Hrubování entit velkých předlitých kusů 
3 Dokončování entit velkých předlitých kusů 
4 Čištění, odjehlení, dokončení - manuálně, kontrola 
5 Příprava k expedici 

 

 

Obr. 12  - Reprezentant výroby D, obrábění předlitého kusu [9] 

 

3.1.2 Definice technologických pracovišť 

V předchozí kapitole byly nadefinovány typické výroby. Ty sebou nesou i typické 

technologické operace prováděné na technologicky příbuzných strojích a pracovištích 

Technologické pracoviště je tedy skupina technologicky příbuzných strojů. Po 

prostudování typických výrob a operací a při znalosti strojní výbavy firmy lze definovat 

tato technologická pracoviště. Název operací jsou shodné s pracovišti, na kterých jsou 

prováděny. Tato pracoviště lze rozdělit do tří základních skupin: 

a) Strojní technologická pracoviště 
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Strojní technologická pracoviště definovaná na základě operací jsou uvedena v tabulce 6. 

Tato tabulka je též součástí Přílohy č.1, tedy souboru Stroje a výroba_Analýza.xlsx. 

Tab. 6 - Přiřazení strojů k jednotlivým technologickým pracovištím 

 
 
Strojní technologická pracoviště lze ještě dál dělit na operace a pracoviště: 

- Hrubovací - obrábění s přídavkem. Případně u nepřesných rozměrů obrábění na 

čisto. Patří sem první čtyři skupiny – hluboké vrtání, frézování boků, hrubování 

STANDARD, hrubování MAX. 

- Dokončovací - dokončování entit přesných rozměrů. Patří sem – broušení, 

dokončovací 3 - osé stroje, dokončování na 5 - osých strojích. 

Úplný seznam a technická specifikace strojů je uvedena v Příloze č.2 – Strojní vybavení 

TIRAD. 

b) Ruční technologická pracoviště 

Pracoviště určena k drobným úpravám a opravám výrobků. Seznam těchto pracovišť je 

uveden v tabulce 7. 

Tab. 7 - Operace a pracoviště s převažující manuální činností 

 

Název 

operace/pracoviště
Popis pracoviště a operace

Stroje ve skupině technologického 

pracoviště

Označení 

TIRAD

UNIOR KTBFM 1200 VK16

IXION IA3 TLF VK12

HAAS EC-2000HE VK14

HAAS EC-1600HE VK15

MCFV 1060 (TAJMAC-ZPS Zlín) VK02
MCFV 1680 NT (TAJMAC-ZPS Zlín) VK05
MCFV 1680 NT (TAJMAC-ZPS Zlín) VK07

MCFV 2080 (TAJMAC-ZPS Zlín) VK13
MCFV 2080 (TAJMAC-ZPS Zlín) VK17

WRD150 CNC (TOS Varnsdorf) VK18

WHN 13 CNC (TOS Varnsdorf) VK10

FAVRETTO MODULO MD 200 CNC VB01

ZIERSCH ZT 1524 VB02

 MCV 1220 (TAJMAC-ZPS Zlín) VK19

 MCV 1220 (TAJMAC-ZPS Zlín) VK20

 MCV 1220 (TAJMAC-ZPS Zlín) VK21

 MCV 1220 (TAJMAC-ZPS Zlín) VK22

 MCV 1220 (TAJMAC-ZPS Zlín) VK23

Dokončování 5-axis Dokončování desek a rámů s šikmými děrami HURON KX 100 VK09

Broušení Broušení přesných rovinných rozměrů

Dokončování 3-axis Dokončování desek a rámů mimo šikmé děry

Hrubování obrobku běžných rozměrů, 3-osé 

frézování na portálových strojích

Hrubování 

"STANDARD"

Hrubování "MAX"

Hrubování a dokončování velkých kusů, vélké 

horizontální frézky s otočným a výklopným 

stolem (čtvrtá a pátá osa)

Hluboké vrtání
Hluboké vrtání dělovými vrtáky s průěmry  od 4 

do 44,4mm do hloubky 1500mm 

Frézování na horizontálních stojích - dokončování 

a hrubování bočních entit, přesné rozměry jsou 

hrubovány, volné včetně dokončování

Boky (Hrub+Šlicht)

Název 

operace/pracoviště
Popis pracoviště a operace

Stroje ve skupině technologického 

pracoviště

Označení 

TIRAD

Ruční - Vstup Výroba manipulačních otvorů Radiální vrtačka R1

Ruční - Dokončení odjehlení, dodělávky, čištění, opravy
CNC-soustruh, točný průměr 

240mm
R2

Ruční - Výstup Příprava na expedici R3
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c) Kontrolní a měrové pracoviště 

Pracoviště určena k výstupní měrové kontrole. Seznam strojů na pracovišti je uveden 

v tabulce 8. Úplný seznam se základními technickými údaji je uveden v Příloze č.2 - Strojní 

vybavení TIRAD. 

Tab. 8 - Seznam strojů měrového pracoviště 

 

 

d) Technologické skladové plochy 

Kromě těchto pracovišť je důležité ještě vyjádřit skladové plochy, které mají bezprostřední 

souvislost s výrobou. Jedná se o stanoviště, kde výrobek z technologických důvodů musí 

po určitou dobu setrvat. Přehled těchto ploch je uveden v tabulce 9. 

Tab. 9 - Seznam technologických skladů 

  
Název skladové 
plochy 

Účel 
Označení 

TIRAD 

  Pnutí 
Pauza na odstranění pnutí po hrubovacích operacích, 
délka je závislá na velikosti kusu, množství odebraného 
materiálu, charakteru obrábění atp. 

S1 

  
Temperace 
dokončování 

Prodleva k vyrovnání teploty obrobku s teplotou 
klimatizovaného prostoru v kterém probíhá 
dokončovací obrábění 

S2 

  Temperace měření 
Prodleva k vyrovnání teploty obrobku s teplotou 
klimatizovaného prostoru v kterém probíhá měření 

S2 

 

Blokové schéma výroby 

Blokové schéma výroby na obrázku 12 umožňuje orientaci v průchodu typického výrobku 

jednotlivými pracovišti. Je to grafické vyjádření výrobního postupu.  

Použité značení odpovídá obrázku 5. Z blokového schéma výroby je patrný sled operací a 

pracovišť.  Blokové schéma zachycuje skutečný stav, v ideálním případě by výroba B a C 

procházela meziskladem pro temperaci před dokončováním. 

Název 

operace/pracoviště
Popis pracoviště a operace

Stroje ve skupině technologického 

pracoviště

Označení 

TIRAD
WENZEL LH87 - 3D-souřadnicový 

měřicí stroj
M1

WENZEL LH1512 - 3D-
souřadnicový měřicí stroj

M2
Měření - dokončené výrobky (přesné entity)Měření
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Obr. 12 - Blokové schéma výroby 
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3.1.3 Propočty – výroba 

Výroba – počet kusů 

Výroba je podrobněji sledována od roku 2011. Vyhodnocení dat ze systému ERP ukazuje, 

že při určitém zjednodušení lze rozdělit celkový počet vyráběných kusů mezi jednotlivé 

typické výroby podle Tabulky 10. Počet kusů, tím i podíl výroby, je průměrem za roky 

2011 a 2012.  

Tab. 10 - Počet kusů jednotlivých výrob 

  Kusy 2011/12 Podíl výroby % 
Celkem 2377,5 100,0 

Z toho běžný  2085,5 87,7 

Výroba A 1689,3 71,1 
Výroba B 396,2 16,7 

Výroba C 177,0 7,4 

Výroba D 115,0 4,8 

 

Graf 1 - Podíl typických výrob na celkovém počtu kusů  

 

 

Časové fondy technologických pracovišť  

Provoz je třísměnný – bez víkendového provozu. Opravy a údržba je směřována na dny 

pracovního klidu (víkendy a svátky). Výpočet časového fondu pracovišť je proveden 

v programu Excel a je součástí následující kapitoly. V principu je časový fond pracoviště 

roven součtu časových fondů jednotlivých strojů v celku. Ten je pro všechny stroje stejný: 

   (2) 
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Kde: 

 – fond času stroje v h /rok 

 – počet pracovních dní v daném roce 

 – počet hodin stroje ve směně 

s – počet směn 

 

Časový fond připadající na jeden stroj firmy TIRAD je vyjádřen v tabulce č. 11. Časový fond 

pro oba sledované roky je průměrován a s průměrnou hodnotou je dále počítáno 

v tabulce 16. 

 
Tab. 11 - Časové fondy TIRAD 

Fond hodin jednoho stroje 2011 5873,0 

Fond hodin jednoho stroje 2012 5850,0 

Fond hodin průměr 5861,5 

Počet strojů v TIRAD 19,0 

Fond všech strojů TIRAD (průměr 11/12) 111368,5 

 

Pracnost - vyjadřuje množství práce spotřebované při vykonání konkrétní operace nebo 

k vyrobení celého kusu. Udává se v hodinách na kus nebo v hodinách na operaci. 

K operacím u jednotlivých výrob je pracnost v hodinách uvedena v tabulkách č. 12, 13,14 

a 15 v hodinách tak, jak byla definovaná pracovníky společnosti TIRAD. K pracnostem na 

operaci je nutno přičíst mezioperační časy.  

 

Potřeba pracoviště - vyjadřuje počet spotřebovaných hodin technologického pracoviště 

operací či výrobou celého kusu za období například jednoho roku. V podstatě se jedná o 

vyjádření vytížení stroje v hodinách.  

 

Tabulky č. 12, 13, 14, 15, vyjadřují pracnost operací a spotřebu času pracovišť pro typické 

reprezentanty jednotlivých výrob. Hodnoty hodin na operace a sklady jsou poskytnuty 

společností TIRAD a jsou sestaveny pomocí odhadů a dat z ERP systému. 
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Tab. 12 -  Výroba A, spotřeba času technologických pracovišť 

  
Rozměry typického obrobku výroby A  x y z 
(od - do) 

od 600 x 400 x 30 do 1000 x 600 x 96    

  
Výrobek A - podíl typických ks na celkové 
výrobě v % 

  71%  

  Materiál    1.2085  

  Výrobek A   ks/rok   1689  

    Postup výroby Popis operace 
pracnost 

v h  

Potřeba 
pracoviště 

h/rok 

1   Ruční - Vstup Výroba manipulačních otvorů 1 1689 

2   Hluboké vrtání Výroba chladících okruhů 5 7602 

3   Boky (Hrub + Šlicht) Frézování boků včetně dokončování nepřesných 4 5912 

4   Hrubování "STANDARD" Hrubování obrobku běžných rozměrů 9 15203 

6   Broušení Broušení přesných rovinných rozměrů 3 5068 

7   Dokončování 3 - axis Dokončování desek a rámů mimo šikmé díry 12 20271 

8   Ruční - Dokončení Čištění, odjehlení, dokončení 2 3379 

9   Měření Kontrola  2 3379 

10   Ruční - Výstup Příprava na expedici 1 1689 

   Výroba + kontrola: 38 64192 

    Mezioperační časy    

1   
Manipulace a ustavení (mezi každým 
pracovištěm je počítána prodleva 1 h na 
manipulaci a ustavení) 

1 9 15203 

2   
Prodleva na odstranění pnutí (po 
dokončeném hrubování) 

  16 27028 

3   
Prodleva na vyrovnání teploty před 
dokončováním 

  6 10136 

4   Prodleva na vyrovnání teploty před měřením   10 16893 

   Manipulace + sklady: 41 69259 

   Čas celkem (průměrná pracnost): 79 133451 

 

Typičtí reprezentanti výroby A a B jsou si tvarově i rozměrově velmi podobní. Stejný je i 

postup jejich výroby.  Ve výrobě B jsou navíc v podstatě jen přesné šikmé entity – díry, 

kapsy, atp. 

V operaci „Dokončování 3 - axis“ je u výroby A a B rozdílná hodnota. Tento rozdíl je 

způsoben tím, že jeden dokončovací stroj MCFV 1220 není v klimatizovaném prostoru 

(více v kapitole 3.3.1 – Stávající uspořádání), to se negativně odráží v času potřebném 

k dosažení požadované kvality obráběných výrobků.  
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Tab. 13 - Výroba B, spotřeba času technologických pracovišť 

  
Rozměry typického obrobku výroby B - X Y Z 
(od - do) 

od 600 x 400 x 30 do 1000 x 600 x 96    

  
Výrobek B - podíl typických ks na celkové 
výrobě v % 

  0  

  
Materiál (podíl jednotlivých materiálu 
typického výrobku  %) 

  1.2085  

  Výrobek B   ks/rok   396  

    Postup výroby Popis operace 
pracnost 

v h  

Potřeba 
pracoviště 

h/rok  

1   Ruční - Vstup Výroba manipulačních otvorů 1 396 

2   Hluboké vrtání Výroba chladících okruhů 5 1783 

3   Boky (Hrub + Šlicht) 
Frézování boků včetně dokončování 
nepřesných 

5 1783 

4   Hrubování "STANDARD" Hrubování obrobků běžných rozměrů 9 3566 

5   Broušení Broušení přesných rovinných rozměrů 5 1981 

6   Dokončování 3 - axis 
Dokončování desek a rámů mimo šikmé 
díry (obvykle VK21) 

14 5547 

7   Dokončování 5 - axis Dokončení šikmých děr 8 3170 

8   Ruční - Dokončení Čištění, odjehlení, dokončení 2 792 

9   Měření Kontrola  2 792 

10   Ruční - Výstup Příprava na expedici 1 396 

   Výroba + kontrola: 51 20208 

    Mezioperační časy  čas h  h/rok  

1   
Manipulace a ustavení (mezi každým 
pracovištěm je počítána prodleva 1 h na 
manipulaci a ustavení) 

1 9 3566 

2   
Prodleva na odstranění pnutí (po 
dokončeném hrubování) 

  16 6340 

3   Prodleva na vyrovnání teploty před měřením    10 3962 

   Manipulace + sklady: 35 13869 

   Čas celkem: 86 34077 

 

Výroba C je tvarově podobná výrobám A a B. Rozdíl je ve velikosti obráběných kusů. 

Velikosti a typ obráběných entit jsou v podstatě shodné. Výrobu by bylo možnost také 

rozdělit na výrobu A bez přesných šikmých děr a B s šikmými děrami. Nicméně vzhledem 

k velikosti obrobku je obvykle nutné provádět 3 - osé hrubovací operace na pracovištích 

velkých horizontálních frézek – Hrubování Max. a dokončovací operace na 5 - osém 

technologickém pracovišti – stroj Huron KX100 (má větší rozměr maximálního rozměru 

obrobku než 3 - osé dokončovací stroje MCFV 1220). 

Výroba D představuje jiný sortiment výrobků, a tím i jiný typ použité technologie 

obrábění. Jedná se o frézování stroji s horizontální koncepcí. Toto uspořádání umožňuje 

obrábění velmi rozměrných kusů. Použité stroje umožňují vysoce přesné obrábění i 

takovýchto výrobků. 
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Tab. 14 - Výroba C, spotřeba času technologických pracovišť 

  Rozměry typického obrobku 1400x800x180    

  Podíl typických C ks na celkové výrobě v %   0  

  Materiál    1.2085  

  Výrobek C   ks/rok   177  

    Postup výroby Popis operace pracnost v h  
Potřeba 

pracoviště 
h/rok 

1   Ruční - Vstup Výroba manipulačních otvorů 1 177 

2   Hluboké vrtání Výroba chladících okruhů 6 1062 

3   Hrubování "MAX" Hrubování obrobku 13 2301 

4   Broušení Broušení přesných rovinných rozměrů 5 885 

5   Dokončování 5 - axis Dokončení přesných děr 21 3717 

6   Ruční - Dokončení Čištění, odjehlení, dokončení 2 354 

7   Měření Kontrola  2 354 

8   Ruční - Výstup Příprava na expedici 1 177 

   Výroba + kontrola: 51 9027 

    Mezioperační časy   čas h h/rok 

1   
Manipulace a ustavení (mezi každým 
pracovištěm je počítána prodleva 1,5 h na 
manipulaci a ustavení) 

2 11 1859 

2   
Prodleva na odstranění pnutí (po dokončeném 
hrubování) 

  18 3186 

3   Prodleva na vyrovnání teploty před měřením    14 2478 

   Manipulace + sklady: 43 7523 

   Čas celkem: 94 16550 

 

Tab. 15 - Výroba D, spotřeba času technologických pracovišť 

  Rozměry typického obrobku 1400x800x180    

  Podíl typických D ks na celkové výrobě v %   5%  

  Materiál    Litina  

  Výrobek D   ks/rok   115  

    Postup výroby Popis operace Pracnost v h  
Potřeba 

pracoviště 
h/rok 

1   Ruční - Vstup Úprava manipulačních prvků 1 115 

2   Hrubování "MAX" Hrubování + Dokončování  32 3680 

3   Ruční - Vstup Čištění, odjehlení, dokončení 2 230 

4   Ruční - Výstup Příprava na expedici 1 115 

   Výroba + kontrola: 36 4140 

    Mezioperační časy   čas h h/rok 

1   
Manipulace a ustavení (mezi každým pracovištěm je 

počítána prodleva 2h na manipulaci a ustavení) 
2 6 690 

2   
Prodleva na odstranění pnutí (po dokončeném 

hrubování) 
  0 0 

   Manipulace + sklady: 6 690 

   Čas celkem: 42 4830 

 

Spojením Tabulek 10 až 15 získáme přehled o spotřebě časů strojních pracovišť pro 

typickou výrobou. Přehledné propojení těchto hodnot poskytuje tabulka 16 a graf 2. 
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Tab. 16 - Vytížení technologických pracovišť jednotlivými výrobami 

   Roční potřeba technologického pracoviště v h 
(průměr z 2011/2012) 

   

      

 Technologické pracoviště (operace) 
Výroba 

A  
Výroba 

B 
Výroba 

C 
Výroba 

D 
Celkem Strojů v TP 

hodin za 
rok na 

jeden stroj 

Využití 
TP  [%] 

1   Ruční - Vstup 1689 396 177 345 2608    

2   Hluboké vrtání 7602 1783 1062   10447 2 5223 89 

3   Boky (Hrub + Dokončování) 5912 1783     7695 2 3848 66 

4   Hrubování "STANDARD" 15203 3566     18770 5 3754 64 

5   Hrubování "MAX"     2301 3680 5981 2 2991 51 

6   Broušení 5068 1981 885   7934 2 3967 68 

7   Dokončování 3 – axis 20271 5547     25818 5 5164 88 

8   Dokončování 5 - axis   3170 3717   6887 1 6887 117 

9   Ruční - Dokončení 3379 792 354   4525    

10   Měření 3379 792 354   4525    

11   Ruční - Výstup 1689 1689 177 115 3671    

  Celkem  [h] 64192 21502 9027 4140 98860    

  Celkem - stroje [h] 54056 17831 7965 3680 83532    

  
Podíl typické výroby na spotřebě 
času pracovišť celkem [%] 

65 21 10 4     

 

Graf 2 -  Podíl typických výrob na spotřebě času technologických pracovišť 

  

 

Využití technologických pracovišť - v tabulce 16 vyjadřuje procento poměru mezi 

celkovým součtem ročních potřeb technologického pracoviště a součtem časových fondů 

strojů ve skupině. Jak je uvedeno výše, provoz je trojsměnný bez víkendového provozu. 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 42 

Využití technologického pracoviště 5 - axis je 117%. Potřeba pracoviště je tedy vyšší než 

100% , což je řešeno pomocí přesčasů. 

Podíl typické výroby na spotřebě času pracovišť – celkem v tabulce 16 vyjadřuje 

procentuální podíl jednotlivých výrob na celkové spotřebě časů technologických pracovišť.  

 

3.1.4 Manipulace s materiálem 

Materiál je do firmy přivezen od dodavatele již v částečně obrobeném stavu – materiál 

v podobě bloku je zúhlován na rozměr s definovaným přídavkem. Z dopravního 

prostředku je do prostoru haly přivezen pomocí vysokozdvižného vozíku. Firma disponuje 

dvěma typy elektrickým a plynovým. Materiál je přivezen do okolí ručního vstupního 

pracoviště R1 kde jsou vyrobeny manipulační otvory usnadňující manipulaci pomocí 

jeřábu. Mezi pracovišti jsou obrobky převáženy paletovými vozíky nebo jeřáby. 

K manipulaci s obrobkem dochází i na stole stroje. To je realizováno výhradně jeřáby. 

Manipulační zařízení: 

a) Jeřáby  

Hala 1  

1 x mostový jeřáb KRANTECHNIK s kolejí a dosahem celé délky Haly 1, nosnost 20 000 kg. 

2 x mostový jeřáb KRANTECHNIK na společné koleji, ta má délku celé haly, nosnost 

každého z jeřábů je 6 300 kg. 

Hala 2 

Stavebnicový jeřáb KRANTECHNIK s nosností 3 500 kg. 

Měrové 

2 x portálový jeřáb KRANTECHNIK s nosností 3 500 kg. 

 

b) Vysokozdvižné vozíky 

Dieselový vysokozdvižný vozík, nosnost 15 000 kg, zdvih 3 500 mm. 

LPG vysokozdvižný vozík, nosnost 4 500 kg, zdvih 2700 mm. 

 

c) Paletové vozíky 

Jedná se o paletové vozíky standardních provedení. 

Ve firmě neexistuje pozice jeřábníka, nebo řidiče vysokozdvižného vozíku. Materiál si ke 

stroji dopravuje sama obsluha, vysokozdvižné vozíky řídí pracovníci ručních pracovišť. 

Vedení firmy usiluje o to, aby manipulace s materiálem mezi pracovišti neovlivňovala 

výrobu.  Této snaze nahrává skutečnost, že čas, po který stroj obrábí z NC programu, 

nevyžaduje zásahu obsluhy.  
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3.2 Dispozice výrobního závodu  

Kompletní výroba TIRAD probíhá v jednom objektu. Objekt je majetkem firmy a skládá se 

z těchto dvou hlavních částí: 

a) Hala 2 – původní budova lihovaru přestavěná podle potřeb strojní firmy. 

b) Hala 1 – přistavěná výrobní hala s délkou lodi 66,2 m a šířkou 25,2 m, 

rozteč sloupu 6m.  

 

Obr. 13 - Stávající situace firmy TIRAD 

Na obrázku 13 je zjednodušená podoba stávajících výrobních prostor. Do firmy se 

vstupuje vrátnicí 4, sociální zázemí pro zaměstnance je v místě 2, v prostoru 6 se nachází 

měrové místo se samostatnou klimatizaci.  V prostoru 9 jsou umístěny starší stroje EDM. 

V místech 2, 6 a 9 je budova dvoupodlažní. V druhém patře se nachází kanceláře vedení 

firmy, CAD-CAM techniků, obchodní oddělení, personální oddělení a servery. V místě 8 se 

nachází sklad s technickým zabezpečením výroby. V prostorách 7 a 10 probíhá hlavní část 

výroby, přičemž prostor 7 je samostatně klimatizován a je brán jako dokončovací. V místě 

1 vstupuje materiál do výrobních prostorů firmy, v místě 2 z něj vystupuje. Číslo 3 

označuje místo vstupu a výstupu materiálu z/do Haly 2. V místě 11 je úložiště a výstup 

odpadu po obrábění. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 44 

3.3 Stávajícího rozmístění technologických pracovišť a skladů 

 

V kapitole 3.1.2 byla nadefinována technologická pracoviště a stroje, které pod takový 

celek spadají. V tabulce je těmto pracovištím přiřazena barva, touto barvou budou 

pracoviště značeny i nadále. 

3.3.1 Stávající uspořádání 

Současné rozmístění strojů ve výrobních prostorách je z části výsledkem promýšlení 

výrobních souvislostí a z částí důsledkem historického vývoje firmy. Některé stroje jsou 

v daném místě prostě proto, že tam na ně „zbylo“ místo. 

Rozmístění strojů, pracovišť a skladů 

Rozmístění strojů ve výrobních prostorách je přehledně zdokumentováno výkresem 
v příloze 3. Obrázek 14 slouží jen k ilustraci problematiky. 
 

 
Obr. 14 -  Rozmístění strojů, pracovišť a  skladů (úplný výkres viz Příloha 3) 

 
 

a) Stroje Hala č. 1 

Halu č. 1 lze chápat jako hrubovací. Nachází se v ni veškeré hrubovací stroje včetně 

hlubokovrtů. Z dokončovacích strojů jsou zde umístěny:   

-  Brusky, 

- 5 - osý stroj HURON KX100, 

- jeden 3 - osý dokončovací ZPS 1220. 

Všechny dokončovací stroje jsou v Hale 1 z důvodu malého výrobního prostoru 

v Hale 2. 
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b) Stroje a pracoviště Hala č. 2 

V prostorách Haly č. 2 jsou soustředěny dokončovací a měrové stroje. V prostoru 7 

na obrázku 13 jsou umístěny dokončovací ZPV 1220 určené k vysoce přesnému 

obrábění. Prostor je klimatizován a jeho součástí je i sklad určený k vyrovnání 

teploty obrobku s teplotou okolí. Stejně tak prostor měrového (na obrázku 13 

prostor 6) je klimatizován a to samostatně. Důvodem nezávislosti je vyšší 

požadavek stálosti teploty při kontrolním měření. 

 

Pracovníci výroby 

Každý stroj včetně měřících je obsluhován jedním pracovníkem. Výjimku tvoří brusky, kde 

je dvou - strojová obsluha. Ruční pracoviště jsou obsazena pěti pracovníky na směnu. Tito 

pracovníci se pohybují na pracovištích volně, podle potřeby. Dále je na směně přítomen 

skladník a výroba musí být zajištěna minimálně dvěma CAD - CAM pracovníky. 

Manažerem pověřeným operativním řízením výroby je směnový mistr. 

 
Tab. 17 - Pracovníci výroby – jedna směna 

Pozice Počet 
Obsluha CNC – Hrub 11 
Obsluha CNC - Dokončování 6 
Obsluha Brusky 1 
Ruční 5 
Měření 2 
Mistr 1 
CAD-CAM Technik 2 
Celkem 28 

 

3.3.2 Grafické znázornění technologických pracovišť 

V tabulce č. 6 jsou nadefinovaná technologická pracoviště jako soubory strojů nebo míst, 

na kterých probíhají technologicky podobné operace. V tabulce 17 je technologickým 

pracovištím přiřazena jedinečná barva, podle které budou pracoviště v další částí práce 

graficky identifikována.  
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Tab. 18 - Barevné značení technologických pracovišť a skladů 

Barva Pracoviště 
  Ruční - Vstup 
  Hluboké vrtání 
  Boky (Hrub + Šlicht) 
  Hrubování "STANDARD" 
  Hrubování "MAX" 
  Broušení 
  Dokončování 3 - axis 
  Dokončování 5 - axis 
  Ruční - Dokončení 
  Měření 
  Ruční - Expedice 
  Mezisklad - pnutí 
  Mezisklad - temperace dokončení 
  Mezisklad - temperace měření 

 

Na obrázku 15 je graficky znázorněno seskupení strojů do celků technologických 

pracovišť. Rozmístění strojů je z tohoto pohledu v pořádku – nevýhodné prostorové 

rozdělení lze pozorovat u technologického pracoviště Dokončování 3-osé, kdy jeden 

dokončovací stroj MCFV 1220 není ve skupině s ostatními.  

 

 

 

Obr. 15 -  Seskupení strojů do strojních pracovišť (úplný výkres viz příloha 4) 

 

Těžiště technologického pracoviště - měření vzdáleností mezi pracovišti bude dále 

počítáno s určitým zjednodušujícím modelem. Pro každé technologické pracoviště nebo 

plochu bude stanoveno těžiště, představující pomyslný střed pracoviště.   
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3.3.3 Kapacitní propočty - plochy [1,2,3] 

Celkový plocha  -  v této práci vyjadřuje plochu hal a prostorů bezprostředně 

související s výrobou, přičemž kancelářské prostory CAD - CAM techniků a vedení nejsou 

započítány. Konkrétní hodnoty stávajících výrobních prostor jsou uvedeny v tabulce 18. 

Tab. 18 -  Celkový plocha Fc výroby TIRAD 

Výrobní prostory Plocha [m2] 
Hala 1 1700 
Hala 2 635 

Celkem  2335 

 

Vzhledem k užití plochy lze početně velikost této plochy vyjádřit jako součet výrobní 

plochy Fp a  plochy pomocné  Fv:  

Fc = Fv +  Fp  [m
2]     (3) 

Výrobní plochy Fv  – se skládají ze dvou podskupin: 

- výrobní plocha strojních pracovišť Fs , tedy stroj, inventář a související plochy, 

výrobní plocha ručních pracoviště  Fr 

Fv = Fs +  Fr  [m
2]     (4) 

Pomocná plochy Fp – skládá se ze dvou podskupin: 

- pomocná plocha technologické mezisklady Fps , sklad 

- pomocná plocha hospodaření s nářadím Fpn    

Fp = Fps +  Fpn  [m
2]     (5) 

 

V souvislosti s návrhem, který je součástí této práce, je důležité plochy a pracoviště 

rozdělit podle fáze technologického zpracování obrobku: 

Hrubovací technologická pracoviště – nezbytná strojní a ruční pracoviště spojená 

s hrubovacími operacemi. Rozlohu plochy lze ovlivnit jen minimálně, např. výměnou 

stroje, optimalizací konkrétního pracoviště atp. Stroje technologického pracoviště „Hrub 

MAX“ jsou prakticky nepřemístitelné – hluboké základy. 

Dokončovací technologická pracoviště a sklady – nezbytná strojní, ruční, měrová 

pracoviště a technologické sklady spojené s dokončovacími operacemi. Rozlohu plochy lze 

ovlivnit změnou rozmístění strojů, výměnou stroje a optimalizací konkrétního pracoviště. 

Místa jsou ve vazbách vzhledem k materiálovému toku nebo zastavují plochu. 
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Pomocné plochy – dočasné sklady, dopravní cesty, údržby atp. V tabulce hodnota není 

uvedena. Dobrou představu o rozloze těchto ploch poskytuje graf 3, konkrétně hodnota 

Využití. Rozloha a hlavně podoba plochy je volitelná a závislá na podobě a rozložení 

technologických pracovišť a skladů. 

 

Tab. 19 - Analýza ploch nezbytných technologických pracovišť a skladů  TIRAD, s.r.o. 

Hrubovací pracoviště 
Plocha 

[m2] Umístění Klimatizace 

  Hluboké vrtání 121,5 Hala 1 ne 

  Boky (Hrub + Šlicht) 84,5 Hala 1 ne 

  Hrubování "STANDARD" 181,5 Hala 1 ne 
  Hrubování "MAX" 351 Hala 1 ne 

  Ruční - Vstup 45 Hala 1 ne 

Hrubování celkem [m2] 783,5 

Dokončovací pracoviště sklady 
Plocha 

[m2] Umístění Klimatizace 

  Broušení 112,4 Hala 1 ne 

  Dokončování 3 - axis 233 Hala 1 / Hala2 ano prostor 1 

  Dokončování 5 - axis 86,4 Hala 1 ne 

  Měření 75 Hala 2 ano prostor 2 

  Ruční - Dokončení 72 Hala 2 ne 

  Ruční - Expedice 24 Hala 2 ne 

  Mezisklad - pnutí 18 Hala 1 ne 

  Mezisklad - temperace měření 16 Hala 2 ano prostor 2 

  Mezisklad - temperace dokončení 16 Hala 2 ano prostor 1 

Dokončování celkem [m2] 652,8 

Z toho Hala 1 [m2] 263,4 

Z toho Hala 2  [m2] 389,4 

Technologická pracoviště Hala 1 [m2] 1046,9 

Technologická pracoviště a sklady Hala 2 [m2] 389,4 

Technologická pracoviště a sklady celkem [m2] 1436,3 

Z Tabulky 19 je patrné, že část prostoru je klimatizována. Z pohledu přesného obrábění by 
bylo ideální provádět v klimatizovaném prostoru všechny dokončovací operace.  

Klimatizované prostory lze rozdělit na dva samostatně regulované celky a to: 

Prostor 1 – klimatizovaný prostor pro dokončovací operace frézováním. 

Prostor 2 – klimatizovaný prostor pro kontrolní operace 3D měření. 

Dále je z tabulky 19  možno určit poměry mezi plochou haly a plochou, z hlediska 
technologie, nezbytných pracovišť a skladů, tak jak ukazuje graf 3. 
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Graf 3 - Poměr celkové plochy k plochám, které jsou nezbytné k zajištění výroby 

 

 

3.4 Rozbor materiálového toku 

Rozbor materiálového toku vychází zejména ze schématu a délek výrobních cest a 
z metod uvedených v kapitole 1.3.2, kde je též vysvětlen jejich princip: 

- šachovnicová tabulka vztahu, 

- trojúhelníková metoda návaznosti operací, 

- Sankeyův diagram. 

 

V tabulce 20 je uvedeno definováno barevné značení jednotlivých typických výrob. Toto 
barevné značení je používáno v celé práci. 

 

Tab. 20 -  Barevné značení typických výrob 

Barva Výroba 
  Výroba A  
  Výroba B 
  Výroba C 
  Výroba D 

 

3.4.1 Délky výrobních cest typických výrob  

Vyjadřuje délku dráhy, po které jsou přepravovány obrobky mezi jednotlivými pracovišti. 
Pro technologická pracoviště TIRAD lze tyto vzdálenosti přibližně stanovit ze schématu 
výrobních cest obrázek 16 (přehledně příloha 5). Takto zjištěné délky přepravních 
vzdáleností jsou vyneseny v tabulce 16. Zde je také proveden celkový součet délek a jejích 
další rozdělení na délky přepravních vzdáleností pro hrubovací a dokončovací operace. 
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Tab. 21 - Délky přepravních vzdáleností  

 

 

 

 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 51 

 

Obr.16 - Schéma výrobních cest typických výrob mezi technologickými stanovišti (úplný výkres viz  příloha 5) 
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3.4.2 Šachovnicová tabulka vztahů 

Vyjadřuje množství přepravovaných výrobků mezi technologickými pracovišti a sklady, 
tedy vytížení pracoviště výrobky. 

Tab. 22 - Šachovnicová tabulka vztahů materiálového toku 
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3.4.3 Trojúhelníková tabulka vazeb 

Poskytuje grafickou analýzu a možnost srovnání významu vazeb mezi jednotlivými 
technologickými pracovišti, viz tab. 23. Přehledné seřazení významnosti vazeb představuje 
tabulka 24.  

 

Tab. 23 -  Trojúhleníková tabulka vazeb 

 

 

Tab. 24 - Význam vazeb mezi technologickými stanovišti podle množství přepravovaného materiálu 

 

 

Počet ks

12 Ruční - Příjem 1 Hluboké vrtání a b c 2263

13 Ruční - Dokončení 11 Mezisklad - Temperace před měřením a b c 2263

11 Mezisklad - Temperace před měřením 8 Měření a b c 2263

8 Měření 14 Ruční - Expedice a b c 2263

1 Hluboké vrtání 2 Boky a b 2086

2 Boky 3 Hrubování STANDARD a b 2086

3 Hrubování STANDARD 9 Mezisklad - odstranění pnutí a b 2086

9 Mezisklad - odstranění pnutí 5 Broušení a b 2086

5 Broušení 10 Mezisklad - Temperace dokončování a 1689

10 Mezisklad - Temperace dokončování 6 Dokončování 3-axis a 1689

6 Dokončování 3-axis 13 Ruční - Dokončení a 1689

7 Dokončování 5-axis 13 Ruční - Dokončení b c 573

5 Broušení 6 Dokončování 3-axis b 396

6 Dokončování 3-axis 7 Dokončování 5-axis b 396

4 Hrubování MAX 12 Ruční - Příjem dd 230

1 Hluboké vrtání 4 Hrubování MAX c 177

4 Hrubování MAX 9 Mezisklad - odstranění pnutí c 177

9 Mezisklad - odstranění pnutí 7 Dokončování 5-axis c 177

Vazba Výroba
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3.4.4 Sankeyúv diagram stávající výroby 

Ze schámatu výroby, z tabulky vzdáleností z křižové a trojúhelníkové tabulky, lze sestavit 
Sankeův diagram. Tento byl vytvořen v trialové verzi software E!Sankey [14]. 

Z důvodů přehlednosti jsou diagramy vytvořeny zvlášť pro Halu 1 (obr. 17 – příloha 6) a 
Halu 2 (obr. 18 – příloha 7).  

 

 
Obr. 17 - Sankeuv diagram, Hala 2 
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Obr. 18 - Sankeuv diagram,  Hala 1 
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3.5 Ekonomický rozbor výroby 

Základní ekonomický rozbor výroby podniku obsahuje hospodářský výsledek a s ním i 
strukturu nákladů a výnosů [15].   

Údaje o sazbách a nákladech pracovišť použité v tabulkách této kapitoly nejsou, na přání 
firmy, zcela přesné. Slouží k ukázce možného způsobu stanovení ceny. V aplikaci exel 
z Přílohy 1 lze změnou údajů a sazeb modelovat náklady, a tím i hospodářský výsledek.  

 

3.5.1 Cena služeb TIRAD, s.r.o. 

Cenu pro jednotlivé zakázky stanovuje obchodní oddělení v těsné součinnosti s vedoucím 
pracovníkem CAD - CAM techniků. Zákazník poptává výrobu. K sestavení nabídky 
poskytuje výkresovou nebo 3D dokumentaci. Z podkladů získaných předchozími 
zkušenostmi, stanovují přibližný postup výroby technologickými pracovišti a pracnost pro 
TP, tedy čas TP potřebný k vyrobení požadovaných operací. Každé technologické 
pracoviště má stanovenou jednotkovou cenu práce za jednu hodinu. Zákazníku je pak 
nabídnuta cena, která je součtem pracností vynásobených jednotkovou cenou 
technologických pracovišť (viz tabulka 25). 

Tab. 25 - Cena technologických pracovišť 

Technologické pracoviště 
Účtované 

 náklady TP 
Kč/h 

Účtovaný 
zisk 
zisk 

Účtovaná 
jednotková cena 

TP Kč/h 
  Ruční - Vstup 494 1,061 524 
  Hluboké vrtání 1200 1,061 1273 
  Boky (Hrub+Šlicht) 1256 1,061 1333 
  Hrubování "STANDARD" 1217 1,061 1291 
  Hrubování "MAX" 1926 1,061 2044 
  Broušení 810 1,061 859 
  Dokončování 3-axis 1748 1,061 1855 
  Dokončování 5-axis 2718 1,061 2884 
  Ruční - Dokončení 499 1,061 530 
  Měření 1927 1,061 2044 
  Ruční - Výstup 461 1,061 489 

 

3.5.2 Účtované náklady, příjmy a zisk  

Náklady na pracoviště z tabulky č. 25 je nutné ještě rozdělit na variabilní a fixní náklady. 

a) Režijní náklady - z definice nákladů jsou fixní náklady ty, které nelze přesně určit 
na jednotku výroby. TIRAD sem započítává odpis budov, náklady na energie, 
sociální a technické zázemí, náklady na nástroje, platy nevýrobních pracovníků, 
náklady na manipulaci atp. Nicméně společnost je kalkuluje v podobě režie na 
pracoviště jako přirážku k hodině práce technologického pracoviště (viz tabulka 
24). K vyčíslení výše režie na jednotlivá pracoviště firma používá data z předešlých 
období. 
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b) Variabilní náklady – náklady které je možno přesně určit na hodinu výroby. TIRAD 
zde pomocí odpisu rozpočítává pořizovací cenu strojů a náklady na výrobní 
pracovníky. Rozpočítaná cena stroje neodpovídá přesně částkám účetních odpisů, 
protože pro výpočet ceny TP pracoviště se záměrně vychází z rychlejšího odpisu. 

Účtovaný zisk – přirážka k nákladům vyjádřeným v korunách za hodinu.  

Účtovaná jednotková cena pracoviště – složení účtovaných režijních a variabilních 
nákladů s připočítáním zisku za jednu hodinu technologického pracoviště. Tato cena je 
napočítána zákazníkovi. 

Tab. 26 - Rozložení nákladů výroby 

TP 
Cena jednoho 

stroje 

Odpis pro 
stanovení 

ceny 

pracovníka 
[Kč/h]  

Variabilní 
náklady 

Režijní  
náklady  

- 
režie na h 
pracoviště 

Náklady na 
hodinu 

pracoviště 

  Ruční - Vstup 800000,0 34,1 280,0 314,1 180,0 494,1 

  Hluboké vrtání 3750000,0 159,9 360,0 519,9 680,0 1199,9 

  
Boky 
(Hrub+Šlicht) 

3200000,0 136,5 360,0 496,5 760,0 1256,5 

  
Hrubování 
"STANDARD" 

3450000,0 147,1 360,0 507,1 710,0 1217,1 

  
Hrubování 
"MAX" 

17500000,0 746,4 390,0 1136,4 790,0 1926,4 

  Broušení 2600000,0 110,9 189,0 299,9 510,0 809,9 

  
Dokončování 3-
axis 

4600000,0 196,2 402,0 598,2 1150,0 1748,2 

  
Dokončování 5-
axis 

22000000,0 938,3 430,0 1368,3 1350,0 2718,3 

  
Ruční - 
Dokončení 

920000,0 39,2 280,0 319,2 180,0 499,2 

  Měření 29000000,0 1236,9 430,0 1666,9 260,0 1926,9 

  Ruční - Výstup 500000,0 21,3 260,0 281,3 180,0 461,3 

 

Příjmy z výroby – v sledovaném období tzn. v roce 2011 a 2012 byly průměrné výnosy na 
jeden rok přibližně 126 747 000 Kč. Cena za výrobu jednoho kusu je tvořena součty 
účtovaných jednotkových cen zákazníkům pro jednotlivá TP. Jejich rozložení ukazuje 
tabulka č. 26. Tabulka č. 27 ukazuje celkové rozležení nákladů, příjmů a zisku společnosti. 

Tabulka 27 -  Celková bilance hospodářského výsledku v sledovaném období 

Příjem TIRAD (průměr z 2011 a 2012) 126 747 702 

Náklady celkem 119460605 

Variabilní náklady 103412480 
Režijní náklady 16048125 
Zisk 7 287 097 

 

 

 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 58 

3.5.3 Podíl typických výrob na účtovaných nákladech 

Podíl typické výroby na účtovaných nákladech společnosti vyjadřuje kolika procenty se 
jednotlivé výroby podílí na celkových účtovaných nákladech společnosti (graf 4). Je to  
poměr jednotkových nákladů na hodinu výroby TP, vynásobený počtem spotřebovaných 
hodin tohoto pracoviště za období jednoho roku (viz tabulka 28). 

 

Tabulka 28 - Náklady typických výrob 

    
Roční účtované náklady na výrobu 

    

 Technologické pracoviště 
Náklady TP 

Kč/h 
Výroba A 
[Kč/rok] 

Výroba B [Kč/rok] 
Výroba C 
[Kč/rok] 

Výroba D 
[Kč/rok] 

Náklady TP 
celkem 
[Kč/rok] 

1   Ruční - Vstup 494 834696 195793 87459 170472 1288420 

2   Hluboké vrtání 1200 9121536 2139620 1274338   12535494 

3   Boky (Hrub + Šlicht) 1256 7428826 2240439     9669265 

4   Hrubování "STANDARD" 1217 18504639 4340594     22845234 

5   Hrubování "MAX" 1926     4432637 7089137 11521774 

6   Broušení 810 4104348 198123 716755   5019226 

7   Dokončování 3 - axis 1748 35437776 554743     35992519 

8   Dokončování 5 - axis 2718   316996 10104019   10421015 

9   Ruční - Dokončení 499 1686684 79249 176731   1942664 

10   Měření 1927 6509999 79249 682117   7271366 

11   Ruční - Výstup 461 779297 39625 81655 53052 953628 

  
Náklady na výroby celkem 
[kč/rok] 

  84407802 10184430 17555712 7312661 119460605 

  
Procentuální podíl jednotlivých výrob na 
nákladech pracovišť [%) 

71% 9% 15% 6%   

 

Graf 4 – Procentuální podíl typických výrob na nákladech společnosti 
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3.6 Shrnutí analýzy výroby 

Rozbor výroby poskytuje celkový přehled o technologických procesech firmy. Při správné 
interpretaci představuje kvalitní základ pro zodpovědné projektování nového rozmístění 
strojů. Součástí analýzy je i textový rozbor. 

Z uvedených dat analýzy lze konstatovat skutečnosti uvedené v následujících odstavcích 
této kapitoly. 

- Výrobu této firmy lze označit za kusovou až malosériovou specializovanou oborově 
a technologicky. 

- Největší podíl kapacit závodu váže výroba A, další v pořadí je výroba B, která je 
s výrobou A v mnoha ohledech podobná (viz graf 1). 

- Pracoviště jsou rozmístěna a seskupena do technologického uspořádání (obr. 15 a 
příloha 4). 

- Strojní pracoviště lze rozdělit na hrubovací a dokončovací, přičemž je možné brát 
je jako samostatné celky. Materiál se tedy po dokončení hrubovacích pracovišť 
dostává do dokončovací fáze výroby a nikdy se nevrací na jakékoliv hrubovací 
pracoviště.   

- Výjimku z předchozího tvrzení tvoří Dokončovací pracoviště 3 - axis, které je 
z nedostatku místa v klimatizované hale rozděleno do dvou míst, a jeden stroj je 
tak mimo klimatizovaný prostor. Pro toto uspořádání není jiný důvod, než 
nedostatek prostoru (viz obr. 15 a příloha 4).  

- Využití plochy je téměř shodné pro obě haly. V Hale 2 jsou jen šlichtovací stroje a 
v Hale 1 jsou převážně hrubovací stroje. Rozdíl mezi využitím těchto ploch je 
zanedbatelný (viz graf 2).  

- Součástí technologických pracovišť je i skladová plocha sloužící k dočasnému 
uskladnění rozpracované výroby. Zde bývá uložena výroba čekající na obrábění na 
daném TP. 

- Všechny strojní dokončovací operace by bylo vhodné provádět v klimatizovaných 
prostorech, zejména dokončování 3 - axis a dokončování 5 - axis. 

- Všechny stroje určené pro dokončovací operace jsou vyhovující, a to po stránce 
výkonové, rozměrové i stáří. 

- Všechny strojní pracoviště mají využití vyšší než 60 %. 

- Nižší využití má jen TP Hrubování „MAX“ a to 51 %, to je způsobeno výpadkem 
zakázek hlavního partnera v oblasti Výroby D. 

- Využití vyšší než 100 % u pracoviště Dokončování 5 - axis znamená, že výroba se 
v běžném trojsměnném provozu nestačí plnit. Bývá řešeno pomocí přesčasů. 

- Vazby, vztahy, vzdálenosti i množství přepravovaného materiálu mezi jednotlivými 
pracovišti vyjadřují tabulky v předchozích kapitolách. Jejich vyčíslení uvádí Příloha 
1. 
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- Příloha 1 je vytvořená aplikace exel pro potřeby diplomové práce a umožňuje 
v hrubých rysech identifikovat kapacitní proporce stávající výroby, případně je 
v omezené míře modulovat. 

- Ve výrobním toku materiálu všech výrob se vyskytuje nežádoucí křížení a vratné 
pochody materiálu. Týká se pouze cest, nikoliv pracovišť (viz obr. 16 a příloha 5, 
obr. 17 a obr. 18). 

- V hrubovacích operacích křížení a zpětné toky materiálu lze pozorovat jen u 
výroby D. To je způsobeno rozměry obvyklých obrobků výroby D (viz obr. 16, 
příloha 5 a obr. 18).  

- Výroba D je hrubována i dokončována na jednom technologickém pracovišti a 
obvykle i na jednom stroji. Důvodem jsou opět rozměry typických obrobků. 

- V dokončovacích operacích dochází k častému křížení dopravních cest u všech 
typů výroby, a to i u nejběžnější výroby A (obr. 16, příloha 5, obr. 17 a obr. 18). 

- V dokončovacích operacích dochází často ke zpětným tokům u všech typů výrob a 
to i u nejběžnější výroby A (obr. 16, příloha 5, obr. 17 a obr. 18). 

- Ekonomický rozbor se na požadavek společnosti TIRAD týká pouze účtovaných 
nákladů pro zákazníka, přičemž součet těchto nákladů tvoří příjem společnosti. 

- V tomto modelu fixní náklady TIRAD rozpočítává do hodinové ceny 
technologického pracoviště a to z kvalifikovaného odhadu sestaveného pomocí 
zkušeností z předchozích období. 

- Náklady spojené s přesunem materiálu mezi pracovišti nelze přesně vyčíslit – jsou 
součásti fixní ceny. Stejně jako cena za nástroje, energie, odpis budov, nevýrobní 
pracovníky atp. 

- Uvedený účetní zisk je zisk určený kalkulací firmy a vychází ze zkušeností 
z předchozích období. 

- Reálný zisk společnosti je o něco vyšší (ne víc než o jednotky procent). 

- K odpovědnému ekonomickému zhodnocení stávající výroby by bylo vhodné znát 
právě reálný zisk - umožnil by porovnaní jednotlivých výrob co do ziskovosti každé 
z variant typických výrob. 
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4 VYMEZENÍ OBLASTI ŘEŠENÍ – OPTIMALIZAČNÍ KRITÉRIA  

Vývoj růstu výkonu vyjádřeného v penězích ukazuje Graf č. 5.[8]. Přes určité výkyvy 
v době největší krize firma vykazuje relativně stálý objem růstu ekonomického výkonu. 
Společně s ním roste i objem výroby. Společnost TIRAD chce zvyšovat objem výkonu, 
proto uvažuje o rozšíření stávajících výrobních prostor a jedním z možných řešení je 
stavba nové haly. 

 

Graf 5 -  Výkon společnosti TIRAD, s.r.o. od r. 2005 do r. 2012  

 

 

4.1 Hala 3 

Nová hala, označovaná jako Hala 3, byla zvažována již v roce 2006. V nejistém období 
ekonomické krize k realizaci nedošlo. V současnosti, kdy se této konkrétní firmě opět daří, 
ožila i myšlenka na rozšíření výrobních prostor.   

Pro Halu 3 jsou v současnosti získávána všechna potřebná povolení a jsou zajištěny i 
investiční prostředky. Počátek realizace stavby je naplánovaný na podzim roku 2013. 

Výroba pro halu zatím nebyla vybrána a tato práce, na základě daných podmínek a 
požadavků, slouží jako rozbor jedné z možných variant řešení. 

Celková dispozice Haly 3 vzhledem ke stávajícím objektům je vidět na obr. 19. 
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Obr. 19 - Situování Haly 3, Příloha 8 

4.2 Požadavky TIRAD 

Po analýze výrobního programu a zvážení možnosti firmy stanovuje společnost TIRAD 
podmínky a požadavky na návrh nového rozmístění technologických pracovišť. Základní 
vymezení tohoto návrhu spočívá v použití Haly 3 jako autonomní dokončovací dílny. 
V Hale 1 a Hale 2 by tak zůstaly hrubovací operace. Řešením těchto prostor se diplomová 
práce dále nezabývá. 

 

Dokončovací HALA – Hala 3, specifikace požadavků: 

- podklad pro návrh tvoří výkres budovy v příloze 9, 

- Hala 3 je podlouhlého, obdélníkového tvaru s rozměry 5490 mm x 21940 mm, 
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- navrhnout výrobu v Hale 3 tak, aby v ní byly soustředěny všechny dokončovací 
operace, 

- návrh bude obsahovat 3 varianty rozmístění, vzájemné posouzení výhodnosti 
variant, odhad nedostatků řešení samostatnou dokončovací halou s takto danými 
parametry, 

- prostory haly budou klimatizovány, 

- stroje budou prostorově seskupeny do celků technologických pracovišť, 

- v hale bude oddělený prostor kontroly – měrové technologické pracoviště 
s vlastním systémem klimatizace, 

- prostory budou uspořádány tak, aby umožňovaly rozšíření kapacity dalším strojem 
pracoviště Dokončovací stroj 3 - axis, 

- prostory budou uspořádány tak, aby umožňovaly rozšíření kapacity dalším strojem 
pracoviště Hluboké vrtání, 

- z vnitřních analýz společnost pozoruje nárůst výroby B, a celkový nárůst rozměrů 
obrobku, 

- přetížení pracoviště Dokončování 5 - axis bude řešeno umístěním nového 5-osého 
portálového stroje HURON KX200, technická specifikace stroje je uvedena 
v příloze 10, 

- technologická pracoviště jsou uspořádaná tak, aby materiálový tok byl co 
nejkratší, přičemž základním materiálovým tokem, podle kterého jsou stroje 
rozmístěny, je tok Výroby A, 

- rozmístění strojů vychází z předchozí analýzy zejména z tabulky návaznosti operací 
a blokového schématu, vždy s prioritou na plynulost Výroby A, 

- mezi Halou 1 a Halou 3 bude doprava zajištěna vysokozdvižnými vozíky, 

- k přepravě materiálu mezi TP budou používány jeřáby 2 x KRANTECHNIK na 
společné koleji, nosnost 6 500 kg, 

- k přepravě materiálu mezi pracovišti bude používáno paletových vozíků, 

- naznačený směr dopravy na obr. 19 není pevně stanoven, vstup materiálu do haly 
a směr výroby je součástí řešení návrhu, 

- výměra kancelářských a obslužných ploch není řešena, je zpracována 
projektantem budovy Haly 3. 

 

4.3 Optimalizační kritéria 

Při znalosti východisek rozboru stávajícího výrobního procesu a z požadavků společnosti 
TIRAD, s.r.o. byla stanovena optimalizační kritéria. Pomocí optimalizačních kritérií lze 
provést zhodnocení výhodnosti jednotlivých variant rozmístění strojního parku. Tato 
kritéria budou soustředěna do tabulky váhového hodnocení.  
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Kritéria pro hodnocení  

Zde jsou kritéria rozvedena, dále je zde uvedena váha, tedy důležitost kritéria v rozmezí 
od 1 do 5, kdy číslo 5 znamená maximální důležitost, 4 velmi důležité, 3 důležité, 2 
nedůležité, 1 s minimálním vlivem, 0 bez souvislostí. 

a) Návaznost na výrobní prostory – váha 5: 

- doprava mezi objekty společnosti, 

- umístění vstupu a výstupu z výrobní haly 

- maximální důležitost. 

b) Soustředění strojů do skupin technologických celků – váha 4: 

- soustředit stroje podle technologických pracovišť tak, jak byly definovány 
v kapitole 3.1.2, 

- velmi důležité. 

c) Možnost budoucího rozšíření – váha 5: 

- technologické pracoviště Dokončování 3 - axis je využito z 88 %, při nárůstu 
objemu výroby je toto pracoviště potenciálním úzkým místem výroby, 

- maximální důležitost. 

d) Materiálový tok – plynulost – váha 5: 

- materiálový tok bez křížení a zpětných chodů, 

- maximální důležitost. 

e) Materiálový tok vzdálenosti přepravních cest – váha 3: 

- vzdálenost těžišť technologických pracovišť v m, 

- důležité. 

f) Průchodnost dopravních cest: 

- obslužnost jednotlivých pracovišť paletovými vozíky,  

- obslužnost jednotlivých pracovišť a strojů jeřáby, 

- důležité. 

Při hodnocení jsou jednotlivým kritériím pro každou variantu přiděleny body v rozsahu 1 
až 10 vyjadřující míru splnění kritéria. 
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5 NÁVRH ŘEŠENÍ FRÉZOVNY PRO DOKONČOVACÍ OPERACE 

5.1 Zhodnocení prostoru a výroby v nové hale 

5.1.1 Definice technologických pracovišť Hala 3 

Technologická pracoviště tvoří stejné skupiny strojů jako u stávající výroby, konkrétně její 
dokončovací části. Navíc je zde stroj HURON KX200 patřící do skupiny Dokončovacích 5 -
 osých. Přiřazení strojů technologickým pracovištím Haly 3. 

 

Tab. 29 -  Přiřazení strojů do skupin technologických pracovišť, Hala 3

 

 

 

 

 

Název 

operace/pracoviště
Popis pracoviště a operace

Stroje ve skupině technologického 

pracoviště

Označení 

TIRAD

Ruční - Dokončení odjehlení, dodělávky, čištění, opravy
CNC-soustruh, točný průměr 

240mm
R2

Ruční - Výstup Příprava na expedici R3

Název 

operace/pracoviště
Popis pracoviště a operace

Stroje ve skupině technologického 

pracoviště

Označení 

TIRAD

FAVRETTO MODULO MD 200 CNC VB01

ZIERSCH ZT 1524 VB02

 MCV 1220 (TAJMAC-ZPS Zlín) VK19

 MCV 1220 (TAJMAC-ZPS Zlín) VK20

 MCV 1220 (TAJMAC-ZPS Zlín) VK21

 MCV 1220 (TAJMAC-ZPS Zlín) VK22

 MCV 1220 (TAJMAC-ZPS Zlín) VK23

HURON KX 100 VK09

HURON KX 200 VK26

Název 

operace/pracoviště
Popis pracoviště a operace

Stroje ve skupině technologického 

pracoviště

Označení 

TIRAD
WENZEL LH87 - 3D-souřadnicový 

měřicí stroj
M1

WENZEL LH1512 - 3D-
souřadnicový měřicí stroj

M2

Název skladové 

plochy
Účel Označení TIRAD

Temperace měření
Prodleva k vyrovnání teploty obrobku s teplotou 

klimatizovaného prostoru v kterém probíhá měření
S2

Pnutí                          +                          

Temperace 

dokončování

Pauza na odstranění pnutí po hrubovacích operacích, 

délka je závislá na velikosti kusu, množství 

odebraného materiálu, charakteru obrábění atp.                                                              

+                                                                                Prodleva k 

vyrovnání teploty obrobku s teplotou 

klimatizovaného prostoru v kterém probíhá 

dokončovací obrábění

S1

Měření - dokončené výrobky (přesné entity)Měření

Broušení Broušení přesných rovinných rozměrů

Dokončování 3-axis Dokončování desek a rámů mimo šikmé děry

Dokončování 5-axis Dokončování desek a rámů s šikmými děrami
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5.1.2 Prostor Hala 3 

Velikost i dispozice nového výrobního prostoru Haly 3 je dána především majetkovými 
poměry v okolí firmy. Zřetel je samozřejmě brán i na požadavky výroby a snadné 
manipulace mezi objekty, nicméně určujícím faktorem byla ochota vlastníků okolních 
parcel prodat firmě pozemky. 

 

 
Obr. 20 - Hala 3, výkres je součástí přílohy 9 

 

Na obrázku 20 je schématické naznačení rozdělení prostor nové haly. Výrobní prostor je 
rozčleněn na několik samostatných ploch. Prostory 2 a 3 tvoří zádveří haly pro zabránění 
úniku klimatizovaného vzduchu, plocha 5 je místo vyhrazeno pro kompresorovnu. Plocha 
1 je výrobní plocha závodů. V části 4 jsou kancelářské prostory. Tato část je dvoupodlažní 
do celkové výše 6 m. Jeřáby, jejichž dráhy označuje číslo 8, jezdí v části 4 nad 
kancelářskými prostory. Číslo 6 představuje vstup a výstup materiálu do výrobních 
prostor. Číslo 7 označuje místo vstupu předmětu velkých rozměrů např. umísťovaných 
strojů. 

Rozlohu ploch jednotlivých prostorů Haly 3 ukazuje tabulka č. 30. 

Tab. 30 - Rozdělení ploch prostorů Haly 3 

Výrobní prostory Plocha [m2] 

Hala 3 Celkem 1165 

Kancelářské prostory 193,3 

Zádveří a ostatní prostory 51,3 

Výrobní plocha 920,4 

 

Rozlohu ploch technologických pracovišť předmětných pro výrobu v Hale 3 ukazuje 
tabulka 31. Rozloha ploch uvedených v tabulce vychází z potřeb pro stávající výrobu. 
Pracoviště Dokončování 5-axis je již počítáno se strojem HURON KX 200. 

 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 67 

Tab. 31 - Odhadovaná potřeba technologických ploch pro výrobu v Hale 3 

Hrubovací pracoviště Plocha [m2] 

Dokončovací pracoviště Plocha [m2] 

  Broušení 112,4 

  Dokončování 3-axis 233 

  Dokončování 5-axis 176,2 

  Měření 75 

  Ruční - Dokončení 72 

  Ruční - Expedice 24 

  Mezisklad - pnutí 18 

  Mezisklad - temperace měření 16 

  Mezisklad - temperace dokončení 16 

  Seřízení nástrojových sestavení 3 

Technologická pracoviště celkem [m2] 745,6 

 

Z tabulky č. 30 a č. 31 lze určit odhadované využití výrobní plochy pro Halu 3, viz tabulka č. 
32. 

Tab. 32 - Odhad využití výrobní plochy Haly 3 

Využití plochy Haly 3 
Výrobní plocha 

[m2] 
Technologická pracoviště 

[m2] 
Pracoviště/prostory Hala 

2  [%] 

920,4 745,6 81,01% 

 

5.1.3 Výroba Hala 3 

Výroba v Hale 3 je dána požadavky TIRAD v kapitole 4.2. Zde je hala definovaná jako 
dokončovací, tedy je určena k soustředění všech operací souvisejících s dokončováním. 

Z rozboru výroby provedeného v kapitole 3.1 plyne, že v Hale 3 budou probíhat části 
výrob pro typické výrobky A, B a C. 

Posloupnost operací zůstane v zásadě bez výrazných změn, jen některé skladovací plochy 
budou sjednoceny a u některých typů výrob dojde k drobným změnám. Změny jsou 
způsobený tím, že Hala 3 umožňuje výrobu v klimatizovaných prostorech na všech 
technologických pracovištích.  
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Obr. 21 - Blokové schéma výroby HALA 3 

 

Sled typických výrob a průchod technologickými pracovišti (viz obrázek 21). Technologická 
pracoviště a sled operací v novém výrobním objektu proti stávajícímu stavu vykazují tyto 
změny: 

- mezisklad pro odstranění pnutí S1 je sloučen s meziskladem pro temperaci 
materiálu před dokončováním S2, 

- všechny typy výroby prochází meziskladem pro temperaci před dokončováním. 

Návrh rozmístění vychází z dat předešlé výroby. Typické výroby by měly při teoretickém 
vstupu do výroby objemy podle tabulky č. 33 a grafu č. 6. 

 

Tab. 33 - Odhad vstupního objemu výroby v kusech Hala 3 

  Kusy 2012/13 Podíl výroby % 
Celkem 2377,5 95,2 
Výroba A 1689,3 71,1 
Výroba B 396,2 16,7 
Výroba C 177,0 7,4 
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Graf 6 - Odhadovaný podíl typických výrob na objemu výroby Haly 3  

 

 

5.1.4 Výrobní kapacita Hala 3 

Roční kapacity technologického pracoviště (viz tabulka č. 35) představují maximální počet 
hodin všech strojů daného TP.  Uvedené spotřeby TP vychází z výroby let 2011 a 2012. 
V porovnání potřeb a kapacity lze stanovit poměrné využití technologických pracovišť i 
v nové konfiguraci. Časové fondy pro výpočet kapacit TP jsou uvedeny v tabulce č. 34. 

 

Tab. 34 - Roční hodinový fond jednoho stroje 

Fond hodin stroje 2011 5873,0 
Fond hodin stroje 2012 5850,0 
Fond hodin stroje 2013 5670,0 
Fond hodin průměr 5797,7 
Počet strojů Hala 3 9,0 
Fond TIRAD (průměr11/12/13) 52179 

.  
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Tab. 35 - Porovnání kapacit Haly 3 s předchozím objemem výroby 

  Roční spotřeba technologického 
pracoviště v h (průměr z 2011/2012) 

   

     

Technologické pracoviště 
Výroba 

A  
Výroba 

B 
Výroba C Celkem 

Strojů 
v TP 

Roční 
kapacita 

pracoviště v 
hodinách 

využití 
[%] 

  Broušení 5068 1981 885 7934 2 11595 68% 

  Dokončování 3-axis 20271 5547   25818 5 28988 89% 

  Dokončování 5-axis   3170 3717 6887 2 11595 59% 

  Ruční - Dokončení 3379 792 354 4525 1 5798 78% 

  Měření 3379 792 354 4525 1 5798 78% 

  Ruční - Výstup 1689 1689 177 3556 1 5798 61% 

 Celkem  [h] 33785 13973 5487 53245    

 Celkem - stroje [h] 25339 10699 4602 40639    

 
Podíl typické výroby na 
spotřebě času pracovišť 
celkem [%] 

62,4% 26,3% 11,3%     

 Využití strojů [%] 77,9%    

 

 

5.1.5 Křížová a trojúhelníková tabulka Hala 3 

Pro vyjádření velikosti budoucího objemu přepravovaného materiálu je vycházeno 
z předchozích období. 

Křížová tabulka  

Zobrazuje přesuny materiálu mezi technologickými pracovišti (viz kapitola 1.3.2). Pro 
uvažovanou dokončovací výrobu v Hale 3 je křížová tabulka technologických pracovišť 
zobrazena v tabulce č. 36 

Trojúhelníková tabulka vazeb 

Slouží k identifikaci vazeb mezi pracovišti. Tabulka č. 37 zachycuje vazby mezi 
technologickými pracovišti v Hale 3. K tabulce č. 3 patří i tabulka 38 popisující význam 
vazeb mezi technologickými pracovišti podle množství přepravovaného materiálu.   
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Tab. 36 - Teoretická šachovnicová tabulka vztahů materiálového toku Haly 3 

 

 

Tab. 37 - Trojúhleníková tabulka vazeb Haly 3 

 

 

Tab. 38 -  Význam vazeb mezi technologickými stanovišti podle množství přepravovaného materiálu 
Hala 3 

 

 

Expedice Broušení
Dokončování 

3-axis

Dokončování 

5-axis

Ruční 

Dokončení
Měření

Ruční 

Expedice

Mezisklad 

pnutí

Mezisklad 

temperace 

Přísun materiálu 2263 2263

Broušení 2086 177 2263

Dokončování 3-axis 396 1689 2086

Dokončování 5-axis 573 573

Ruční - Dokončení 2263 2263

Měření 2263 2263

Ruční - Expedice 2263 2263

Mezisklad - pnutí 2263 2263

Mezisklad - 

temperace měření
2263 2263

2263 2263 2086 573 2263 2263 2263 2263 2263 18496

Odesílací místo

Celkem přijato [ks]

Celkem 
odesláno 

[ks]

Příjmací místo

Počet ks

Sklad temperace - VSTUP Broušení a b c 2263

Ruční - Dokončení Sklad temperace - Měření a b c 2263

Sklad temperace - Měření Měření a b c 2263

Měření Ruční - Expedice a b c 2263

Broušení Dokončování 3-axis a b 2086

Dokončování 3-axis Ruční - Dokončení a 1689

Dokončování 5-axis Ruční - Dokončení b c 573

Dokončování 3-axis Dokončování 5-axis b 396

Broušení Dokončování 5-axis c 177

Vazba Výroba
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5.2 Návrh nového uspořádání 

Návrh nového uspořádání je dán zejména prostorovým vymezením výrobní plochy, 
požadavků vyplívajících z povahy výroby a strojního vybavení. 

Odhadované využití výrobní plochy Haly 3 v tabulce č. 32 (kapitola 5.1.2) je přibližně 81 %. 
Využití výrobní plochy Haly 1 a Haly 2 v grafu č. 3 (kapitola 3.3.3) je přibližně 62 %. Poměr 
ploch naznačuje, že v nové hale je na rozmístění strojů méně prostorů. To by 
v detailnějším návrhu vyžadovalo optimalizaci jednotlivých technologických pracovišť. Zde 
jen naznačeno. 

K rozmístění strojů bylo užito metody 2D papírového modelu. Podkladem návrhu je 
v měřítku vystřižený 2D model Haly 3 a na něj se rozvrhují 2D modely půdorysů strojů ve 
stejném měřítku. Na obrázku 22 jsou uvedeny příklady zkoušených variant. Jako 
nejvýhodnější se zdály ty, které jsou dále zpracovány jako Varianta A (Obr. 22b ), Varianta 
B (Obr. 22a) a Varianta C (Obr. 22c). Dispozice na Obr.22d je nevyhovující – stroje v užší 
části blokují dopravní cestu. 

 

 

Obr. 22 –Návrhové varianty vytvořené pomocí 2D papírových maket strojů. 
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5.2.1 Varianta A 

Vstupní vrata Haly 3 jsou ty bližší výstupním dveřím Haly 1. To je podstatné pro přepravu 
nahrubovaného materiálu mezi halami. Samotná dispozice umožňuje chod bez zpětných 
kroků pro nejčastější výrobu A a výrobu C. Výroba B se vrací  z Dokončovacích 3-axis na 
Dokončovací 5-axis. Výhodou je dostatek prostoru pro každé pracoviště, reálná možnost 
rozšířit výrobu a jeden stroj MCV 1220. Obr. 23, Výkres viz Příloha 11. Sankeuv diagram 
Obr. 24, Příloha 12. V tabulce č. 39 jsou uvedeny délky materiálového toku. 

 

 

Tab. 39 -  Délky materiálových toků Hala 3, varianta A 

  

Varianta A 
 délka 

dráhy A  
[m] 

 délka 
dráhy 
B  [m] 

 délka dráhy 
C  [m] 

  Odesílací místo       

  Vstupní dveře 13,8 13,8 13,8 

  Temperace dokončování 11,5 11,5 11,5 

  Broušení 38,0 38,0 26,0 

  Dokončování 3-axis 11,3 29,4   

  Dokončování 5-axis   23,0 27,5 

  Ruční - Dokončení 7,5 7,5 7,5 

  Temperace měření 11,0 11,0 11,0 

  Měření 11,0 11,0 11,0 

  Ruční - Výstup 10,4 10,4 10,4 

  Celkem 114,5 155,6 118,7 
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Obr. 23 – Návrh rozmístění Varianta A. Výkres viz Příloha 11. 



 
 
 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 75 

 

  Obr. 24 –  Hala03 Varianta A, Sankeyuv digram materiálového toku  viz Příloha 12. 
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5.2.2 Varianta B 

Vstup situován stejně jako u Varianty A  - vstupní vrata jsou ty bližší výstupním dveřím 
Haly 1. Samotná dispozice umožňuje chod bez zpětných kroků pro nejčastější výrobu A, 0a 
výrobu C. Je odstraněn nežádoucí vratný krok výroby B z Dokončovacích 3-axis na 
Dokončovací 5-axis. Výhodou je dostatek prostoru pro každé pracoviště, rozšíření výroby 
by tuto výhodu výrazně narušilo. Výkres viz Příloha 13, obr. 25 a sankeuv diagram Obr. 26, 
Příloha 14.  V tabulce č. 40 jsou uvedeny délky materiálového toku. 

 

Tab. 40 -  Délky materiálových toků Hala 3, varianta B 

  

Varianta B 
 délka 

dráhy A  
[m] 

 délka 
dráhy 
B  [m] 

 délka 
dráhy C  

[m] 

  Odesílací místo       

  Vstupní dveře 13,8 13,8 13,8 

  Temperace dokončování 11,5 11,5 11,5 

  Broušení 30,0 30,0 47,5 

  Dokončování 3-axis 26,5 21,0   

  Dokončování 5-axis   9,1 9,1 

  Ruční - Dokončení 20,1 20,1 20,1 

  Temperace měření 11,0 11,0 11,0 

  Měření 11,0 11,0 11,0 

  Ruční - Výstup 10,4 10,4 10,4 

  Celkem 134,3 137,9 134,4 
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Obr. 25 – Návrh rozmístění Varianta B. Výkres viz Příloha 13. 
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  Obr. 26 –  Hala03 Varianta B, Sankeyuv digram materiálového toku  viz Příloha 14. 
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5.2.3 Varianta C 

Vstup materiál je z opačné strany než u předchozích variant - vstupní vrata jsou nejdále 
od vstupních dveří Haly 1 což je podstatná nevýhoda řešení. Samotná dispozice umožňuje 
chod bez zpětných kroků pro nejčastější výrobu A, B i C. U pracoviště Broušení dochází ke 
křížení materiálových toku. Výhodou je dostatek prostoru pro strojní pracoviště, rozšíření 
výroby je možné. Nevýhodou je malý prostor pro měrové pracoviště. Výkres viz Příloha 
15, obr. 27 a sankeuv diagram Obr. 28, Příloha 16. V tabulce č. 41 jsou uvedeny délky 
materiálového toku. 

 

Tab. 41  -  Délky materiálových toků Hala 3, varianta C 

  

Varianta C 
 délka 

dráhy A  
[m] 

 délka 
dráhy 
B  [m] 

 délka 
dráhy C  

[m] 

  Odesílací místo       

  Vstupní dveře 31,0 31,0 31,0 

  Temperace dokončování 12,6 12,6 12,6 
  Broušení 12,0 12,5 33,0 

  Dokončování 3-axis 35,5 23,0   

  Dokončování 5-axis   23,2 23,2 

  Ruční - Dokončení 8,0 8,0 8,0 

  Temperace měření 3,2 3,2 3,2 

  Měření 6,2 6,2 6,2 

  Ruční - Výstup 16,0 16,0 16,0 

  Celkem 124,5 135,7 133,2 
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Obr. 27 – Návrh rozmístění Varianta C. Výkres viz Příloha 15. 
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  Obr. 28 –  Hala03 Varianta C, Sankeyuv digram materiálového toku viz Příloha 16. 
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5.3 Porovnání variant 

K porovnání navrhovaných variant budou sloužit kritéria nadefinované v kapitole 4.3. 
K omezení subjektivního pohledu bude hodnocení provedeno nejen textově, ale též 
pomocí ukazatelů využití plochy, porovnání délek dopravních cest a ve výsledku 
provedeno tabulkou s váhovým hodnocením. V nich je každému kritériu přidělena váha a 
bodové hodnocení od jedné do deseti.  

 

Tab. 42 -  Tabulka váhového hodnocení jednotlivých variant výroby v Hale 3 

Kritérium Váha 

Varianta A Varianta B Varianta C 

Body 
Váhové 

hodnocení 
Body 

Váhové 
hodnocení 

Body 
Váhové 

hodnocení 

Návznost na ostatní 
výrobní prostory 

5 8 40 8 40 1 5 

Soustředění strojů do 
skupin technologických 

celků 
3 6 18 10 30 6 18 

Možnost budoucího 
rozšíření 

5 5 25 1 5 6 30 

Materiálový tok - 
plynulost 

5 6 30 10 50 7 35 

Materiálový tok - 
vzdálenosti přepravních 

cest 
3 8 24 6 18 9 7 

Průchodnost 
dopravních cest 

4 8 32 8 32 2 8 

Maximální hodnocení 300 Celkové 
hodnocení  
Varianta A 

169 Celkové 
hodnocení  
Varianta B 

175 Celkové 
hodnocení  
Varianta C 

103 

Procentulní hodnocení 100,0% 56,3% 58,3% 34,3% 

 

Z tabulky č. 42 je patrné, že vzhledem k nadefinovaným kritériím je nejvýhodnější 
Varianta A následovaná Variantou B. Výsledek jejich hodnocení je dosti podobný. Varianta 
C v hodnocení propadla. 

Zvolenou variantou je Varianta A – její bodové hodnocení je nejvyšší a také délka dráhy 
výroby A je zdaleka nejkratší. To při 70% podílu výroby A může znamenat značnou úsporu 
prostředků vynakládaných na dopravu materiálu mezi technologickými stanovišti  
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6. ZHODNOCENÍ 

Oblast řešení této práce byl dán požadavky společnosti TIRAD, s.r.o. a zadáním diplomové 
práce. V této části bude provedeno slovní hodnocení splnění podmínek. 

Úkolem práce bylo analyzovat současný stav rozmístění strojů, odhalit slabá místa této 
dispozice a stanovit kritéria pro optimalizaci. Dalším úkolem bylo vytvořit návrh 
rozmístění strojů v uvažované nové hale tohoto podniku. 

Analytická část obsahuje rozbor stávající výroby a to zejména s ohledem na: 

- materiálové toky,  

- výrobní plochy, 

- kapacity závodu. 

V této části byly naznačeny limity stávajícího stavu a východisek analýzy bylo použito 
k stanovení optimalizačních kritérii. Detailní analýza stávající výroby byla provedena 
v programu Excel a je obsahem Příloha č. 1 

V návrhové části práce je naznačeno několik málo z mnoha možných řešení. Konkrétně se 
toto týká řešení rozmístění strojů a materiálového toku v uvažované nové hale. Při práci 
na těchto návrzích bylo zjištěno a se společností konzultováno, že navrhovaná nová hala, 
tak jak je uvedena na výkrese v Příloze č. 9. není pro rozšíření výroby formou nové 
dokončovací haly ideální. Pro takto uspořádanou výrobu je budova příliš „úzká“ a 
neumožňuje přiblížit se ideální variantě. Detailní analýza výroby v nové hale byla 
provedena v programu Excel a je obsahem Příloha č. 17. 

Ekonomické hodnocení výhodnosti jednotlivých variant není uvedeno. Náklady na stavbu 
nové haly a přemístění strojů, stejně jako náklady spojené s přerušením výroby by byly 
pro všechny varianty přibližně stejné. Rozdíl v hospodaření by určitě představovali délky 
drah přepravovaného materiálu (čím kratší cesta, tím pravděpodobně i nižší náklady na 
dopravu materiálu). Vyčíslit přesně tyto náklady nelze – TIRAD počítá režii závodu jako 
celek, nikoliv po položkách. Určité srovnání nákladnosti by mohl být vyjádřen pomocí 
definování ceny za přepravní metr jednoho kusu. Porovnáním délky drah a 
přepravovaného množství lze získat poměrný přehled o výhodnosti vzhledem k délkám 
materiálových toku. 

Vzhledem k uvedeným technickým a ekonomickým aspektům je nejvýhodnější Varianta A. 
Přesto ani tato není zdaleka ideální. Největší nevýhodou se jeví možnost rozšířit výrobu 
pouze jedním strojem a dále jistá neuspořádanost strojů ve skupině technologického 
pracoviště a to zejména u strojů Dokončování 3-axis. 

Po pečlivém zvážení náležitostí stavby nové haly ze strany stávající výroby bylo vedením 
společnosti, i na základě zjištění spojených s touto prací, odstoupeno od stavby nové haly 
v této podobě (Příloha 9).  
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ZAVĚR 

Cílem mé práce bylo provést analýzu výroby kovoobráběcí společnosti TIRAD s.r.o., z ní 
stanovit optimalizační kritéria a na základě těchto informací vytvořit tři varianty návrhu 
nového rozmístění. 

Práci jsem vytvářel po dobu přibližně jednoho roku. Z důvodů dynamiky vývoje výrobní 
společnosti a složitosti výrobních procesu jsem v práci použil určité zjednodušující modely 
umožňující širší rozsah řešení (samozřejmě na úkor detailního).  

V průběhu řešení bylo ukázáno, že uvažovaná dispozice nové haly není vyhovující. 
V současnosti společnost TIRAD s.r.o. spolupracuje se stavebními projektanty na jiné 
podobě rozšíření výroby. Pravděpodobně se bude jednat o novou halu, přibližně ve 
stejných místech jako Hala 3 v této práci. Tato hala bude jiná hlavně v proporcích délky a 
šířky tak, aby lépe vyhovovala skutečnostem zjištěným pomocí dalších rozborů a analýzy 
uvedené v této práci. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

Zkratka Jednotka Popis 

TP [-] Technologické pracoviště 

TS [-] Technologické stanoviště 

R [-] Označení ručních pracovišť 

VK [-] Označení frézovacích pracovišť 

VR [-] Označení brusných pracovišť 

M [-] Označení měrových ploch/měřítko 

S [-] Označení skladových ploch 

TDM [-] Tool data management 

Gi [ks] 
Vyjádření množství přepravovaného 
materiálu 

s.r.o, [-] Označení společnosti s ručením omezeným 

ai [mm2] 
Rozměr kružnice v kruhové metodě 
rozmísťování strojů 

 

Symbol Jednotka Popis 

Es [h/rok] Fond času stroje 

Fc [m2] Celková plocha 

Fp [m2] Pomocná plocha 

Fv [m2] Výrobní  plocha  

Fps [m2] Pomocná plocha mezisklady 

Fpn [m2] Pomocná plocha hospodaření s nářadím 

dp [dní/rok] Počet pracovních dní v roce 

hs [h] Počet hodin ve směně 

S [-] Počet směn 
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PŘÍLOHA 2 

      Soupis strojů TIRAD 2013 
       CNC - vertikální obrábění: 
        1x MCFV 1060 STANDARD (výrobce - TAJMAC-ZPS, a.s. Zlín)   
         max. obrobek: 1000x610x600 - obrábění uhlíku, systém 
         2x MCFV 1680 NT (výrobce - TAJMAC-ZPS, a.s. Zlín)   
         max. obrobek: 1600x810x700   finishovací a semifinishovací operace 
         2x MCFV 2080 NT (výrobce - TAJMAC-ZPS, a.s. Zlín)   
        max. obrobek: 2030x810x600   semifinishovací a hrubovací operace 
       5x MCV 1220 (výrobce - TAJMAC-ZPS, a.s. Zlín)   
        max. obrobek: 2 000 x 1 200 x 600   dokončovací operace 
 
         CNC - horizontální obrábění: 
         1x WHN 13 CNC -  (výrobce - TOS Varnsdorf a.s.) 
          max. obrobek: 3 500 x 2 000 x 2 000 mm  max. hmotnost: 12 000 kg 
          vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj pracující ve 4 osách - hrubovací operace     
          větších kusů,  frézovací a vrtací operace velkých kusů pro energetiku 
         1x WRD 150 CNC -  (výrobce - TOS Varnsdorf a.s.) 
          max. obrobek: 10 000 x 3 500 x …. mm  max. hmotnost: 25 000 kg 
          vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj pracující ve 4 osách - hrubovací operace     
          větších kusů,  frézovací a vrtací operace velkých kusů pro energetiku 
  
          3. CNC - vysokorychlostní obrábění: 
          1x HURON KX 100 (výrobce - HURON Graffenstaden Francie) 
         max. obrobek: 2 300 x 1 600 x 1 000 mm vřeteno: 100 – 18 000 ot./min. 
          5-osý vysokorychlostní portál (HSM portál), hmotnost max. 6 000kg. 
          1x HURON KX 200 (výrobce - HURON Graffenstaden Francie) 
         max. obrobek: 3 300 x 1 600 x 1 000 mm vřeteno: 100 – 18 000 ot./min. 
        5-osý vysokorychlostní portál (HSM portál), hmotnost max. 9 000kg. 
 
          4. CNC - hluboké vrtání a frézování z boku: 
          1x UNIOR KTBFM 1200 s otočným stolem a naklápěcí CNC-řízenou osou 
         max. obrobek: 2 000 x 2 000 x 1000 mm, max. hmotnost: 10 000 kg 
          max. hloubka vrtání: 2000 mm z jedné strany. 
          Stroj na vrtání hlubokých otvorů pro rozvod chlazení, horkých kanálů, frézování 
          bočních vybrání a řezání závitů. 
         1x IXION IA3 TLF  s otočným stolem a naklápěcí CNC-řízenou osou 
         max. obrobek: 1 700 x 1 600 x 800 mm, max. hmotnost:  6 000 kg 
          max. hloubka vrtání: 1500 mm z jedné strany. 
          Stroj na vrtání hlubokých otvorů pro rozvod chlazení, horkých kanálů, frézování 
          bočních vybrání a řezání závitů. 
 
          5. CNC - soustružení 
         maximální točný průměr = 240 mm 
         Stroj je používán jen okrajově, jako výpomoc k frézování 



 

 
    6. EDM - obrábění 
           stroje firmy CHARMILLES TECHNOLOGIES: 
           1x ROBOFIL 440cc - elektroerozívní obrábění řezání drátem  
           max. obrobek: 1 200 x 700 x 400  max. pojezd: 550 x 350 x 400 max. hmotnost: 1 
           500 kg 
           1x ROBOFORM 51 - elektroerozívní obrabění - hloubení   
           rozměr stolu:750 x 500 max. hmotnost obrobku 1000 kg; max. Hmotnost 
          elektrody 100 kg 
    
    7. CNC - broušení 

    1x přesná rovinná a profilová bruska FAVRETTO MODULO MD 200 
    CNC -  2000 x 850 mm, hmotnost max. 1 500kg. 
    1x přesná rovinná a profilová bruska ZIERSCH ZT 1524 
    CNC -  2 400 x 1500 mm, hmotnost max. 6 000kg. 

 
     8. CNC - měření 
           1x 3D-souřadnicový měřicí stroj WENZEL LH 87 - 2000 x 800 mm 
          1x 3D-souřadnicový měřicí stroj WENZEL LH 1512 - 3000 x 1 500 mm 
          2x digitální výškoměr Mitutoyo 518-321 
          Pro přesné nastavení nástrojů je používán ZOLLER 6051. 

 


