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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové výrobní haly pro výrobu tryskacích 

zařízení ve firmě Kovo Staněk s.r.o. Práce obsahuje analýzu a kapacitní propočty 

jednotlivých výrobních technologií, návrh uspořádání haly a ekonomické hodnocení celé 

investice.  

Klíčová slova 

technologický projekt, dispoziční řešení, výroba tryskacích zařízení, ekonomické 

hodnocení investice 

 

ABSTRACT  
This diploma thesis deals with design of a new production facility for the 

manufacture of blasting machines in company Kovo Staněk Ltd. The thesis includes 

analysis and capacity calculations of individual production technologies, design of a 

building arrangement and economic evaluation of the whole investment.  

Key words 

technological project, layout, production of blasting machines, economic evaluation 

of investment 
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ÚVOD 

V současné době je pro firmy důležité se flexibilně přizpůsobovat změnám a 

reagovat na potřeby trhu. Součástí těchto změn mohou být inovace ve výrobě či výstavba 

nových výrobních celků. Před samotným budováním je nutné sestavit technologický 

projekt, který musí zabezpečit bezproblémový a efektivní průběh konečné výroby.  

Firma STANĚK s.r.o. se specializuje na zakázkovou kovovýrobu, povrchovou 

úpravu kovů a výrobu tryskacích zařízení. Vzhledem k nedostatečné kapacitě právě pro 

výrobu tryskacích zařízení se firma rozhodla zvážit vybudování nové výrobní haly. Nová 

výrobní hala by měla nahradit stávající prostory, ve kterých dochází k výrobě těchto 

zařízení. Vybudováním nové výrobní haly chce firma dosáhnout navýšení výrobních 

kapacit a tím pádem i zvýšení zisku.  

Cílem této diplomové práce je na základě technologických požadavků výroby 

tryskacích zařízení navrhnout co možná nejefektivnější dispoziční řešení nové výrobní haly 

s ohledem na bezpečnost práce a ergonomii výrobního procesu včetně ekonomického 

hodnocení celé investice.  
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1 TECHNOLOGICKÉ PROJEKTOVÁNÍ 

Technologické projektování je část technické přípravy výroby. Jeho náplní je 

vytvoření komplexního technologicko-organizačního projektu výroby, který zahrnuje 

soubor rozborových, plánovacích, organizačních a návrhových činností. Mezi hlavní části 

projektové dokumentace patří dispoziční řešení rozmístění strojů a zařízení, dále pak řešení 

stavební části, rozvodů tepla a energií, vzduchu, odsávání atd., až po řešení organizačních a 

ekonomických záležitostí. Důležitým cílem technologického projektu je zabezpečení 

efektivnosti výroby s respektováním dynamiky výrobního procesu a zajištění optimálního 

využití všech hmotných zdrojů tak, aby bylo docíleno co nejvyšší efektivnosti celého 

procesu [1,2]. 

1.1   Výrobek a typy výroby 

Výrobek a typ výroby má velký vliv na zpracování technologického projektu. 

Vzhledem k tomu, že v jednom výrobním závodě (někdy i v jednom provozu) mohou být 

vyráběny různé druhy výrobků, musí být tedy výrobní závod charakterizován dle výroby, 

která je dominantní. Ve strojírenské výrobě existuje základní členění výroby, a to na 

výrobu kusovou, sériovou a hromadnou. Základním parametrem v tomto členění je objem 

výroby (v kusech). Zatímco v těžkém průmyslu převládá výroba kusová, v lehkých 

výrobních provozech je nejčastěji zastoupena výroba sériová nebo hromadná. Při těchto 

velkosériových výrobách je nutné využít progresivní technologie a způsoby manipulace 

s materiálem tak, aby byl zajištěn co nejplynulejší a nejefektivnější proces výroby. To má 

samozřejmě velký vliv na zpracování samotného technologického projektu a na volbu 

strojů a zařízení, manipulačních prostředků a jejich dispoziční uspořádání [1,2,3].  

1.2 Projekt výroby 

Každý výrobní organismus, který je projektován, musí být vnímán jako systém, který 

je složen z jednotlivých prvků a vztahů mezi nimi.  

Mezi prvky výrobního procesu patří [1,2,3]: 

 pracovníci, kteří mají určitou kvalifikaci a další vlastnosti, 

 stroje a zařízení a 

 suroviny, materiál a subdodávky tvořící výrobek. 
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Vztahy mezi nimi pak jsou [1,2,3]: 

 pracovní postup, technologické vazby a principy využívané v procesu, 

 různé druhy energie potřebné v pracovním procesu, 

 konstrukční charakter a 

 organizační vztahy zabezpečující funkci projektovaného organismu. 

1.3 Obecný postup při sestavování návrhu projektu 

V praxi se často požaduje racionalizace stávající výroby. Méně často se pak 

projektuje úplně nový výrobní celek. Základním předpokladem, aby takový celek mohl být 

dobře navržen, je správný postup přípravy návrhu. Jedná se o práci cyklickou, která 

obvykle probíhá v následujících krocích[1]: 

1. diagnostikace, 

2. sběr informací, 

3. analýza, 

4. návrh a 

5. realizace. 

1. Diagnostikace (orientační průzkum) 

Jedná se o prvotní a rychlé seznámení se základními parametry projektu. Pokud se 

jedná o racionalizaci již funkčního systému, je nutné zjistit nedostatky či rezervy. 

Diagnostiku provádějí nejzkušenější pracovníci, kteří dobře znají výrobní celek a mohou 

tak nejlépe vyhodnotit vzájemné souvislosti jednotlivých jevů a určit jejich příčiny [1,2]. 

2. Sběr informací 

Jedná se o práci, která nemůže být vynechána, přestože se tak často v praxi děje. 

Sběr informací je ale nutno provést, abychom měli dostatek faktů k následnému rozboru a 

samotnému návrhu výrobního celku. Aby byl sběr informací efektivní, je nutná jeho 

organizace. Existují dvě varianty zisku informací. První formou jsou informace získané 

z evidence. K těmto datům je poměrně snadný přístup, ale nejsou nejnovější. Druhou 

formou jsou informace získávané pozorováním. Takové získávání informací je sice 

obtížné, získaná data jsou ale aktuální a konkrétně zjištěna pro daný objekt řešení a 

zobrazují realitu objektivně [2]. 
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3. Analýza (rozbor) 

Po získání relevantních informací je možné přistoupit k jejich analýze. Pokud je 

analýza dobře provedena, jejím výstupem již bývají samotné návrhy řešení dané 

problematiky. Při řešení komplexních projektů se může jednat například o analýzu 

materiálových toků, časovou analýzu výroby, analýzu dispozičního řešení atd [2]. 

4. Návrh 

V této etapě je možné již v maximální míře uplatnit tvůrčích dovedností řešitelů 

projektu, neboť každý projekt je jedinečný a do jisté míry neopakovatelný. V této fázi je 

nutno zpracovat plán náběhu výroby, který má velký vliv na efektivnost celého projektu a 

dobu návratnosti vynaložených investic. Další důležitou částí projektu je ekonomické 

zhodnocení daných variant. Je nutné, aby řešitel návrhu měl dostatek informací a mohl tak 

na základě jednotlivých řešení vybrat tu nejideálnější variantu, která bude realizována [1]. 

5. Realizace (již není součástí návrhu) 

Realizace je dovršení celého procesu. Všechny nedostatky projektové přípravy se 

projeví v průběhu realizace a vady v koncepci ekonomického hodnocení se začnou 

projevovat brzy po započetí provozu. Vlastní realizace spočívá v implementaci navrženého 

projektu a měla by být co možná nejkratší, aby příliš nezatížila ekonomickou efektivnost 

celého projektu. Následuje zkušební provoz, ostrý provoz a kolaudace [1].  

1.4 Rozbor současného stavu výroby 

Analýza současného stavu je velmi důležitou součástí předprojektové přípravy. 

Poskytuje celkový přehled o podniku, především pak výrobkové základně, výrobním 

programu, o materiálovém toku v rámci podniku a také o výrobních a technologických 

vazbách. Použité metody se využívají jak při analýze aktuálního stavu, tak i následně při 

zpracovávání samotného návrhu nové výroby [3].  

Existuje několik základních typů analýz.  Jedná se o [2]:  

 analýzu součástkové základny, 

 analýzu objemu a sortimentu výroby (sériovost, opakovatelnost), 

 analýzu materiálových toků a 

 analýzu optimální velikosti výrobní dávky. 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 14 

Podrobněji bude rozebrána pouze analýza materiálových toků. 

1.4.1 Analýza materiálových toků 

Analýza materiálových toků je jednou z nejrozšířenějších metod, která se 

upřednostňuje především v těch výrobních podnicích, ve kterých hraje velkou roli přesun 

materiálu například mezi jednotlivými operacemi, pracovišti či závody. Důležitost tohoto 

druhu analýzy je tím větší, čím těžší či objemnější materiál je nutný převážet. Tok 

materiálu ve výrobním procesu je složitý proces, která začíná dopravením materiálu do 

podniku, pokračuje mezioperačními a mezidílenskými přesuny a končí ve chvíli opuštění 

podniku. Pokud jsou dle materiálového toku ideálně rozmístěny jednotlivá pracoviště či 

dílny, může to ušetřit velké množství času a prostředků spojených s přepravou.  Složitost 

materiálového toku je ovlivněna například charakterem výroby, vyráběným množstvím či 

složitostí operací [1,2].  

Aby mohl být rozebrán a dále analyzován materiálový tok, musíme znát 

technologický postup, nebo alespoň sled jednotlivých operací. Nové výrobní podniky 

bývají navrženy tak, aby byl materiálový tok co možná nejjednodušší a nejmenší [1,2,3]. 

Ideálním nástrojem, kterým se dá materiálový tok přehledně zobrazit, je Sankeyův 

diagram. Jednoduchý příklad Sankeyova diagramu je znázorněn na Obr. č. 1. 

 

Obr. č. 1 – Ukázka jednoduchého Sankeyova diagramu pro výrobní podnik [28]. 

Sankeyův diagram znázorňuje jednotlivé objekty (pracoviště, dílna, sklad, atd.) a 

také dopravní komunikace mezi nimi. Materiálový tok je znázorněn pomocí různě silných 
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spojnic mezi objekty. Síla spojnice představuje přepravované množství materiálu. Platí 

zákon zachování hmoty [1,2].  

1.4.2 Metody sestavování návrhů 

Dříve byly při projektování dispozičních řešení provozů využívány především vlastní 

zkušenosti a intuice projektantů. Hlavními nevýhodami takových návrhů byli omezení na 

menší počet pracovišť a ovlivnění konečného návrhu subjektivními názory projektanta. 

Dnes již existují metody, které jsou univerzální pro různé typy výroby. Velká část z nich je 

algoritmizovaná a mohou být řešeny v optimalizačních softwarech. Nevýhodou je ale 

jejich omezení vzhledem k předdefinovaným kritériím a omezujícím podmínkám [1,2]. 

Metody pro návrh optimálního rozmístění můžeme rozdělit do dvou skupin. Jedná se 

o metody jednokriteriální a metody vícekriteriální. U jednokriteriálních metod určujeme 

rozmístění pracovišť podle materiálového toku, nebo podle technologické návaznosti 

jednotlivých operací. V případě vícekriteriálních metod hrají roli i subjektivní názory, 

neboť je nutné stanovit i důležitost (váhu) daných kritérií. V praxi je ale třeba výsledné 

řešení vždy přizpůsobit požadavkům a omezením v daném podniku [2]. 

Mezi nejpoužívanější metody sestavování návrhu patří [1,2]: 

 trojúhelníková metoda prostá, 

 metoda těžiště, 

 metoda CRAFT, 

 trojúhelníková metoda hodnocení vztahů, 

 metoda návaznosti operací, 

 metoda souřadnic a 

 kruhová metoda. 

Podrobněji bude rozebrána pouze metoda návaznosti operací, trojúhelníková metoda 

prostá a metoda těžiště. 

1.4.2.1 Metoda návaznosti operací 

Aplikace této metody je vhodná k návrhu uspořádání pracovišť, na kterých je 

vyráběno větší množství součástí. Účelem metody je seskupovat k sobě pracoviště, mezi 

nimiž je nejvíce technologických návazností. Hlavním nástrojem je trojúhelníková tabulka, 

do níž jsou zapisovány návaznosti mezi dvojicemi pracovišť tak, jak je vidět na obr. č. 2. 
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Pracoviště jsou v tabulce značeny velkými písmeny abecedy, vyráběné součásti pak 

malými písmeny [1].  

 

Obr. č. 2 – Ukázka trojúhelníkové tabulky metody návaznosti operací [1]. 

Z uvedeného příkladu vyplývá, že nejsilnější vazby jsou mezi pracovišti E-I, G-H a 

H-I, protože si předávají všechny výrobky. Méně silné vazby jsou pak mezi pracovišti C-F 

a F-G se třemi výrobky. Pracoviště, kterými prochází jeden výrobek, jsou A-B, A-C, A-D, 

A-G, B-C a C-D. Mezi zbývajícími pracovišti není žádný přesun výrobků [1]. 

Po vyhodnocení tabulky je vidět, že vhodné rozmístění pracovišť je například         

A-D-B-C-F-G-H-I-E.  

1.4.2.2 Trojúhelníková metoda prostá 

Princip metody je založen na minimalizaci vzdáleností u pracovišť, mezi kterými 

dochází k největšímu materiálovému toku. Síla vazby bývá nejčastěji udávána v tunách 

přepravených výrobků. Do sítě rovnostranných trojúhelníku je nejdříve umístěna dvojice 

pracovišť s nejvyšší intenzitou vztahu, jak je vidět na obr. č. 3 [1,2].  

 

Obr. č. 3 - Ukázka postupu rozmísťování pracovišť v trojúhelníkové síti [1].  
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Následně se hledá pracoviště, které má ze zbývajících nejsilnější vazbu k již 

umístěné dvojici. To se provádí tak, aby výsledný přepravní výkon byl vždy co nejmenší. 

Přepravní výkon odpovídá součinu intenzity vztahu a minimálního počtu hran, přes které je 

nutno při přepravě projít. Výsledný výkon se udává tunometrech, tunokilometrech apod. 

Stejným postupem jsou umístěna do sítě všechna pracoviště. Výsledné trojúhelníkové 

rozmístění je nutné pak přizpůsobit skutečnému tvaru dílny popř. závodu viz obr. č. 4 

[1,2].  

 

Obr. č. 4 – Konečné rozmístění pracovišť přizpůsobené tvaru dílny [1]. 

1.4.2.3 Metoda těžiště 

Tato metoda je vhodná zejména při rozmísťování strojů na pracovištích 

s vícepředmětnými linkami, které vyrábějí větší počet součástí. Při aplikování této metody 

je počítána poloha těžiště určitého tělesa. Základní údaje jsou uspořádány do přehledné 

tabulky, kde v řádcích jsou zapsány jednotlivé stroje a zařízení a ve sloupcích jsou 

technologické operace. Počet sloupců je roven počtu operací při výrobě nejsložitější 

součásti. Do jednotlivých políček tabulky jsou pak vepisovány údaje o počtu normohodin 

za rok a hmotností za rok pro každou součást a tyto hodnoty jsou následně sečteny[1,2]. 

Hodnoty jsou pak považovány za svisle orientované síly a počet sloupců vzhledem 

ke kalkulovanému pořadí za rameno této síly. Následně jsou pro každé pracoviště 

vzhledem ke každému obsazenému sloupci vypočítány momenty. Nejoptimálnější 

rozmístění pracovišť je potom takové, pro které jsou absolutní hodnoty momentů nejmenší 

[1,2].  
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1.5 Možnosti uspořádání strojů 

Při rozmísťování strojů v dílnách se vychází z výsledků předchozích rozborů a řešení 

jednotlivých metod sestavování návrhů viz kapitola 1.4.2. Výsledné uspořádání pak musí 

splňovat základní požadavky, kterými jsou například [2]:  

 hospodárnost výroby, 

 přehlednost uspořádání,  

 přímočarost a nevratnost technologického toku,  

 minimální manipulace s materiálem, 

 co nejmenší zabraný prostor a 

 bezpečnost práce. 

Mezi základní způsoby rozmisťování strojů patří [1,2]:  

 volné, 

 technologické, 

 předmětné, 

 modulární a 

 buňkové. 

1.6.1 Volné uspořádání strojů 

Jak už napovídá název, stroje jsou v prostoru dílny uspořádány nahodilým způsobem 

viz Obr. č. 5. Tato varianta se upřednostňuje především v situacích, kde nebylo možné 

dopředu určit materiálový tok, návaznost operací či organizační a řídící vztahy [1,2].  

V praxi se lze s tímto uspořádáním setkat například v prototypových či údržbářských 

dílnách, nebo v dílnách s kusovou výrobou. I přes nahodilost rozmisťování je však nutné 

řídit se alespoň základními výrobními, hygienickými a ergonomickými kritérii [1,2].  

 

Obr. č. 5 – Volné uspořádání strojů [3]. 
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1.6.2 Technologické uspořádání strojů 

Jedná se o jeden z nejstarších typů uspořádání. Stroje jsou rozmisťovány dle 

technologické příbuznosti. V případě početného sortimentu vyráběných součástí bývá 

problematické určit převládající směr materiálového toku. V praxi se toto uspořádání 

využívá v kusové a malosériové výrobě. Stroje i nářadí musí být univerzální a dělníci musí 

mít vyšší kvalifikovanost. Často se s touto variantou lze setkat například u obroben nebo u 

prototypových a údržbářských dílen [2].  

Výhody [1,23]: 

 změna ve výrobním programu nezpůsobí narušení výroby, 

 lze snadno zavést vícestrojovou obsluhu, 

 využití strojů je vyšší, 

 snížená potřeba nástrojového vybavení (může být společné pro více strojů), 

 možnost specializace vedoucích pracovníků dle profesí a 

 méně náročná údržba strojů. 

Nevýhody[1,23]: 

 komplikovaný a dlouhý tok materiálu, 

 vyšší náklady na dopravu, 

 prodlužování průběžných dob, 

 horší využití plochy stroji (uličky pro přísun materiálu), 

 složité plánování,  

 vyšší nároky na centrální sklad a mezisklad a 

 vyšší objem oběžných prostředků. 

 

Obr. č. 6 – Schéma technologického uspořádání strojů [3]. 
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1.6.3 Předmětné uspořádání 

Toto uspořádání je vhodné v případě vyšší sériovosti výroby, nebo při opakované 

výrobě menších sérií. Hlavní charakteristikou tohoto typu uspořádání je orientace na 

výrobek. Pracoviště jsou seřazeny podle sledu operací v technologickém postupu viz Obr. 

č. 7. Součásti jsou přesouvány stejným směrem a vzniká tak výrobní proud. Pokud se jedná 

o hromadnou výrobu jedné součásti či menšího počtu velmi podobných součástí, lze 

hovořit o výrobní lince [1,23]. 

Pokud je nutno vyrábět větší množství různých součástí, jedná se o linku 

vícepředmětnou. V tomto případě se pak volí rozmístění strojů dle důležitosti vyráběných 

součástí [2,3].  

Výhody [1,2]: 

 zkrácení délek manipulačních drah, 

 nižší rozpracovanost výroby a tím i nižší náklady plynoucí z vázanosti zásob, 

 zkrácení mezioperačních časů, 

 zmenšení výrobní plochy, 

 lepší operativnost řízení výroby (zodpovědnost pracovníka za uzavřený 

výrobní cyklus) a 

 nižší náklady na skladování. 

Nevýhody [1,2]: 

 změna výrobního programu vyvolá změny v celkovém uspořádání strojů, 

 redukce výroby zapříčiní nižší využití strojů a 

 často nutnost konstrukce speciálních jednoúčelových strojů. 

 

Obr. č. 7 – Předmětné uspořádání pracoviště [3]. 
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1.6.4 Modulární uspořádání 

Charakteristikou tohoto uspořádání je seskupování pracovišť do stejných nebo 

podobných technologických bloků (modulů), z nichž každý plní více technologických 

funkcí. Schéma tohoto uspořádání je patrné z Obr. č. 8. Jedná se o nedávno vzniklé 

uspořádání, které se rozšířilo se vznikem NC a CNC strojů [1,2,3].  

 

Obr. č. 8 – Schéma modulárního uspořádání pracovišť [3]. 

Pracoviště s modulárním uspořádáním mají vysokou produktivitu a je tedy důležité je 

přednostně zásobovat materiálem, nářadím a výkresovou dokumentací. Je vhodné využívat 

modulárně uspořádanou výrobu ve vícesměnném provozu. Jedná se o vhodné uspořádání 

pro malosériovou nebo kusovou výrobu. Kvalifikovanost dělníku je vyšší [3,1].  

Výhody [2]: 

 vysoká produktivita práce, 

 zkrácení operačních a mezioperačních časů, 

 zkrácení manipulačních drah a 

 efektivní řízení výroby. 

Nevýhody [2]: 

 vysoká cena strojů a zařízení a 

 vysoké nároky na technickou přípravu výroby. 

1.6.5 Buňkové uspořádání 

Jedná se o modifikaci modulárního uspořádání. Schéma takového uspořádání je 

znázorněno na Obr. č. 9. Výrobní buňka je vysoce produktivní stroj s automatizovaným 

okolím, které může být například robot, zásobníky, speciální technologické palety či různá 

další zařízení. Je zde vhodné využití vícesměnného provozu. Výhody a nevýhody jsou 

stejné, jako u modulárního uspořádání [1,2,3] 
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Obr. č. 9 – Schéma buňkového uspořádání pracovišť [3]. 

Velmi časté bývá také tzv. kombinované uspořádání, což je obvykle kombinací dvou 

nebo i více předchozích uspořádání.  

1.7 Zásady rozmisťování strojů 

I přes potřebu co největšího využití ploch je nutné brát ohled na projekční zvyklosti a 

normy jak z hlediska bezpečnosti práce, tak i z hlediska hygieny a ergonomie. Je rovněž 

důležité brát v úvahu i způsob zásobování pracoviště materiálem a energiemi. Dále u 

každého pracoviště musí být prostor pro příslušenství, jako je například nářadí, regály, 

odkládací prostory atd. [1,2].  

Rovněž musí být dodrženy bezpečnostní předpisy dle normy ČSN 73 5105. Jedná se 

například o šířky cest, zásady o přemísťování nákladů pomocí jeřábů, prostor mezi 

jednotlivými stroji a mnohé další. Některé základní předpisy týkající se rozmisťování 

strojů jsou pro ukázku zobrazeny na Obr. č. 10 až 13.  Pro názornost je využito příkladu 

rozmisťování soustruhů. 

 

Obr. č. 10 – Vzdálenosti mezi dvojicemi soustruhů [25]. 
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Obr. č. 12 – Znázornění minimálních vzdáleností strojů od dopravních cest [25]. 

 

Obr. č. 13 – Vzdálenosti strojů od sloupů [25]. 

1.8 Kapacitní propočty [2] 

Kapacitní propočty řeší vztahy mezi plánovaným programem výroby a výrobním 

profilem navrhovaného objektu. Výrobní plán je dán předpokládaným počtem vyráběných 

součástí. Výrobní profil je pak určen typy a počty strojů, zařízení a ručních pracovišť a 

dále pak počty pracovníků a velikostmi potřebných ploch. Pokud se jedná o návrh nového 

objektu, pak je vypočtený výrobní profil přímo realizován. Kapacitní propočty lze rozdělit 

dle Obr. č. 14. [1,2].  

 

Obr. č. 14 – Základní dělení kapacitních propočtů [2]. 
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1.8.1 Výpočet časových fondů 

K vypočtení potřebného počtu pracovišť, strojů či počtu dělníků je nutné znát jejich 

časové možnosti (efektivní časové fondy). Rozlišují se tři druhy časových fondů. Jsou to 

fondy ručního pracoviště, strojního pracoviště a dělníka. 

1.8.1.1 Efektivní časový fond ručního pracoviště (Er): 

Jedná se o počet hodin, které lze odpracovat v daném roce ve všech pracovních 

dnech při uvažování pouze jedné směny. Výsledný vzorec má pak podobu [2]: 

𝐸𝑟 = (𝐾𝑐 − 𝑆𝑜 − 𝑁𝑒 − 𝑆𝑣) · 8   [ℎ𝑜𝑑./𝑟𝑜𝑘]      (1.1) 

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

        Kc – celkový počet dnů v daném kalendářním roce 

        So – počet sobot [dny/rok] 

        Ne – počet nedělí [dny/rok]  

        Sv – počet státních svátků [dny/rok] 

1.8.1.2 Efektivní časový fond strojního pracoviště (Es): 

Na rozdíl od ručního pracoviště je zde ale nutno počítat s časovými ztrátami 

způsobenými opravami či údržbou stroje. Dle pozorování bylo zjištěno, že se jedná 

přibližně o 10 až 12% z celkového času [2]: 

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

1.8.1.3 Efektivní časový fond dělníka (Ed): 

Tento údaj je opět získán na základě efektivního časového fondu ručního pracoviště, 

od kterého je ale nutné odečíst dny, kdy dělník nepracuje (dovolená, nemoc). Vzorec pak 

je ve tvaru [2]: 

𝐸𝑑 = 𝐸𝑟 − (𝐷 + 𝑁𝑚) ∙ 8   [ℎ𝑜𝑑./𝑟𝑜𝑘]         (1.3) 

kde: D – průměrný počet dní dovolené za rok (obvykle 20) [dny/rok]  

        Nm – průměrný počet dní, kdy je pracovník nemocný (obvykle 15) [dny/rok] 
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1.8.2 Výpočet pracovišť 

1.8.2.1 Výpočet potřebného počtu ručních pracovišť 

Při výpočtu se vychází z normovaného času, který je potřeba k provedení dané ruční 

operace. Vzorec je ve tvaru [2]: 

𝑃𝑡ℎ𝑟𝑖 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁 

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟
                                           (1.4) 

kde:  Pthri – teoretický počet ručních pracovišť pro provedení dané operace 

         tki – předpokládaný čas pořebný k provedení dané operace (jednotkový + dávkový) 

         N – plánovaný počet vyráběných kusů za rok 

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

         sr – směnnost daného ručního pracoviště  

         kpnr – koeficient překračování norem pro ruční pracoviště (bývá 1,1 až 1,3) 

1.8.2.2 Výpočet potřebného počtu strojních pracovišť a jejich využití  

Pro tento druh výpočtu se využívá analogického vztahu jako v případě ručních 

pracovišť. Vzorec pak nabývá tvaru [2]: 

𝑃𝑡ℎ𝑠𝑖 =
𝑡𝑘𝑖∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠
                                   (1.5) 

kde:  Pthsi – teoretický počet strojních pracovišť pro provedení dané operace 

         tki – předpokládaný čas potřebný k provedení dané operace (jednotkový + dávkový) 

         N – plánovaný počet vyráběných kusů za rok 

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

         ss – směnnost daného strojního pracoviště 

         kpns – koeficient překračování norem pro strojní pracoviště. 

 

V důsledku zaokrouhlování nemohou být pracoviště využita nikdy na 100%. Využití 

strojů je pak dáno podílem teoretického počtu strojů a skutečného (zaokrouhleného) počtu 

strojů. Výpočet využití u ručních pracovišť je analogický. Vzorec má tvar [2]:  

𝜂𝑖 =
𝑃𝑡ℎ𝑠𝑖

𝑃𝑠𝑘𝑠𝑖
 ∙ 100      [%]                    (1.6) 

kde: 𝜂𝑖 – časové využití strojního pracoviště v dané operaci 

        Pthsi – teoretický počet strojů pro danou operaci 

        Psksi – skutečný počet strojů pro danou operaci 
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V případě, že se jedná o skupiny strojů (například technologické), můžeme spočítat 

využití celé skupiny v jednotlivých operacích dle vzorce [2]: 

𝜂𝑠𝑘 =
∑    𝜂𝑖 ∙𝑃𝑠𝑘𝑠𝑖

𝑛
𝑖=1 

∑    𝑃𝑠𝑘𝑠𝑖
𝑛
𝑖=1

                                                 (1.7) 

kde:  𝜂sk – časové využití strojů technologické skupiny  

         𝜂i – časové využití strojů i-té operace 

1.8.3 Výpočet pracovníků 

1.8.3.1 Výpočet strojních a ručních dělníků 

Jedná se o skupiny pracovníků, kteří jsou počítáni zvlášť pro každou výrobní 

operaci. Je vycházeno z časů jednotlivých operací. V případě vícesměnného provozu se 

volí pro druhou směnu stejný počet pracovníků, jako pro směnu první. Vzorce jsou pak 

v následujících tvarech [2]: 

𝐷𝑣𝑠𝐼 =
𝑡𝑘𝑖 ∙𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠 ∙𝑎
     (1.8)                  𝐷𝑣𝑠𝐼𝐼 = (𝑠𝑠 − 1) ∙ 𝐷𝑣𝑠𝐼        (1.9) 

         𝐷𝑣𝑟𝐼 =
𝑡𝑘𝑖 ∙𝑁

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

kde:  DvsI, DvsII – počet výrobních dělníků strojních pro první a druhou směnu 

         DvrI, DvrII – počet výrobních dělníků ručních pro první a druhou směnu 

         N – plánovaný roční počet vyráběných kusů 

         tki – předpokládaný čas potřebný k provedení dané operace [min] 

         Es, Er – efektivní časový fond strojní a ruční [hod./rok] 

         ss, sr – směnnost strojní a ruční 

         a – koeficient případné vícestrojové obsluhy 

 

Celkový počet dělníků pro obě směny je dán součtem počtů dělníků pro jednotlivé 

směny [2]: 

𝐷𝑣𝑠 = 𝐷𝑣𝑠𝐼 + 𝐷𝑣𝑠𝐼𝐼   (1.12)       𝐷𝑣𝑟 = 𝐷𝑣𝑟𝐼 + 𝐷𝑣𝑟𝐼𝐼  (1.13)      𝐷𝑣 = 𝐷𝑣𝑠 + 𝐷𝑣𝑟  (1.14) 

kde: Dvs – počet strojních výrobních dělníků pro obě směny 

        Dvr – počet ručních výrobních dělníků pro obě směny 

        Dv – počet výrobních dělníků pro dvě směny 
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1.8.3.2 Evidenční počet dělníků 

Při určování konečného množství zaměstnanců je potřeba zohlednit i pracovníky, 

kteří budou zastupovat za zaměstnance, kteří budou nemocní nebo na dovolené. Výsledný 

vzorec pak nabývá tvaru [2]: 

𝐷𝑒𝑣𝑟 = 𝐷𝑣𝑟 ∙
𝐸𝑟

𝐸𝑑
        (1.15)                𝐷𝑒𝑣𝑠 = 𝐷𝑣𝑠 ∙

𝐸𝑠

𝐸𝑑
         (1.16) 

kde:  Devr – evidenční počet ručních výrobních dělníků pro obě směny 

         Devs – evidenční počet strojních výrobních dělníků pro obě směny 

1.8.3.3 Počet pomocných dělníků 

Tito pracovníci stejně jako pracovníci pomocného a obslužného personálu se počítají 

na základě zkušeností z praxe. Počet pomocných dělníků je dán vztahem [2]: 

𝐷𝑝 = (0,3 − 0,4) ∙ 𝐷𝑣         (1.17) 

𝐷𝑒𝑣𝑝 = 1,1 ∙ 𝐷𝑝                                     (1.18) 

kde:  Dp – celkové počet pomocných dělníků 

         Devp – celkový evidenční počet pomocných dělníků 

1.8.3.4 Celkový počet evidenčních dělníků [2] 

𝐷𝑒𝑣𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑠 + 𝐷𝑒𝑣𝑟 + 𝐷𝑒𝑣𝑝                                           (1.19) 

1.8.3.5 Pomocný a obslužný personál 

Jedná se například o uklízečky, pracovníky v kantýně apod [2]: 

𝐷𝑝𝑜𝑝 = (0,015 − 0,03) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐                                        (1.20) 

1.8.3.6 Inženýrsko-techničtí a administrativní pracovníci 

Tuto skupinu pracovníků tvoří pracovníci administrativy, konstrukce a zaměstnanci 

operativního řízení (mistři výroby a technologové). Vypočtený počet pracovníků se dělí 

mezi jednotlivé skupiny v poměru 30% administrativa, 20% konstrukce a 50% operativní 

řízení [2]: 

𝐼𝑇𝐴 = (0,15 − 0,25) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐                                         (1.21) 

1.8.3.7 Celkový počet pracovníků v podniku [2] 

𝐷𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐼𝑇𝐴 + 𝐷𝑝𝑜𝑝                                           (1.22) 
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1.8.4 Výpočet ploch 

Stejně jako výpočet efektivních časových fondů a počtu pracovníků je velmi důležité 

stanovit i pracovní plochy.  

1.8.4.1 Výrobní plocha 

Tato plocha se skládá z plochy pro ruční a strojní pracoviště.  Při výpočtu plochy 

strojního pracoviště je vycházeno z půdorysných rozměrů stroje (šířka a délka) včetně další 

potřebné plochy například pro palety, místo pro dělníka či plochy nutné kvůli bezpečnosti 

(vzdálenost mezi jednotlivými stroji a manipulační uličky). Vzorec je ve tvaru [2]: 

𝐹𝑠 = ∑   𝑓𝑠𝑗 ∙ 𝑛𝑗
𝑚
𝑗=1    [m2]          (1.23)               𝐹𝑟 = 𝑓𝑟 ∙ 𝑃𝑟    [m2]            (1.24) 

kde: Fs – výrobní plocha strojních pracovišť [m2] 

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

        nj – navržený počet daných strojů 

        Fr – výrobní plocha pro ruční pracoviště [m2] 

        fr – měrná plocha ručního pracoviště [m2] 

        Pr – navržený počet ručních pracovišť 

 

𝐹𝑣 = 𝐹𝑠 + 𝐹𝑟     [m2]                                               (1.25) 

kde:  Fv – celková výrobní plocha [m2] 

1.8.4.2 Pomocná podlahová plocha 

Dle statistik tvoří tato plocha40 až 60 % celkové výrobní plochy. Výsledný vzorec je 

pak ve tvaru [2]: 

𝐹𝑝 = (0,4 − 0,6) ∙ 𝐹𝑣 = 𝐹𝑝ℎ𝑛 + 𝐹𝑝ú + 𝐹𝑝𝑠𝑘𝑙 + 𝐹𝑝𝑑𝑐 + 𝐹𝑝𝑘   [m2]            (1.26) 

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

        Fpú = (0,14 – 0,16) · Fp [m
2] – plocha pro údržbu (např. strojů) 

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

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

        Fpk = (0,07 – 0,09) · Fp [m
2] – kontrolní plocha 

1.8.4.3 Celková provozní plocha [2] 

𝐹𝑝𝑟 = 𝐹𝑣 + 𝐹𝑝     [m2]                                            (1.27) 

kde:  Fpr – celková provozní plocha [m2] 
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1.8.4.4 Správní plocha 

Při výpočtu je vycházeno z počtu ITA pracovníků. Každému takovému pracovníkovi 

je přidělena dle statistických pozorování potřebná plocha. Vypočtená plocha je následně 

ještě navýšena o 35 až 40 % pro chodby, schodiště či výtahy. Vzorec pro výpočet správní 

plochy je ve tvaru [2]: 

𝐹𝑠𝑝𝑟 = (𝑇 ∙ (5 − 6 𝑚2) + 𝐾 ∙ (8 − 12 𝑚2) + 𝐴 ∙ (4,5 − 5 𝑚2)) ∙ (1,35 − 1,4) [m2]   (1.28) 

kde: Fspr – správní plocha [m2] 

        T – počet technologů 

        K – počet konstruktérů 

        A – počet administrativních pracovníků 

1.8.4.5 Sociální plocha 

Sociální plocha je tvořena šatnami, umývárnami a WC [2]: 

𝐹𝑠𝑜𝑐 = 𝐹š𝑎𝑡 + 𝐹𝑢𝑚 + 𝐹𝑊𝐶    [m2]                                     (1.29) 

kde: Fsoc – plocha sociální [m2] 

        Fšat – plocha šaten [m2] 

        Fum – plocha umýváren [m2] 

        FWC – plocha toalet [m2] 

 

Plocha šaten na jednoho pracovníka se udává 0,8 m2 a je stejně jako plocha 

umýváren navýšena o 35 až 40 % pro schodiště, chodby či výtahy [2]: 

𝐹š𝑎𝑡 = 0,8 𝑚2 ∙ (𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐷𝑝𝑜𝑝) ∙ (1,35 − 1,4)  [m2]                    (1.30) 

 

U umýváren se počítá na jednoho pracovníka plocha 0,3 až 0,4 m2 a uvažuje se 

plocha pouze pro jednu směnu [2]: 

𝐹𝑢𝑚 = (0,3 − 0,4 𝑚2) ∙ (𝐷𝑒𝑣𝑐𝐼 + 𝐷𝑝𝑜𝑝𝐼) ∙ (1,35 − 1,4)  [m2]              (1.31) 

V případě toalet se počítá s plochou 2 m2 na jedno WC, přičemž jedno WC je pro 15 

osob [2]: 

𝐹𝑊𝐶 = 2 𝑚2 ∙
𝐷𝑐

15
      [m2]                                         (1.32) 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 30 

1.8.4.6 Celková plocha útvaru [2] 

𝐹ú𝑡𝑣 = 𝐹𝑝𝑟 + 𝐹𝑠𝑝𝑟 + 𝐹𝑠𝑜𝑐     [m2]                                     (1.33) 

kde:  Fútv – celková plocha útvaru [m2] 

1.9 Zásady ergonomie v projektování 

Ergonomie je vědní obor, který se zabývá postavením člověka v pracovní i 

mimopracovní oblasti. Dodržování pravidel ergonomie je nezbytné pro vykonávání práce 

s optimální fyzickou a psychickou zátěží a může tak napomoci i ke zvýšení efektivnosti 

výroby. Je tedy nezbytné při projektování výrobních procesu tyto zásady dodržovat[1]. 

Jednou ze základních oblastí ergonomie je pracovní prostředí ve výrobě. Jedná se 

například o osvětlení na pracovišti, hluk, otřesy a vibrace, klimatické podmínky, pracovní 

zatížení či hygiena a bezpečnost práce [1].  

Rozsah práce neumožňuje řešení všech oblastí ergonomie a tak zde budou uvedeny 

pouze její základní zákonitosti a principy.  

1.9.1 Rozměrové řešení pracoviště 

Při návrhu konkrétního pracoviště je nutné brát v úvahu fyzickou rozdílnost 

jednotlivých pracovníků. Vliv má například pohlaví a stáří člověka, fyzická konstituce, 

pracovní poloha, pohybový prostor apod. V praxi ale není předem znám konkrétní 

pracovník a je tak nutno projektovat vše na představitele, kterým bývá průměrný muž. 

Pracoviště by ale mělo být jednoduše upravitelné tak, aby zde mohla práci vykonávat i 

žena nebo mladiství [1]. 

Navržena musí být například výška pracovního stolu, pracovní prostor dělníka 

s ohledem na manipulaci s výrobky, vhodnost sezení či stání při práci atp. Například výška 

pracovní plochy nad podlahou by pro muže měla být 700 mm vsedě a 1030 mm vestoje. 

Pro ženu pak 650 mm vsedě a 950 mm vestoje [1].  

1.9.2 Osvětlení pracoviště 

Člověk přijímá většinu informací zrakem a je tak nezbytné, aby měl pro pozorování 

svého okolí co nejlepší podmínky. Ideální je co největší podíl přirozeného denního světla 

namísto umělého osvětlení. Na druhou stranu ale denní světlo není vždy stejné především 

kvůli střídání ročních období. Umělé osvětlení je tak nezbytné pro udržení vhodných 

podmínek [1,8].  
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1.9.3 Hluk na pracovišti 

Jako hluk je označován zvukový jev, který vyvolává nepříjemný či rušivý sluchový 

vjem. Následkem dlouhodobého vystavení člověka hluku může být například poškození 

sluchu, nervozita, nespavost, nižší produktivita práce atd. Je tak nezbytné se před hlukem 

chránit například ucpávkami uší nebo sluchátkovými chrániči [1,9].  

Hladina intenzity zvuku se udává v decibelech [dB]. Hluk by při fyzické práci neměl 

přesáhnout 85 dB a při duševní práci 65 dB. Vyšší hladina intenzity zvuku již způsobuje 

obtíže a při výrazném překročení limitů (nad 110 dB) může způsobit bolestivé vjemy, 

poškození sluchu či v krajních případech (nad 150 dB) dokonce smrt [1,9].  

1.9.4 Požární ochrana 

Existuje velké množství předpisů a norem, které se svým uplatňováním podílejí na co 

největší ochraně před vznikem požáru či jeho dalším šířením. Jedná se například o požární 

ochranu staveb, předpisy pro zacházení s hořlavinami, předpisy o hasicích zařízeních, 

předpisy o únikových a evakuačních cestách, požární ochrana a prevence a mnohé další. Je 

nutné tyto zásady vždy dodržovat. Všichni pracovníci musejí být dostatečně poučeni a 

proškoleni o těchto zásadách a musejí je bezpodmínečně dodržovat. Každé pracoviště také 

musí být vybaveno protipožárními prvky. Jedná se například o hasicí přístroje, evakuační 

plány pro případ požáru, ochranné zóny okolo případných zdrojů požárů atd. [1,10].  

1.9.5 Bezpečnost práce na pracovišti 

V reálném prostředí je stav, kdy nemůže dojít ke zranění člověka nedosažitelný a 

musí být tak alespoň vyvinuta snaha o co možná nejvyšší míru bezpečnosti. Pracovní 

bezpečnost je prosazována předpisy a normami. I když je ve většině případů viníkem úrazu 

lidské jednání, musí být všechny ostatní technické složky procesu co nejméně nebezpečné. 

Z toho důvody bývají na stroje umisťovány různé bezpečnostní prvky, které brání člověku 

v nebezpečném jednání a stroj v případě potřeby automaticky vypnou a zabrání tak vzniku 

úrazu [1]. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU FIRMY 

Tato kapitola obsahuje představení a rozbor současného stavu firmy, dále pak 

analýzu tržních a firemních možností a rozbor plánované nové výrobní haly včetně jejího 

vybavení. 

 

2.1 Představení firmy [5] 

Tato diplomová práce byla zpracována ve firmě: 

Kovo Staněk s.r.o. 

IČO: 269 36 313 

Adresa: Brumovice 412, PSČ 691 11,  

           Česká republika 

 

 

 

 

Obr. č. 16 – Fotografie sídla firmy Kovo Staněk s.r.o. v Brumovicích [5]. 

Obr. č. 15: Logo firmy  

Kovo Staněk s.r.o. [5]. 
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Obr. č. 17 – Fotografie tryskacího zařízení vlastní výroby [5]. 

 

Firma byla založena v roce 1993 panem Antonínem Staňkem, jako rodinná firma. 

Zpočátku se zabývala výrobou postelového kování. Firma se rozrůstala a v roce 1997 byla 

vybudována lakovna s technologií práškového lakování. V průběhu následujících let 

přibyly další výrobní technologie, jako je například řezání laserem, CNC ohýbání, CNC 

vysekávání, CNC řezání, CNC obrábění, robotické svařování, tryskání, apod. Firma dále 

nabízí mokré lakování větších celků a výrobu komponentů pro kolejová vozidla.  

V roce 2003 byla zahájena výroba tryskacích zařízení s metacími koly, které si firma 

sama projektuje ve svém konstrukčním oddělení. Nabídka tryskacích zařízení se neustále 

rozrůstá jak v typech strojů, tak i ve velikostech a provedeních.  

Od roku 2004 nese firma název Kovo Staněk s.r.o. V roce 2012 byla zakoupena a 

zrekonstruována provozovna v Kloboukách u Brna, kde jsou vyráběny komponenty pro 

kolejová vozidla a výrobky z hliníku a korozivzdorné oceli.  
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V současné době má firma více než 120 zaměstnanců a dodává své výrobky jak na 

tuzemský trh, tak i do zahraničí. Hlavními vývozními trhy jsou Německo, Rakousko, 

Slovensko a další evropské země. Vývoz tvoří zhruba 40 % z celkového obratu firmy.  

Firma podniká v oblasti: 

 zakázková kovovýroba: 

o z oceli,  

o korozivzdorné oceli a 

o hliníku. 

 povrchová úprava: 

o tryskání, 

o lakování a  

o poplastování kovů. 

 výroba tryskacích zařízení. 

V letošním roce se bude realizovat výstavba nového provozu opět v Kloboukách u 

Brna, který bude primárně určen k výrobě tryskacích zařízení. Právě návrhem tohoto 

nového provozu se zabývá tato diplomová práce.  

2.2 Analýza tržních možností firmy 

Firma Kovo Staněk s.r.o. se na trhu pohybuje již 23 let a je tak již v oboru dobře 

známá a zavedená. Přijímá zakázky jak od firem z nejbližšího okolí, tak i z celé České 

republiky či okolních evropských zemí. V portfoliu zákazníků figurují dlouholetí obchodní 

partneři ale i noví zákazníci. To samo už svědčí o dobré pověsti a vytváří tak velký 

potenciál do budoucna.  

V posledních letech se navíc firma rozrůstá o další výrobní prostory v okolí. 

Důkazem tohoto tvrzení může být například i stavba nové výrobní haly pro výrobu 

tryskacích zařízení, jíž se tato práce zabývá. Firma provádí jak zakázkovou kusovou či 

sériovou výrobou širokého spektra výrobků, tak i výrobou právě tryskacích zařízení. Má 

tak vytvořenu velmi dobrou výchozí pozici pro další rozvoj a zdokonalování již zaběhlé 

výroby či rozšiřování výroby o další specifičtější druhy výrobních operací.  
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Pro konkrétnější představu o tržním okolí a možnostech firmy budou v následujících 

kapitolách provedeny některé základní ekonomické analýzy. Bude se jednat o Porterovu 

analýzu, SLEPTE analýzu a SWOT analýzu.  

2.2.1 Porterova a SLEPTE analýza  

SLEPTE analýza je zaměřena především na odhalení budoucího vývoje vnějšího 

prostředí firmy, který může představovat pro podnik buď hrozbu, nebo příležitost. Samotná 

zkratka SLEPTE je tvořena prvními písmeny anglických slov pro šest oblastí, které tato 

analýza zkoumá. Jedná se o [6]: 

 Social – společenské a demografické faktory (sociální), 

 Legal – právní faktory (legislativa), 

 Economic – ekonomické faktory, 

 Political – politické faktory, 

 Technological – technologické faktory a 

 Ecological – ekologické (environmentální) faktory. 

Porterova analýza bývá také označována jako analýza odvětví. Jedná se o analýzu, 

která slouží ke zmapování konkurenční pozice firmy v daném odvětví. Jejím principem je 

mapování hrozeb a příležitostí, které firmu ovlivňují, nebo v budoucnu ovlivňovat mohou. 

Porterova analýza vychází z předpokladu, že strategická konkurenční pozice firmy a 

celkové její postavení v daném odvětví je určováno především působením pěti základních 

faktorů. Těmito faktory jsou [6]: 

 vyjednávací síla zákazníků (odběratelů), 

 vyjednávací síla dodavatelů, 

 hrozba substitutů, 

 rivalita firem již působících na daném trhu (stávající konkurence) a 

 hrozba vstupu nových konkurentů na trh. 

Porterova a SLEPTE analýza pro firmu Kovo Staněk s.r.o. je znázorněna v tabulce 

číslo 1. 
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Tab. č. 1 – Porterova a SLEPTE analýza firmy Kovo Staněk s.r.o. 

Analýza Faktor 
Charakteristika rizik a 

příležitostí 

Hodnocení                             
1 - nejlepší                                  

10 - nejhorší 

Váha                         
1 - nejnižší                        
5 - nejvyšší 

Celkové 
hodnocení 

(riziko) 

SLEPTE 
(vnější) 

Sociální 
oblast 

- Zvyšující se životní 
úroveň obyvatel                  
- Nedostatečné 

množství 
kvalifikovaných dělníků 

5 4 20 

Legislativa - Vysoká daňová zátěž 4 3 12 

Ekonomika 
- Pokles poptávky kvůli 

recesi                                                      
- Růst cen energií 

6 4 24 

Politika 
- Poměrně stabilní 
politická situace 

2 3 6 

Technologie 
- Vysoká úroveň 

technologií 
2 4 8 

Ekologie 
- Zpřísnění ekologických 

zákonů 
5 2 10 

Porter 
(vnitřní) 

Odběratelé 

- Velké množství stálých 
odběratelů                                

- Příliv nových 
odběratelů 

2 5 10 

Dodavatelé 

- Hrozba zpoždění 
dodávek materiálu                           

- Stálí zavedení 
dodavatelé 

4 4 16 

Substituty 

- Mezi výrobci tryskacích 
zařízení velmi málo 
možných substitutů                          

- Specializovaná kusová 
výroba snižuje riziko 

substitutů 

2 3 6 

Stávající 
konkurence 

- Stávající konkurence 
většinou neprodukuje 

tak komplexní a kvalitní 
služby 

2 4 8 

Nová 
konkurence 

- Možný vznik nových 
firem v oboru 

5 3 15 
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Z analýzy vyplývá, že největší rizika plynou z ekonomické oblasti. V případě návratu 

ekonomické krize by se firma určitě potýkala s poklesem poptávky a tím pádem i nižšími 

zisky. Firma ale již minulou krizi přečkala bez větších potíží a tak lze předpokládat, že i 

případná budoucí krize by neměla představovat pro firmu existenční potíže. Další 

rizikovou je sociální oblast, především pak potíže plynoucí z nedostatku kvalifikovaných 

dělníků. V neposlední řadě pak existují rizika v oblastech dodavatelů či možné nové 

konkurence v oboru.   

Stavba nové haly bude mít vliv na oblast odběratelů tak, že podnik bude schopen 

plně uspokojit poptávku po tryskacích zařízeních a nebude docházet k prodlužování 

dodacích lhůt.  

2.2.2 SWOT analýza 

SWOT analýza je analytický nástroj, prostřednictvím kterého lze identifikovat 

skutečnosti, které pro firmu představují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Název 

opět vychází z prvních písmen jednotlivých anglických slov, tedy [6]: 

 S – Strengths (silné stránky), 

 W – Weaknesses (slabé stránky), 

 O – Opportunities (příležitosti) a 

 T – Threats (hrozby). 

 Tyto faktory lze pak verbálně charakterizovat a ohodnotit dle jejich významu ve 

čtyřech kvadrantech tabulky SWOT. Na základě vzájemného porovnávání příležitostí a 

hrozeb vnějšího prostředí a silných a slabých stránek vnitřního prostředí vyplývají 

z tabulky čtyři možné skupiny strategií [6]: 

1. Průnik O-S je reálnou šancí firmy a vyjadřuje strategii, která je založena na 

využití silných stránek k uskutečnění možných příležitostí. Tato strategie bývá 

také označována jako strategie MAXI-MAXI.  

2. Průnik S-T je naproti tomu strategie, při které se firma na základě svých silných 

stránek pokouší o eliminaci hrozeb. Bývá označována jako strategie            

MAXI-MINI. 
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3. Průnik O-W je strategie, která se snaží odstranit slabé stránky, které likvidují 

největší příležitosti. Tato strategie je označována jako MINI-MAXI. 

4. Průnik T-W je reálnou hrozbou pro firmu a je nutno omezit dopad slabých 

stránek a minimalizovat rizika. Tato strategie se pak označuje MINI-MINI.  

SWOT analýza pro firmu Kovo Staněk s.r.o. je znázorněna v tabulce číslo 2. 

Tab. č. 2 – SWOT analýza firmy Kovo Staněk s.r.o. 

SWOT 
analýza 

Pomocné                                                  
vzhledem k dosažení cíle 

Škodlivé                                                           
vzhledem k dosažení cíle 

V
n

it
řn

í  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

(u
vn

it
ř 

fi
rm

y)
 

Silné stránky                                                                  
(Strengths)                                                          

- Velmi vysoká kvalita výroby                                                                      
- Dlouhodobé dobré vztahy       

se zákazníky                                           
- Dlouholetá praxe v oboru                       

- Neustálé rozšiřování výroby                           
- certifikace ISO 

Slabé stránky                                                            
(Weaknesses)                                                       

- Delší čekací lhůty                                  
pro zákazníky                                                    

- Nevyužívání odborných 
školících programů                    

- Nedostatečná kapacita pro 
výrobu tryskacích zařízení                          

V
n

ě
jš

í  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

(o
ko

ln
í p

ro
st

ře
d

í)
 

Příležitosti                                                          
(Opportunities)                                             

- Využívání dotačních 
programů z EU                                                        

- Možnost vstupu na                    
nové trhy                                                                         

- Spolupráce s firmami v okolí  
- Pokrytí větší části trhu 
s tryskacími zařízeními                     

Hrozby                                                         
(Threats)                                                                        

-Nedostatek kvalifikované 
pracovní síly                                              

-Zhoršení ekonomické    
situace státu                                                                      

- Konkurence od                  
ostatních firem 

 

Na základě SWOT analýzy se jeví jak nejvhodnější využití strategie označované jako 

MAXI-MAXI. To znamená využít silných stránek firmy k dosažení možných příležitostí. 

Velkou příležitost představují dotace z Evropských fondů, kterých firma již v minulosti 

několikrát využila. Vzhledem k dlouholeté praxi v oboru, vysoké kvalitě výroby a 

certifikaci ISO firmě nic nebrání v rozšíření na nové trhy především v okolních evropských 

státech.  

Další vhodná strategie je MINI-MAXI, při které podnik bude eliminovat slabé 

stránky výstavbou nové haly. Na základě navýšení výrobních kapacit stavbou nové haly 

může firma usilovat o pokrytí větší části trhu v oblasti tryskacích zařízení. 
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2.3 Stávající výrobní hala tryskacích zařízení a její vybavení 

Stávající výrobní hala se nachází v sídle společnosti v Brumovicích. Jedná se o 

výrobní halu o rozměrech 18 x 40 metrů, ve které se nachází 10 ručních svařovacích 

pracovišť. Dále pokud to aktuální využití prostoru umožňuje, tak se v této hale uskutečňuje 

i montáž.  Jedná se tedy v podstatě o svařovnu a kompletační halu v jednom. Při běžné 

směně se na tomto pracovišti pohybuje asi 15 zaměstnanců. Všechny předchozí operace 

dle technologických postupů jsou realizovány v jiných specializovaných dílnách v dalších 

částech podniku a je nutné je mezi každou operací přepravovat na místo budoucí operace. 

V současné době je tato hala již zcela nedostatečná pro výrobu tryskacích zařízení. 

Z tohoto důvodu se management společnosti rozhodl o přesunutí této výroby do nových 

prostor, které se zbudují v nedalekých Kloboukách u Brna, které se od nynějšího sídla 

firmy nacházejí vzdušnou čarou asi 7 km, po silnici pak 12 km.  

Katastrální mapa výrobního závodu v Kloboukách u Brna včetně plochy určené 

k výstavbě nové hale je v příloze č. 6. 

Od nové výrobní haly si vedení firmy slibuje navýšení výrobní kapacity a urychlení 

výroby, což bude mít za následek i zvýšení obratu a zisku z tryskacích zařízení. Výroba 

navíc bude probíhat v nové výrobní hale speciálně uzpůsobené pro danou činnost a lze tak 

očekávat, že může dojít i ke zrychlení průběžných dob výroby. Nová výrobní hala navíc 

bude respektovat všechny požadavky na bezpečnost práce a hygienu na pracovišti. 
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3 KAPACITNÍ ROPOČTY 

Tato kapitola je věnována kapacitním propočtům na základě údajů, které firma 

poskytla. Vzhledem k tomu, že se nejedná o konkrétní jednoduchou součást, ale o celou 

sestavu, která se skládá z mnoha drobnějších komponent, které si podnik buď sám vyrábí, 

nebo je v případě nemožnosti výroby kupuje, bude propočet realizován pro typického 

představitele. Jelikož se jedná v zásadě o kusovou zakázkovou výrobu a prodejní cena 

vyráběných zařízení se pohybuje od přibližně 800 000 Kč až po 4 000 000 Kč i více, velmi 

se o sebe odlišují i jednotlivá zařízení vždy dle přání budoucího zákazníka. Pro výpočet 

bylo tedy zvoleno průměrné zařízení s hodnotou, která se dle údajů společnosti pohybuje 

okolo 2 000 000 Kč. Vybraný zástupce je zobrazen na obrázku č. 18. Jedná se o závěsné 

tryskací zařízení TZNZ 2-5,5/11-16. 

 

Obr. č. 18 – Tryskací zařízení TZNZ 2-5,5/11-16. 
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Tento zástupce byl zvolen na základě jeho hodnoty a velikosti, kdy u obou těchto 

parametrů se pohybuje uprostřed rozsahu nabízených variant. Dále se také jedná o 

nejčastěji vyráběný model. Stejné zařízení navíc využívá firma ve své zakázkové výrobě 

pro přípravu povrchu lakovaných výrobků.    

Kapacitní propočty budou tedy počítány z hlediska celkového součtu normohodin 

vždy pro veškerou práci, která byla na daném zařízení provedena v dané technologické 

operaci. Z těchto údajů budou postupně spočítány efektivní časové fondy, počty ručních a 

strojních pracovišť a jejich využití, výpočet pracovníků a výpočet potřebných ploch.  

Počet tryskacích zařízení, které byly vyrobeny v roce 2015, byl 25 ks. S pomocí nové 

haly by firma chtěla dosáhnout výroby alespoň 40 ks za rok. V případě dalšího budoucího 

rozšiřování výroby tryskacích zařízení by nová hala měla být prostorově navržena tak, aby 

byla schopna i takové navýšení zvládnout.  

3.1 Výrobní technologie  

Na základě údajů poskytnutých firmou se na výrobě každého tryskacího zařízení 

podílí následující technologické operace (v závorce za názvem operace je uveden výrobní 

čas pro danou operaci v hodinách na výrobu jednoho kusu typického představitele): 

 stříhání (4 hod), 

 řezání na pile (72 hod), 

 řezání laserem (20 hod), 

 vysekávání (28 hod), 

 ohraňování (77 hod), 

 soustružení (137 hod), 

 frézování (68 hod), 

 svařování (840 hod),  

 lakování mokré i práškové včetně přípravy materiálu (27 hod) a 

 montáž (175 hod). 
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Obr. č. 19 – Srovnání pracnosti jednotlivých technologických operací. 

 

Souhrn výrobních zařízení, které se v současné době podílejí na výrobě je v příloze  

č. 1.  

Z důvodu co možná největšího snížení přepravních časů mezi provozy 

v Brumovicích a v Kluboucích u Brna by v nové výrobní hale měly být obsaženy všechny 

potřebné stroje a výrobní zařízení, které po jednom převozu předpřipraveného materiálu do 

nové haly umožní kompletní dokončení výrobku. Je tedy nutné rozdělit technologické 

operace na ty, které budou prováděny v původním výrobním závodu v Brumovicích a ty, 

které již budou prováděny v nově vzniklé výrobní hale.  

V Brumovicích je tedy vhodné zachovat dělící operace a také takové operace, které 

jsou technologicky náročně na výrobu či je možné je realizovat předem. Jedná se o 

stříhání, řezání na pile, laserové řezání, vysekávání, frézování a soustružení. Materiál, 

který prošel těmito operacemi, již může být převezen do nové haly, kde budou provedeny 

veškeré další operace nutné k dokončení výroby daného zařízení až po expedici.  

Z uvedených hodnot je patrné, že časově nejnáročnější operací je svařování, které 

trvá déle, než všechny ostatní operace dohromady. Z tohoto důvodu by hlavní část výrobní 

haly měly představovat právě ruční pracoviště svařovny. Dále vzhledem k faktu, že z nové 
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výrobní haly by již měli putovat kompletně sestrojená tryskací zařízení přímo k budoucímu 

majiteli, je nezbytné, aby hala měla i vlastní montážní pracoviště. Dále by hala měla 

obsahovat lakovnu včetně přípravny a ohraňovací lis či případné další vybavení.  

Samotný kapacitní propočet bude tedy proveden pouze pro operace, které se budou 

provádět v nově vzniklé výrobní hale. Bude se jednat o ohraňování, svařování, lakování a 

montáž. 

3.2 Efektivní časové fondy v roce 2017 

Efektivní časový fond ručního pracoviště pro jednu směnu: 

𝐸𝑟 = (𝐾𝑐 − 𝑆 − 𝑁 − 𝑆𝑣) · 8 = (365 − 52 − 52 − 10) · 8 = 2008 ℎ𝑜𝑑/𝑟𝑜𝑘      (3.1) 

 

Efektivní časový fond strojního pracoviště pro jednu směnu: 

𝐸𝑠 = 𝐸𝑟 − (0,1 𝑎ž 0,12) ∙ 𝐸𝑟 = 2008 − (0,06 ∙ 2008) = 1887 ℎ𝑜𝑑/𝑟𝑜𝑘        (3.2) 

 

Efektivní časový fond dělníka: 

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

3.3 Výpočet počtu ručních a strojních pracovišť  

Výpočet počtu ručních a strojních pracovišť bude proveden se zvolenou směnností 1. 

Je tomu tak na základě přání firmy, která v současné době v obou svých provozech vyrábí 

pouze na jednu směnu a chce stejným způsobem provozovat i novou výrobní halu. 

V případě nedostatečných kapacit by se situace řešila přesčasy.  

Výpočet teoretického počtu strojů pro operaci ohraňování: 

N = 40 ks; Es = 1887 hod/rok; ss = 1; kpns = 1,2; tk1 = 77 hod = 4620 min 

 

𝑃𝑡ℎ𝑠1 =
𝑡𝑘5∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠
=

4620 ∙ 40

60 ∙ 1887 ∙ 1∙ 1,2
= 1,360;   Psks1 = 2 stroje              (3.4) 

Pro zabezpečení výroby u operace ohraňování jsou zapotřebí 2 stroje. 

Celkový počet strojů potřebný pro zajištění výroby:  

𝑃𝑠𝑘𝑠 = 2 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗e                                                      (3.5) 
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Výpočet teoretického počtu ručních pracovišť pro svařování: 

N = 40 ks; Er = 2008 hod/rok; sr = 1; kpnr = 1,25; tk2 = 840 hod = 50400 min 

 

𝑃𝑡ℎ𝑟2 =
𝑡𝑘2 ∙ 𝑁 

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟
=

50400∙ 40

60 ∙ 2008 ∙ 1∙ 1,25
= 13,386;   Pskr2 = 14 pracovišť      (3.6) 

Pro zabezpečení výroby u operace svařování je zapotřebí 14 pracovišť. 

 

Výpočet teoretického počtu ručních pracovišť pro lakování: 

N = 40 ks; Er = 2008 hod/rok; sr = 1; kpnr = 1,25; tk3 = 27 hod = 1620 min 

 

𝑃𝑡ℎ𝑟3 =
𝑡𝑘3 ∙ 𝑁 

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟
=

1620 ∙ 40

60 ∙ 2008 ∙ 1∙ 1,25
= 0,430;   Pskr3 = 1 pracoviště        (3.7) 

Pro zabezpečení výroby u operace lakování je zapotřebí 1 pracoviště. 

 

Výpočet teoretického počtu ručních pracovišť pro montáž: 

N = 40 ks; Er = 2008 hod/rok; sr = 1; kpnr = 1,25; tk4 = 175 hod = 10500 min 

 

𝑃𝑡ℎ𝑟4 =
𝑡𝑘4 ∙ 𝑁 

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟
=

10500 ∙ 40

60 ∙ 2008 ∙ 1∙ 1,25
= 2,789;   Pskr4 = 3 pracoviště   (3.8) 

Pro zabezpečení výroby při montáže jsou zapotřebí 3 pracoviště. 

 

Celkový počet ručních pracovišť potřebných pro zajištění výroby:  

𝑃𝑠𝑘𝑟 = ∑   𝑃𝑠𝑘𝑟𝑖
4
𝑖=2 = 14 + 1 + 3 = 18 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑖šť                       (3.9) 
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Využití strojních a ručních pracovišť 

Využití strojů při operaci ohraňování: 

𝜂1 =
𝑃𝑡ℎ𝑠1

𝑃𝑠𝑘𝑠1
 ∙ 100 =

1,360

2
∙ 100 = 68 %                            (3.10) 

Využití pracovišť při operaci svařování: 

𝜂2 =
𝑃𝑡ℎ𝑟2

𝑃𝑠𝑘𝑟2
 ∙ 100 =

13,386

14
∙ 100 = 95,6 %                         (3.11) 

Využití pracoviště při operaci lakování: 

𝜂3 =
𝑃𝑡ℎ𝑟3

𝑃𝑠𝑘𝑟3
 ∙ 100 =

0,430

1
∙ 100 = 43 %                            (3.12) 

Využití pracovišť při montáži: 

𝜂4 =
𝑃𝑡ℎ𝑟4

𝑃𝑠𝑘𝑟4
 ∙ 100 =

2,789

3
∙ 100 = 93 %                            (3.13) 

 

 

Obr. č. 20 – Využití jednotlivých pracovišť dle kapacitních propočtů.  
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3.4 Výpočet počtu pracovníků 

3.4.1 Výpočet strojních a ručních dělníků 

Výpočet počtu strojních dělníků pro operaci ohraňování: 

N = 40 ks; Es = 1887 hod/rok; ss = 1; a = 1; kpns = 1,2; tk1 = 77 hod = 4620 min 

 

𝐷𝑣𝑠1 =
𝑡𝑘1 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠 ∙ 𝑎
=

4620 ∙ 40

60 ∙1887 ∙1 ∙1,2 ∙ 1
= 1,360                  (3.14)                  

Pro operaci vysekávání jsou zapotřebí 2 dělníci. 

 

Celkový počet strojních dělníků: 

𝐷𝑣𝑠 = 2 𝑑ě𝑙𝑛í𝑐𝑖                                                     (3.15) 

Pro obsluhu strojů jsou zapotřebí 2 dělníci. 

 

Evidenční počet strojních dělníků: 

𝐷𝑒𝑣𝑠 = 𝐷𝑣𝑠 ∙
𝐸𝑠

𝐸𝑑
= 2 ∙

1887

1728
= 2,18 ≅ 3                           (3.16) 

Evidenční počet strojních dělníků je 3. 

 

Výpočet teoretického počtu ručních dělníků pro svařování: 

N = 40 ks; Er = 2008 hod/rok; sr = 1; kpnr = 1,25; tk2 = 840 hod = 50400 min 

 

𝐷𝑣𝑟2 =
𝑡𝑘2 ∙ 𝑁 

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟
=

50400∙ 40

60 ∙ 2008 ∙ 1∙ 1,25
= 13,386                     (3.17) 

Pro zabezpečení výroby u operace svařování je zapotřebí 14 dělníků. 

 

Výpočet teoretického počtu ručních dělníků pro lakování: 

N = 40 ks; Er = 2008 hod/rok; sr = 1; kpnr = 1,25; tk3 = 27 hod = 1620 min 

 

𝐷𝑣𝑟3 =
𝑡𝑘3 ∙ 𝑁 

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟
=

1620∙ 40

60 ∙ 2008 ∙ 1∙ 1,25
= 0,430                     (3.18) 

Pro zabezpečení výroby u operace lakování je zapotřebí 1 dělník. 
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Výpočet teoretického počtu ručních dělníků pro montáž: 

N = 40 ks; Er = 2008 hod/rok; sr = 1; kpnr = 1,25; tk4 = 175 hod = 10500 min 

 

𝐷𝑣𝑟4 =
𝑡𝑘4 ∙ 𝑁 

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟
=

10500∙ 40

60 ∙ 2008 ∙ 1∙ 1,25
= 2,789                     (3.19) 

Pro zabezpečení výroby u montáže jsou zapotřebí 3 dělníci. 

 

Celkový počet ručních dělníků: 

𝐷𝑣𝑟 = ∑   𝐷𝑣𝑟𝑖
4
𝑖=2 = 14 + 1 + 3 = 18 𝑑ě𝑙𝑛í𝑘ů                     (3.20) 

Pro ruční operace je zapotřebí 18 dělníků. 

 

Evidenční počet ručních dělníků: 

𝐷𝑒𝑣𝑟 = 𝐷𝑣𝑟 ∙
𝐸𝑟

𝐸𝑑
= 18 ∙

2008

1728
= 20,917 ≅ 21                        (3.21) 

Evidenční počet ručních dělníků je 21. 

Celkový počet výrobních dělníků: 

𝐷𝑣 = 𝐷𝑣𝑠 + 𝐷𝑣𝑟 = 2 + 18 = 20                             (3.22) 

Celkový počet výrobních dělníků je 20. 

 

3.4.2 Výpočet pomocných dělníků 

𝐷𝑝 = (0,3 − 0,4) ∙ 𝐷𝑣 = 0,35 ∙ 20 = 7                           (3.23) 

𝐷𝑒𝑣𝑝 = 1,1 ∙ 𝐷𝑝 = 1,1 ∙ 7 = 7,7 ≅ 8                         (3.24) 

Počet pomocných dělníků je 7. Evidenčních pomocných dělníků je pak 8. 

 

Celkový počet evidenčních dělníků 

𝐷𝑒𝑣𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑠 + 𝐷𝑒𝑣𝑟 + 𝐷𝑒𝑣𝑝 = 3 + 21 + 8 = 32                  (3.25) 

Celkový počet evidenčních dělníků je 32. 
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Pomocný a obslužný personál 

𝐷𝑝𝑜𝑝 = (0,015 − 0,03) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐 = 0,02 ∙ 32 = 0,64 ≅ 1               (3.26) 

 

Inženýrsko-techničtí a administrativní pracovníci 

𝐼𝑇𝐴 = (0,15 − 0,25) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐 = 0,2 ∙ 32 = 6,4 ≅ 7                 (3.27) 

 

3.4.3 Celkový počet pracovníků v podniku 

𝐷𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐼𝑇𝐴 + 𝐷𝑝𝑜𝑝 = 32 + 7 + 1 = 40                     (3.28) 

 

Z kapacitního propočtu pracovníků tedy vyplývá, že ideální počet všech pracovníků 

je 40. Vzhledem k velikosti haly, množství výroby a poměrně vysokému vytížení 

jednotlivých pracovišť se tento počet jeví jako adekvátní.  

3.5 Výpočet ploch 

3.5.1 Výpočet výrobních ploch 

Při výpočtu ploch strojů se vychází z rozměrů strojů zvětšených o bezpečnostní 

vzdálenosti. Při kapacitním výpočtu výrobních ploch se kromě již zmíněných strojů a 

pracovišť bude uvažovat i s jedním soustruhem. Tento soustruh bude umístěn v nové 

výrobní hale pouze jako případná rezerva, kdyby nastala situace, kdy je nutné upravit 

některý již předpřipravený výrobek a nebyla by tak třeba opětovná meziareálová přeprava 

do Brumovic. Jedná se o konvenční soustruh, který nebude mít stálou obsluhu a bude se 

počítat s případnou obsluhou pracovníka na ohraňovacím lisu, který není zcela vytížen. 

Tento pracovník tedy musí být schopen ovládat oba stroje. Tento soustruh je již ve 

vlastnictví firmy, ale je ve stávající výrobě nevyužíván a nevzniknou tak žádné dodatečné 

náklady na nákup tohoto zařízení.  

Dále pro operaci lakování je vhodné mít jak práškovou, tak i mokrou lakovnu. 

K práškové lakovně navíc vzniká potřeba vypalovací pece. Pro oba druhy lakování je třeba 

ještě příprava materiálu. Pro tuto přípravu bude vyhrazena plocha pro případné odmaštění 

materiálu. Dále firma bude mít v nově vzniklé výrobní hale i tryskací zařízení vlastní 

výroby. Úprava povrchu tryskáním materiál dokonale odmastí a připraví k lakování. 
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Tryskání navíc částečně odstraní povrchové napětí materiálu vzniklé při předchozím 

svařování. Tento způsob přípravy materiálu funguje i ve stávající výrobě velmi dobře. 

Vzhledem k nižšímu vytížení je jak mokrou, tak i práškovou lakovnu včetně 

tryskacího zařízení schopen obsloužit pouze jeden pracovník.  

 

Výpočet plochy pro ohraňovací lis 

Délka1 = 4,9 m, Šířka1 = 2,1 m (včetně ovládacího panelu), n1 = 2 ks 

𝑓𝑠1 = (4,9 + 1,2) ∙ (2,1 + 1,8) = 23,79 ≅ 24 𝑚2                     (3.29) 

 

Výpočet plochy pro soustruh 

Délka2 = 2,5 m, Šířka2 = 1,1 m, n2 = 1 ks 

𝑓𝑠2 = (2,5 + 1,2) ∙ (1,1 + 1,8) = 10,73 ≅ 11 𝑚2                      (3.30) 

 

Výpočet plochy pro tryskací zařízení 

Délka3 = 3,8 m, Šířka3 = 3 m, n3 = 1 ks 

𝑓𝑠3 = (3,8 + 1,2) ∙ (3 + 1,8) = 24 𝑚2                      (3.31) 

 

Celková plocha pro stroje 

𝐹𝑠 = ∑   𝑓𝑠𝑗 ∙ 𝑛𝑗  3
𝑗=1 = 24 ∙ 2 + 11 ∙ 1 + 24 ∙ 1 = 83 𝑚2                 (3.32)    

 

Výpočet plochy pro ruční pracoviště svařování 

Délka4 = 8,5 m (včetně pracovního stolu), Šířka4 = 6 m, Pr4 = 14 ks 

𝑓𝑟4 = 6 ∙ 8,5 = 51 𝑚2                                                 (3.33) 
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Výpočet plochy pro ruční pracoviště mokrého lakování 

Délka5 = 11 m, Šířka5 = 7 m, Pr5 = 1 ks 

𝑓𝑟5 = 11 ∙ 7 = 77 𝑚2                                               (3.34) 

 

Výpočet plochy pro ruční pracoviště práškové lakování 

Lakovací box: 

Délka6 = 6 m, Šířka6 = 3 m, Pr6 = 1 ks  

𝑓𝑟6 = 6 ∙ 3 = 18 𝑚2                                              (3.35) 

 

Vypalovací pec: 

Délka7 = 3,3 m, Šířka7 = 3 m, Pr7 = 1 ks 

𝑓𝑟7 = 3,3 ∙ 3 ≅ 10 𝑚2                                             (3.36) 

 

Výpočet plochy pro ruční pracoviště montáže 

Délka8 = 12 m (včetně pracovního stolu), Šířka8 = 10 m, Pr8 = 3 ks 

𝑓𝑟8 = 12 ∙ 10 = 120 𝑚2                                          (3.37) 

 

Celková plocha pro ruční pracoviště 

𝐹𝑟 = ∑   𝑓𝑟𝑗 ∙ 𝑃𝑟𝑗  8
𝑗=4 = 51 ∙ 14 + 77 ∙ 1 + 18 ∙ 1 + 10 ∙ 1 + 120 ∙ 3 = 1179 𝑚2  (3.38)    

 

Celková výrobní plocha haly 

 

𝐹𝑣 = 𝐹𝑠 + 𝐹𝑟 = 83 + 1179 = 1262 𝑚2                                 (3.39) 
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3.5.2 Výpočet pomocných podlahových ploch 

𝐹𝑝 = (0,5) ∙ 𝐹𝑣 = 0,5 ∙ 1262 ≅ 631 𝑚2                               (3.40) 

Z celkové pomocné podlahové plochy lze určit ještě jednotlivé složky. 

Plocha pro hospodaření s nářadím:        

  𝐹𝑝ℎ𝑛 = 0,15 ∙ 𝐹𝑝 = 0,15 ∙ 632 ≅ 95 𝑚2                          (3.41) 

Plocha pro údržbu: 

𝐹𝑝ℎ𝑛 = 0,15 ∙ 𝐹𝑝 = 0,15 ∙ 632 ≅ 95 𝑚2                          (3.42) 

Plocha skladů: 

𝐹𝑝ℎ𝑛 = 0,29 ∙ 𝐹𝑝 = 0,29 ∙ 632 ≅ 183 𝑚2                         (3.43) 

Plocha dopravních cest: 

𝐹𝑝ℎ𝑛 = 0,33 ∙ 𝐹𝑝 = 0,33 ∙ 632 ≅ 209 𝑚2                         (3.44) 

Kontrolní plocha: 

𝐹𝑝ℎ𝑛 = 0,08 ∙ 𝐹𝑝 = 0,08 ∙ 632 ≅ 51 𝑚2                          (3.45) 

 

Celková provozní plocha: 

𝐹𝑝𝑟 = 𝐹𝑣 + 𝐹𝑝 = 1262 + 631 = 1893 𝑚2                        (3.46) 

3.5.3 Výpočet správní plochy 

T = 4 pracovníci, K = 1 pracovník, A = 2 pracovníci 

𝐹𝑠𝑝𝑟 = (𝑇 ∙ 5,5 + 𝐾 ∙ 10 + 𝐴 ∙ 5) ∙ (1,35 − 1,4) = (4 ∙ 5,5 + 1 ∙ 10 + 2 ∙ 5) ∙ 1,4   (3.47) 

𝐹𝑠𝑝𝑟 = 58,8 ≅ 59 𝑚2 

3.5.4 Výpočet sociální plochy 

𝐹š𝑎𝑡 = 0,8 ∙ (𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐷𝑝𝑜𝑝) ∙ (1,35 − 1,4) = 0,8 ∙ 33 ∙ 1,4 = 36,96 ≅ 37 𝑚2   (3.48) 

𝐹𝑢𝑚 = 0,35 ∙ (𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐷𝑝𝑜𝑝) ∙ 1,4 = 0,35 ∙ 33 ∙ 1,4 = 16,17 ≅ 17 𝑚2         (3.49) 

𝐹𝑊𝐶 = 2 𝑚2 ∙
𝐷𝑐

15
= 2 ∙

40

15
= 5,33 ≅ 6 𝑚2                           (3.50) 

𝐹𝑠𝑜𝑐 = 𝐹š𝑎𝑡 + 𝐹𝑢𝑚 + 𝐹𝑊𝐶 = 37 + 17 + 6 = 60 𝑚2                   (3.51) 
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3.5.5 Celková plocha útvaru 

𝐹ú𝑡𝑣 = 𝐹𝑝𝑟 + 𝐹𝑠𝑝𝑟 + 𝐹𝑠𝑜𝑐 = 1893 + 59 + 60 = 2012 𝑚2                 (3.52) 

Celková plocha útvaru, která je nutná ke zvládnutí daného objemu výroby, je tedy 

2012 m2. Vzhledem k tomu, že dle stavebních návrhů bude mít nově postavená hala cca 

3800 m2 lze konstatovat, že plocha haly je dostatečná a může v budoucnu bez problémů 

pokrýt i případný nárůst objemu produkce. Jednotlivé výrobní prostory pro dané operace 

jsou tedy naddimenzované a umožňují tak případný budoucí nárůst počtu jednotlivých 

pracovišť. V propočtu nutných rozměrů útvaru se ale neuvažuje například s jídelnou, 

oddělenými prostory pro ženy a muže atd. Celkový výměr ploch je tedy pro danou výrobu 

vhodný. 

3.6 Výpočet počtu jeřábů 

Přepravované množství:   mc = 125 380 kg 

 

Počet směn za rok:   

 𝑠𝑠𝑟 =
𝐸𝑟

8
=

2008

8
= 251                           (3.53) 

 

Průměrná hmotnost materiálu na paletě: mp = 50 kg 

 

Počet palet za směnu:  

 𝑛𝑝𝑝𝑠 =
𝑚𝑐

𝑚𝑝∙𝑠𝑠𝑟
=

125380

50∙251
= 9,99 ≅ 10 𝑘𝑠                             (3.54) 

 

Rychlost jeřábu:     vj = 1,2 km·h-1 

Celková dráha jeřábu:    LC =126 m 

Počet mezioperačních přeprav:  npm = 5 

Počet přeprav za směnu:       

𝑛𝑝𝑠 = 𝑛𝑝𝑝𝑠 ∙ 𝑛𝑝𝑚 = 10 ∙ 5 = 50                                   (3.55) 

 

Průměrná doba jedné přepravy (+ 2 min na naložení / vyložení): 

𝑡𝑝𝑟 =
60∙𝐿𝐶

1000∙𝑣𝑗
+ 2 =

60∙126

1000∙1,2
+ 2 = 8,3 𝑚𝑖𝑛                          (3.56) 
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Minimální čas přeprav na směnu: 

𝑡𝑝𝑠 = 𝑡𝑝𝑟 ∙ 𝑛𝑝𝑠 = 8,3 ∙ 50 = 415 𝑚𝑖𝑛                              (3.57) 

 

Využití jeřábu: 

𝜂𝑗 =
𝑡𝑝𝑠

8∙60
=

415

480
= 86,46 %                                      (3.58) 

 

Z výsledků vyplývá, že pro obsluhu všech dílen by kapacitně vystačil jeden jeřáb. 

Kvůli oddělení jednotlivých dílen ovšem musí být jeřáb umístěn v každé dílně. Celkem 

jsou tedy potřeba 3 ks jeřábů s nosností 10 t.   
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4 NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ HALY 

4.1 Technologie výroby 

Nová hala je koncipována, aby všechny operace na sebe navazovaly tak, jak je to 

běžné při postupu výroby tryskacího zařízení. Výsledné uspořádání jednotlivých pracovišť 

by se dalo označit za kombinaci technologického a předmětného uspořádání. Jednotlivá 

pracoviště na sebe dle technologických postupů navazují a není tak nutno materiál převážet 

na dlouhé vzdálenosti. Po přivezení předpřipraveného materiálu je realizována operace 

ohraňování plechů.  

Ohýbání 

Ohýbáno je přibližně 60 % materiálu. Veškeré ohýbání je ve stávající výrobě 

prováděno za studena. Při ohýbání dochází k plastické deformaci materiálu vlivem 

ohybových momentů. Velikost těchto momentů je závislá na jakosti a tloušťce materiálu a 

také na poloměru ohybu. Charakteristickým znakem této operace je změna tvaru plochy 

součásti (tzv. neutrální plochy) viz Obr. č. 21. Napětí v neutrální ploše skokově přechází 

z kladného na záporné a neutrální plocha se přesouvá směrem ke stlačeným vláknům a to 

tím více, čím menší je poloměr ohybu. 

 

Obr. č. 21 – Průběh napětí a posun neutrální plochy při ohýbání [26].  

 Při ohýbání vždy dochází k následnému odpružení materiálu vlivem ukončení 

působení pružných deformací. Je tedy vždy nutné ohýbaný materiál ohnout o několik 

stupňů více. Moderní CNC ohraňovací lisy již umí softwarově upravit poloměr ohybu tak, 

aby i po dokončení ohýbacího procesu a odpružení zůstala materiálu požadovaná 

geometrie. Takto připravený materiál může pokračovat na další technologickou operaci, 

kterou je svařování [20].  
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Svařování 

V případě, že plechy není nutno ohýbat, putuje materiál přímo do výrobní dílny, ve 

které jsou ruční pracoviště svařování. Tato operace je nejvíce časově náročná a dle 

propočtů je potřeba 14 pracovišť tohoto typu. Operací svařování prochází prakticky 

veškerý materiál, který není nakupován a určen pouze k montáži. Svařování je prováděno 

metodou MAG, tedy za pomoci aktivního ochranného plynu, který chemicky reaguje 

s roztavenou lázní. Kvůli oxidačním účinkům plynu je ale nutné, aby přídavný drát byl 

legovaný (nejčastěji křemíkem a manganem). Schéma MAG svařování je na Obr. č. 22.  

 

Obr. č. 22 – Schéma svařování metodou MAG (1 - svařovaný materiál, 2 – elektrický oblouk, 3 – 

svar, 4 – plynová hubice, 5 – ochranný plyn, 6 – kontaktní průvlak, 7 – přídavný drát, 8 – podávací 

kladky, 9 – zdroj proudu) [27].  

Tento princip svařování vynikl jako kombinace svařování pod tavidlem a svařování 

metodou WIG. Metoda MAG/CO2 je provozně nejlevnější a je vhodná tam, kde je možnost 

odebírat tekutý plyn z cisteren ve větším množství, což je případ i této haly. Ochranným 

plynem je tedy CO2, který má pozitivní vliv také na hloubku svaru, která je při svařování 

tlustostěnných profilů velmi důležitá. Tento plyn bude v dílnách rozváděn pomocí 

potrubních rozvodů bez nutnosti manipulace s tlakovými lahvemi. Při svařování touto 

metodou je možné použít i svařovací roboty. Pro kusovou a zakázkovou výrobu to ale není 

vhodné, a tak budou všechny svarové spoje realizovány ručně [19,20]. 

 

Velikost ručního pracoviště pro svařování byla zvolena 8,5 x 6 m. Tyto rozměry byly 

zvoleny na základě přání firmy Kovo Staněk s.r.o. Dle měření ve stávající výrobní hale 

jsou tyto rozměry vzhledem k velikosti jednotlivých zařízení vhodné.  
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Lakování 

Další v pořadí je operace lakování. Před samotným lakováním je nutné náležitě 

připravit povrchy, které se budou lakovat. V případě menších součástí se jedná o tryskání 

povrchu a následné práškové lakování. Samotné práškové lakování sestává ze dvou 

operací. První je nanesení barvy v podobě prášku na povrch lakované součásti. Toto 

nanášení je prováděno elektrostaticky a lakovaný povrch tak musí být kovový (vodivý) a 

musí být uzemněn. Po nanesení prášku je následně tato součást vložena do vypalovací 

pece, kde je při teplotě v rozmezí 160 – 200 °C prášek zapékán po dobu několika minut. 

Následuje již pouze zchlazení součásti.  Pokud je nutno lakovat celé tělo tryskacího 

zařízení, děje se tak v boxu mokrého lakování a příprava povrchu spočívá v ručním 

odmaštění. Samotné lakování pak spočívá ve stříkání připravené barvy na povrch výrobku 

pomocí vzduchové stříkací pistole. 

Montáž a expedice 

Nalakované díly dále putují do montážní haly, kde je zařízení kompletováno jak 

z vyrobených, tak z nakoupených dílů včetně elektroinstalace. Velikost montážního 

pracoviště je zvolena na 12 x 10 m. Na základě přání zástupců firmy Kovo Staněk bylo 

rozhodnuto o těchto rozměrech, které jsou nutné k bezproblémové montáži i velkých 

tryskacích zařízení či více zařízení najednou.  

Po kompletaci je zařízení umístěno na k tomu určené ploše. Jakmile je celý proces 

výroby hotov, celá sestava stroje včetně všech příslušenství a ovládacího panelu je 

expedována a odvezena nákladními automobily k budoucímu majiteli. Následně musí být 

tryskací zařízení ještě usazeno a uvedeno do provozu přímo na místě budoucího používání. 

Firma Kovo Staněk s.r.o. rovněž poskytuje na svá zařízení servisní služby.  

Celkový výkres haly včetně návrhu rozmístění jednotlivých pracovišť je umístěn 

v příloze č. 3 a č. 4. V příloze č. 3 se jedná o výkres celé výrobní haly včetně přízemí 

správní budovy. V příloze č. 4 se pak jedná o výkres 1. patra správní budovy.  

Navrhované strojní vybavení pro novou výrobní halu je zobrazeno v příloze č. 2. 
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4.2 Tok materiálu výrobní halou 

Celkový tok materiálu halou je zaznamenán v šachovnicové tabulce viz tabulka č. 3.  

Tab č. 3 – Šachovnicová tabulka materiálového toku novou výrobou (údaje jsou v kg). 

odkud\kam ven sklad 
ohraňovací 

lisy 

ruční 

svařovny 

prášková 

lakovna 

mokrá 

lakovna 
montáž expedice 

celkem 

materiálu z 

pracoviště 

ven X 21780 56840 41160 0 0 5600 0 125380 

sklad 0 X 0 480 0 0 21300 0 21780 

ohraňovací 

lisy 
0 0 X 56840 0 0 0 0 56840 

ruční 

svařovny 
0 0 0 X 34470 64010 0 0 98480 

prášková 

lakovna 
0 0 0 0 X 0 34470 0 34470 

mokrá 

lakovna 
0 0 0 0 0 X 64010 0 64010 

montáž 0 0 0 0 0 0 X 125380 125380 

expedice 125380 0 0 0 0 0 0 X 125380 

celkem 

materiálu 

do 

pracoviště 

125380 21780 56840 98480 34470 64010 125380 125380 X 

 

Výstupem šachovnicové tabulky je určení pořadí hmotných vazeb podle objemů 

přepravovaného materiálu. Pracoviště, mezi nimiž je největší objem přepravy, musí být 

umístěny co nejblíže u sebe [22].  

Na základě šachovnicové tabulky byl následně sestaven Sankeyho diagram. Tento 

diagram je v příloze č. 5. 

4.3 Bezpečnost práce a ergonomie výroby 

Z hlediska bezpečnosti práce bylo při zpracovávání návrhu haly dbáno na dodržení 

potřebných bezpečnostních vzdáleností mezi jednotlivými pracovišti. Dále pro bezpečnou 

manipulaci s materiálem jsou v hale dostatečně široké dopravní cesty (minimálně 3 metry).   
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4.3.1 Hluk během pracovního procesu 

Při ohraňování plechů, lakování či montáži nehrozí vzhledem k nízké hladině hluku 

způsobené těmito operacemi velká rizika. Zdravotní rizika naopak mohou nastat při 

operacích svařování, tryskání či soustružení. Při těchto technologických operacích již 

vzniká hluk a tak je nutno před ním obsluhu těchto strojů chránit. Pokud hluk překročí 

hladinu 85 dB, je nutné, aby obsluha stroje používala při práci chrániče sluchu, které mají 

všichni pracovníci k dispozici. Vlastní metody měření a hodnocení hluku se řídí českými 

technickými normami ČSN ISO 1999, ČSN ISO 9612 a ČSN ISO 7196. Pro hygienické 

posouzení hluku jsou nejvhodnější referenční a technická měření hluku, které mohou být 

prováděny například digitálními hlukoměry, které má firma Kovo Staněk s.r.o. k dispozici 

a může provádět měření při výrobním procesu. Takové měření se pak řídí technickými 

normami ČSN EN 61672-1, -2 a -3 [9]. 

4.3.2 Osvětlení pracovišť 

Při vybavování haly zdroji světla je nutno dbát na dostatečné osvětlení, které je 

odpovídající práci, která bude v daném prostoru vykonávána. Pro výrobní prostory je 

vhodné zajistit osvětlení okolo 250 lx, což vyhovuje normám, které stanovují na 

pracovištích minimální umělé osvětlení na úrovni 200 lx. Pro kancelářské prostory by pak 

mělo osvětlení dosahovat úrovně přibližně 500 lx. U skladových prostor pak dostačuje 

osvětlení 120 lx. Způsob měření včetně doporučených hodnot intenzity osvětlení se řídí 

technickou normou ČSN EN 1246-1 [7,8]. 

V prostorech, kde dochází ke svařování, dochází také ke vzniku nebezpečného 

záření. Je to například záření infračervené, ultrafialové, nebo ionizující. Před těmito druhy 

záření se musí chránit nejen sám svářeč, ale i kdokoli jiný, kdo je bude na pracovišti 

pohybovat. Škodlivé účinky záření je třeba omezit ať už přímou ochranou pracovníka 

(osobní ochranné pracovní prostředky), nebo závěsy či zástěnami. Ty budou v nové výrobě 

umístěny okolo každého svářečského pracoviště [10]. 

4.4 Nosnost podlah 

Z hlediska bezpečného průběhu celého výrobního procesu musí být dostatečně 

odolné i podlahy ve všech výrobních prostorách, ve kterých dochází k manipulaci s těžkým 

materiálem. Dle hmotností vyráběných zařízení a strojů, které se budou v jednotlivých 

dílnách nacházet, se jeví jako dostačující dimenzovat podlahy na zatížení 40 kN·m-2, což 
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odpovídá nosnosti 4 000 kg·m-2. Problematika nosností podlah je řízena normou ČSN 74 

4505 [24].   

4.5 Manipulace s materiálem 

Pro manipulaci s lehčími díly bude hala vybavena elektrickými ručními paletovými 

vozíky, elektrickými vysokozdvižnými plošinami a paletovými vozíky. Některé tyto 

vozíky firma již vlastní a používá je při stávající výrobě a budou tak pouze převezeny. 

Případné další vozíky se budou do nové haly dokupovat postupně dle potřeby.  

Veškerý materiál, vyjma celých svařenců skříní tryskacích zařízení, bude 

přepravován na dřevěných paletách o rozměrech 1200 x 800 mm. Jedná se o tzv. 

„europalety“. Tento druh manipulace s materiálem je vhodný kvůli kusové výrobě 

s rozdílnými rozměry výrobků. Navíc prázdné palety jsou velmi dobře stohovatelné a 

zabírají tak menší prostor, než například kovové bedny [12]. 

Pro manipulaci s těžkými výrobky jsou v prostorách haly umístěny celkem tři 

jednonosníkové mostové jeřáby s nosností 10 tun. Během manipulace s materiálem pomocí 

těchto jeřábů je nutno dbát zvýšené opatrnosti a dělníci v hale musí být vybaveni 

ochrannými pomůckami, především pak ochrannými přilbami. 
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5 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ INVESTICE 

Ekonomické hodnocení této investice je založeno na kalkulaci všech nákladů, které 

budou spojeny se stavbou nové haly a jejím následným vybavením stroji a ostatním 

potřebným zařízením. Na základě vypočtených nákladů bude proveden výpočet doby 

návratnosti investice.  

Na přání firmy nebudou uváděny přesné hodnoty jednotlivých položek dle 

skutečnosti, ale pouze hodnoty přibližné. Je tomu tak z důvodů smluvních závazků 

s dodavateli a odběrateli. Z hlediska celkovým hodnot budou ale odchylky minimální.  

Celkové náklady na investici se budou skládat z: 

1. nákladů na stavební část investice, 

2. nákladů na pořízení strojního vybavení a 

3. nákladů na přesun vybavení mezi jednotlivými provozy. 

5.1 Kalkulace celkových nákladů 

Náklady na stavební část investice: 

Odhad nákladů na realizaci celé stavební části investice včetně vybavení činí dle 

rozpočtu přibližně 67 000 000 Kč.  

𝑁𝑠 = 67 000 000 𝐾č                                              (5.1) 

kde: Ns – náklady na stavební část investice [Kč] 

 

Náklady na pořízení strojního vybavení: 

a) Náklady na pořízení ohraňovacích lisů: 

Pořizovací cena použitého ohraňovacího lisu SAFAN E-Brake 100T se pohybuje 

okolo 3 200 000 Kč. 

Pol = 2 ks, Nol = 3 200 000 Kč 

𝑁𝑜 = 𝑃𝑜𝑙 ∙ 𝑁𝑜𝑙 = 2 ∙ 3200000 = 6 400 000 𝐾č                         (5.2) 

kde:  No – náklady na pořízení lisů [Kč] 

         Pol – počet nakupovaných strojů [ks] 
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         Nol – náklady na pořízení jednoho lisu [Kč] 

 

b) Náklady na pořízení mokré lakovny: 

Pořizovací cena kompletní sestavy pro mokré lakování je přibližně 3 000 000 Kč. 

Pml = 1 ks, Nml1 = 3 000 000 Kč 

𝑁𝑚𝑙 = 𝑃𝑚𝑙 ∙ 𝑁𝑚𝑙1 = 1 ∙ 3000000 = 3 000 000 𝐾č                      (5.3) 

kde:  Nml – náklady na pořízení mokré lakovny [Kč] 

         Pml – počet nakupovaných zařízení [ks] 

         Nml1 – náklady na pořízení jednoho kusu zařízení [Kč] 

 

c) Náklady na pořízení práškové lakovny 

Pořizovací cena lakovacího boxu pro práškové lakování typu MAJKA 1652 je 

400 000 Kč, vypalovací pec KVPP 16N2 pak stojí 700 000 Kč. 

Nl = 400 000 Kč, Np = 700 000 Kč 

𝑁𝑝𝑙 = 𝑁𝑙 + 𝑁𝑝 = 400000 + 700000 = 1 100 000 𝐾č                 (5.4) 

kde:  Npl – náklady na pořízení práškové lakovny [Kč] 

         Nl – náklady na pořízení lakovacího boxu [Kč] 

         Np – náklady na pořízení vypalovací pece [Kč] 

 

d) Náklady na pořízení tryskacího zařízení 

Tryskací zařízení, které bude umístěno u novém provozu bude vlastní výroby. Jeho 

pořizovací cena se tedy bude rovnat výrobním nákladům. Bude se jednat o zařízení typu 

TZNZ 2-5,5/11-16, které má výrobní náklady ve výši přibližně 1 800 000 Kč. 

𝑁𝑡 = 1 800 000 𝐾č                                              (5.5) 

kde: Nt – náklady na výrobu tryskacího zařízení [Kč] 

 

e) Náklady na pořízení svářecí techniky 

Dle propočtů bude potřeba v nové výrobě 14 ks ručních svařovacích zdrojů typu 

Fronius TransSteel 3500c. Ve stávající výrobě je jich použito 10 ks. Zbývá tedy dokoupit 4 

ks. Cena jednoho kusu je 200 000 Kč. 
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 Psz = 4 ks, Nsz1 = 200 000 Kč 

𝑁𝑠𝑧 = 𝑃𝑠𝑧 ∙ 𝑁𝑠𝑧1 = 4 ∙ 200000 = 800 000 𝐾č                         (5.6) 

kde:  Nsz – náklady na pořízení svařovacích zdrojů [Kč] 

         Nsz1 – náklady na pořízení jednoho svařovacího zdroje [Kč] 

         Psz – počet svařovacích zdrojů [ks] 

 

f) Náklady na pořízení mostových jeřábů 

Mostové jeřáby budou celkem tři a jejich výrobcem je GIGA s.r.o. Mají nosnost 10 t 

a jejich pořizovací cena je 950 000 Kč.  

Pj10 = 3 ks, Nj10 = 950 000 Kč 

𝑁𝑗 = 𝑃𝑗10 ∙ 𝑁𝑗10 = 3 ∙ 950000 = 2 850 000 𝐾č      (5.7) 

kde:  Nj – náklady na pořízení mostových jeřábů [Kč] 

         Nj10 – náklady na pořízení jednoho jeřábu s nosností 10 t [Kč] 

         Pj10 – počet jeřábů s nosností 10 t [ks] 

        

g) Náklady na pořízení manipulační techniky 

V hale budou umístěny 2 elektrické paletové vozíky a ruční paletové vozíky. 

Manipulaci s těžšími předměty bude zajišťovat elektrický čelní vysokozdvižný vozík 

značky Linde.  

Pve =2 ks, Pvr =3 ks, Pvč =1 ks, Nve = 90 000 Kč, Nvr =10 000 Kč, Nvč =1 200 000 Kč 

𝑁𝑚𝑡 = 𝑃𝑣𝑒 ∙ 𝑁𝑣𝑒 + 𝑃𝑣𝑟 ∙ 𝑁𝑣𝑟 + 𝑃𝑣č ∙ 𝑁𝑣č = 2 ∙ 90000 + 3 ∙ 10000 + 1 ∙ 1200000 

𝑁𝑚𝑡 = 1 410 000 𝐾č                                                   (5.8) 

kde:   Nmt – náklady na pořízení manipulační techniky [Kč] 

          Nve – náklady na pořízení jednoho elektrického paletového vozíku [Kč] 

          Nvr – náklady na pořízení jednoho ručního paletového vozíku [Kč] 

          Nvč – náklady na pořízení jednoho čelního vysokozdvižného vozíku [Kč] 

          Pve – počet elektrických paletových vozíků [ks] 

          Pvr – počet ručních paletových vozíků [ks] 

          Pvč – počet čelních vysokozdvižných vozíků [ks] 
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𝑁𝑠𝑣 = 𝑁𝑜 + 𝑁𝑚𝑙+ 𝑁𝑝𝑙 + 𝑁𝑡+ 𝑁𝑠𝑧 +  𝑁𝑗 + 𝑁𝑚𝑡 = 6400000 + 3000000 + 1100000 +

1800000 + 800000 + 2850000 + 1410000 = 17 360 000 𝐾č            (5.9) 

kde:  Nsv – celkové náklady na pořízení strojního vybavení [Kč] 

 

Náklady na přesun vybavení mezi jednotlivými provozy: 

Tyto náklady jsou spojené s přepravou jednotlivých zařízení z Brumovic do Klobouk 

u Brna. 

Náklady na přesuny vybavení: 

a) převoz konvenčního soustruhu 

Náklady na převoz konvenčního soustruhu včetně jeho usazení a uvedení do provozu 

činí dle odhadu na základě podobných převozů v minulých letech 25 000 Kč.  

𝑁𝑝𝑠 = 25 000 𝐾č                                                 (5.10) 

kde: Nps – náklady spojené s přepravou soustruhu a jeho uvedením do provozu [Kč]. 

 

b) převozu 10 ks svařovacích zdrojů, 3 ks montážních plošin a nástrojového 

vybavení pro ruční operace 

K převozu svařovacích zdrojů, montážních plošin a nástrojového vybavení využije 

firma vlastních nákladních automobilů. Uvažovaná zařízení budou převezena dvěma 

závozy. 

Pz = 2, Nz1 = 5000 Kč 

𝑁𝑧 = 𝑃𝑧 ∙ 𝑁𝑧1 = 2 ∙ 5000 = 10 000 𝐾č                              (5.11) 

kde: Nz – náklady spojené se závozy vybavení [Kč] 

        Pz – počet závozů vybavení 

        Nz1 – náklady na jeden závoz vybavení [Kč] 

 

𝑁𝑐𝑧 = 𝑁𝑝𝑠 + 𝑁𝑧 = 25000 + 10000 = 35 000 𝐾č                      (5.12) 

kde: Ncz – celkové náklady na převoz vybavení [Kč] 
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Součtem stavebních nákladů, nákladů na koupi strojního vybavení a nákladů na 

převoz vybavení jsou vypočteny celkové náklady na investici.  

𝑁𝐼 = 𝑁𝑠 + 𝑁𝑠𝑣 + 𝑁𝑐𝑧 = 67000000 + 17360000 + 35000 = 84 395 000 𝐾č      (5.13) 

kde: NI – celkové náklady na investici [Kč] 

 

5.2 Doba návratnosti investice 

Doba návratnosti investice spočívá ve vypočtení počtu let, za které se výnosy 

z investice rovnají nákladům na investici. Jsou-li výnosy každý rok konstantní, lze 

zjednodušeně dobu návratnosti vypočítat vydělením investičních nákladů očekávanými 

ročními výnosy [21]. 

𝐷𝑁 =
𝑁𝐼

𝑉
                                                         (5.14) 

kde:  DN – doba návratnosti [rok] 

NI – celkové náklady na investici [Kč] 

V – průměrný roční výnos z tryskacích zařízení, kterého je dosaženo  

investicí [Kč/rok] 

 

𝑉 = (𝑁 − 𝑁𝑠𝑣) ∙ 𝑍1 − 𝑁𝑝𝑚                                        (5.15) 

kde: N – plánované množství vyráběných tryskacích zařízení za rok [ks/rok] 

        Nsv – současné množství vyráběných tryskacích zařízení za rok [ks/rok] 

        Z1 – průměrný zisk z jednoho prodaného tryskacího zařízení [Kč] 

        Npm – náklady spojené s převozy rozpracovaného materiálu [Kč] 

 

Průměrný zisk z jednoho zařízení je dle firemních údajů přibližně 480 000 Kč. 

Náklady na převoz rozpracovaného materiálu 

Tyto náklady jsou spojeny s převozem rozpracovaného materiálu mezi Brumovicemi 

a Klobouky u Brna. Dle odhadu bude materiál převážen 3x za týden. Celková cena jednoho 

závozu včetně nakládky a vykládky činí cca 800 Kč.  

 

𝑁𝑝𝑚 = 𝑃𝑡𝑦 ∙ 𝑃𝑝𝑡 ∙ 𝑁𝑝𝑚1                                          (5.16) 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 65 

kde: Npm – náklady na převoz materiálu [Kč] 

        Npm1 – náklady na jeden převoz materiálu [Kč] 

        Pty – počet týdnů v roku 

        Ppt – počet závozů v jednom pracovním týdnu 

 

𝑁𝑝𝑚 = 𝑃𝑡𝑦 ∙ 𝑃𝑝𝑡 ∙ 𝑁𝑝𝑚1 = 52 ∙ 3 ∙ 800 = 124 800 𝐾č                  (5.17) 

 

𝑉 = (𝑁 − 𝑁𝑠𝑣) ∙ 𝑍1 − 𝑁𝑝𝑚 = (40 − 25) ∙ 480000 − 124800 = 7 075 200 𝐾č  (5.18) 

 

𝐷𝑁 =
𝑁𝐼

𝑉
=

84 395 000

7 075 200
= 11,93 𝑙𝑒𝑡                                  (5.19) 

Z výpočtu doby návratnosti investice vyplývá, že celá investice bude splacena za 

necelých 12 let. Vzhledem k rozsahu investice a faktu, že se jedná o stavbu nemovitosti, je 

tato doba adekvátní a investice se jeví jako vhodná.  

 

5.3 Přínosy investice 

Největším přínosem vybudování nové haly je navýšení výrobních kapacit při výrobě 

tryskacích zařízení. Zatímco stávající stav umožňuje vyrobit ročně 25 ks těchto zařízení, 

nová výrobní hala je počítána na 40 ks. Vzhledem k naddimenzovaným rozměrům ploch 

zde ovšem existuje možnost dalšího navýšení kapacit v budoucnu, a to bez nutnosti 

stavebních či jiných úprav v objektu.  

Dalším přínosem je uvolnění současné výrobní haly o rozměrech 18 x 40 metrů, 

která může být využita k rozšíření stávající zakázkové výroby. Z tohoto důvodu také dojde 

k navýšení počtu pracovníků, což má pozitivní vliv na zaměstnanost v okolí firmy.  

Investice je tedy vhodná k realizaci a bude mít za následek posílení postavení firmy 

Kovo Staněk s.r.o. na trhu.   
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ZÁVĚR 

Firma Kovo Staněk s.r.o. je jedním z největších výrobců tryskacích zařízení v České 

republice. Vzhledem k nedostatečné výrobní kapacitě při výrobě tryskacích zařízení 

management společnosti zvážil variantu stavby nové výrobní haly. Předmětem této práce 

bylo zhodnocení stavu současné výroby a následný návrh technologického uspořádání 

pracovišť nové výrobní haly včetně návrhu strojního vybavení. Nová výrobní hala bude 

technologicky navazovat na výrobu v Brumovicích, kde je sídlo firmy a kde budou i nadále 

probíhat dělící a přípravné operace.  

Na základě firemních údajů a technologických požadavků tohoto typu výroby bylo 

navrženo optimální dispoziční řešení haly s ohledem na stanovené výrobní kapacity a 

bezpečnost práce. Hala bude obsahovat celkem čtyři dílny. První bude sloužit pro příjem 

materiálu z Brumovic. Na základě kapacitních propočtů budou v této dílně umístěny dva 

ohraňovací lisy, konvenční soustruh a prostor pro uložení přijatého materiálu z výroby 

v Brumovicích. Druhá v pořadí bude dílna ručního svařování. V této dílně bude umístěno 

čtrnáct ručních svařoven. Třetí dílna bude sloužit jako prášková a mokrá lakovna včetně 

přípravny materiálu pro lakování. Poslední dílna bude určená k montáži jednotlivých 

zařízení a bude obsahovat tři ruční montážní pracoviště. 

Po kompletním smontování budou hotová zařízení uložena na expediční plochu, 

odkud budou co nejdříve expedována a převezena k budoucímu majiteli, u kterého ještě 

firma provede usazení a odzkoušení celé sestavy.  

Vzhledem k požadavkům výroby jsou jednotlivé dílny naddimenzovány. Je tomu tak 

z důvodu očekávání navýšení poptávky po tryskacích zařízeních v budoucnu. Zatímco 

stávající výroba zvládne vyrobit ročně 25 kusů těchto zařízení, nová hala je dimenzována 

tak, aby za stávajících podmínek zvládla pokrýt poptávku po 40 strojích. Firma ale 

v budoucnu očekává další nárůst poptávky a tak, v případě nárůstu zájmu o tryskací 

zařízení, má firma možnost do stávající haly umístit další potřebná pracoviště a pokrýt tak i 

vyšší poptávku, než na jakou je hala počítána.  

Na základě ekonomického zhodnocení investice a prostředků, které firma vlastní, se 

tato výstavba haly jeví jako vhodná investice, která napomůže ke zvýšení 

konkurenceschopnosti firmy a k navýšení zisku.   
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

Zkratka Jednotka Popis 

a [-] koeficient případné vícestrojové obsluhy 

A [-] počet administrativních pracovníků 

D dny/rok průměrný počet dní dovolené za rok  

Dc [-] celkový počet pracovníků v podniku   

Devc [-] celkový počet evidenčních dělníků  

Devp [-] celkový evidenční počet pomocných dělníků 

Devr [-] evidenční počet ručních výrobních dělníků pro obě směny 

Devs  [-] evidenční počet strojních výrobních dělníků pro obě směny 

DN rok doba návratnosti investice 

Dp  [-] celkové počet pomocných dělníků 

Dpop [-] pomocný a obslužný personál  

Dv [-] počet výrobních dělníků pro dvě směny 

Dvr [-] počet ručních výrobních dělníků pro obě směny 

DvrI [-] počet výrobních dělníků ručních pro první směnu 

DvrII  [-] počet výrobních dělníků ručních pro druhou směnu 

Dvs [-] počet strojních výrobních dělníků pro obě směny 

DvsI [-] počet výrobních dělníků strojních pro první směnu 

DvsII  [-] počet výrobních dělníků strojních pro druhou směnu 

Ed hod/rok efektivní časový fond dělníka  

Er hod/rok efektivní časový fond ručního pracoviště  

Es hod/rok efektivní časový fond strojního pracoviště  

Fpdc m2 plocha dopravních cest 

Fphn m2 plocha pro hospodaření s nářadím 

Fpk m2 kontrolní plocha 

Fpr m2 celková provozní plocha  

Fpskl m2 plocha skladů 

Fpú  m2 plocha pro údržbu  

Fr m2 výrobní plocha pro ruční pracoviště  

fr m2 měrná plocha ručního pracoviště  

Fs m2 výrobní plocha strojních pracovišť  

fsj m2 měrná plocha strojního pracoviště pro stroj j-tého typu  

Fsoc m2 plocha sociální  

Fspr m2 správní plocha  

Fšat m2 plocha šaten  

Fum m2 plocha umýváren  

Fútv m2 celková plocha útvaru  
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Fv m2 celková výrobní plocha  

FWC m2 plocha toalet  

ITA [-] Inženýrsko-techničtí a administrativní pracovníci  

K [-] počet konstruktérů 

Kc [-] celkový počet dnů v daném kalendářním roce 

kpnr [-] koeficient překračování norem pro ruční pracoviště 

kpns [-] koeficient překračování norem pro strojní pracoviště 

LC m celková délka dílen v hale 

mc kg celokvé řepravované množství materiálu celou halou 

mp kg průměrná hmotnost materiálu na paletě 

N ks plánovaný počet vyráběných kusů za rok 

Ncz Kč celkové náklady na převoz vybavení 

Ne dny/rok počet nedělí  

NI Kč celkové náklady na investici 

nj ks navržený počet daných strojů 

Nj Kč náklady na pořízení mostových jeřábů 

Nj10 Kč náklady na pořízení jednoho jeřábu s nosností 10 t 

Nj5 Kč náklady na pořízení jednoho jeřábu s nosností 5 t 

Nl Kč náklady na pořízení lakovacího boxu 

Nm dny/rok průměrný počet dní, kdy je pracovník nemocný  

Nml Kč náklady na pořízení mokré lakovny 

Nml1 Kč náklady na pořízení jedné mokré lakovny 

Nmt Kč náklady na pořízení manipulační techniky 

No Kč náklady na pořízení ohraňovacích lisů 

No1 Kč náklady na pořízení jednoho ohraňovacího lisu 

Np Kč náklady na pořízení vypalovací pece 

Npl Kč náklady na pořízení práškové lakovny 

Npm Kč náklady spojené s převozy rozpracovaného materiálu 

npm [-] počet mezioperačních přeprav 

Npm1 Kč náklady na jeden převoz materiálu 

npps ks počet palet přepravovaných za směnu 

Nps Kč náklady na přepravu soustruhu včetně uvedení do provozu 

nps [-] počet přaprav materiálu za směnu 

Ns Kč náklady na stavební část investice 

Nsv Kč celkové náklady na pořízení strojního vybavení 

Nsv ks/rok současné množství vyráběných tryskacích zařízení za rok 

Nsz Kč náklady na pořízení svařovacích zdrojů 

Nsz1 Kč náklady na pořízení jednoho svařovacího zdroje 

Nt Kč náklady na výrobu tryskacího zařízení 
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Nvč Kč náklady na pořízení jednoho čelního VZV 

Nve Kč náklady na pořízení jednoho el. paletového vozíku 

Nvr Kč náklady na pořízení jednoho ručního paletového vozíku 

Nz Kč náklady spojené se závozy vybavení 

Nz1 Kč náklady na jeden závoz vybavení 

P Kč průměřný roční příjem z tryskacích zařízení 

Pj10 ks počet nakupovaných jeřábů s nosností 10 t 

Pj5 ks počet nakupovaných jeřábů s nosností 5 t 

Pml ks počet nakupovaných mokrých lakoven 

Po1 ks počet nakupovaných ohraňovacích lisů 

Ppt [-] počet závozů materiálu v jednom týdnu 

Pr ks navržený počet ručních pracovišť 

Psksi ks skutečný počet strojů pro danou operaci 

Psz ks počet nakupovaných svařovacích zdrojů 

Pthri ks teoretický počet ručních pracovišť pro provedení dané operace 

Pthsi  ks teoretický počet strojních pracovišť pro provedení dané operace 

Pty [-] počet týdnů v roku 

Pvč ks počet nakupovaných čelních VZV 

Pve ks počet nakupovaných el. paletových vozíků 

Pvr ks počet nakupovaných ručních paletových vozíků 

Pz ks počet závozů vybavení 

So dny/rok počet sobot  

sr [-] směnnost daného ručního pracoviště 

ss [-] směnnost daného strojního pracoviště 

ssr [-] počet směn za rok 

Sv dny/rok počet státních svátků  

T [-] počet technologů 

tki  min předpokládaný čas pořebný k provedení dané operace 

tpr min průměrná doba jedné přepravy materiálu 

tps min délka přeprav materiálu za směnu 

vj km·h-1 rychlost jeřábu 

Z1 Kč průměrný zisk z jednoho prodaného tryskacího zařízení 

ηi % časové využití strojního pracoviště v dané operaci 

ηj % časové využití jeřábu 

ηsk % časové využití strojů technologické skupiny 
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