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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá návrhem nové výrobní haly pro zpracování plechu ve firmě 

KOVOT Invest s.r.o. Obsahem práce je analýza současného stavu, kapacitní propočty 

jednotlivých technologií a skladového hospodářství, dále návrh dispozičního řešení v hale 

a ekonomické zhodnocení investice. 

Klíčová slova 

technologické projektování, kapacitní propočty, zpracování plechu, dispoziční řešení, 

ekonomické hodnocení investice 

 

ABSTRACT  

The diploma thesis deals with the design of a new production hall for sheet metal 

processing in KOVOT Invest s.r.o. The content of the thesis is the analysis of the current 

state, the capacity calculations of individual technologies and warehouse management. 

Further design of the layout solution in the hall and economic evaluation of the investment. 

Key words 

technological design, capacity calculation, sheet metal processing, layout solution, 

economic evaluation of investment 
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ÚVOD 

Inovace výrobních technologií a s tím spojená výstavba nových výrobních prostor jsou  

v dnešní době modernizace a rychlého vývoje technologií nedílnou součástí firemní 

strategie. Firmy se tak snaží přizpůsobit požadavkům trhu. Před samotnou realizací je však 

potřeba navrhnout efektivní a bezproblémovou koordinaci výroby. To by měl zabezpečit 

technologický projekt. 

Společnost KOVOT Invest s.r.o., působící ve strojírenském odvětví, se zabývá zakázkovou 

výrobou, povrchovou úpravou práškovými barvami, zpracováním plechu a výrobou 

výtahových dveří. Vzhledem k větší poptávce „výtahářského“ trhu a nedostatečných 

skladovacích kapacit se firma rozhodla pro výstavbu nové výrobní haly v areálu 

organizace. V hale budou technologie týkající se zpracování plechu a také příslušný sklad 

materiálu. Firma chce díky vybudování nové haly a přesunu stávajících zařízení navýšit 

objem výroby výtahových dveří, zvýšit skladovací kapacity a tím dosáhnout větších 

výnosů. 

Hlavních cílem této diplomové práce tedy je sestavit technologický projekt pracovišť 

týkajících se zpracování plechu v nové výrobní hale a definovat v ní sklad plechu. Náplní 

je tedy navržení dispozičního řešení rozmístění pracovišť a celé výrobní haly. Nedílnou 

součástí práce je také ekonomické zhodnocení celé investice.  



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 10 

1 TECHNOLOGICKÉ PROJEKTOVÁNÍ 

Technologické projektování má své důležité místo v technické přípravě výroby. Jedná  

se o soubor rozborových, návrhových, plánovacích a organizačních činností, ve kterých  

se uplatňují poznatky z různých vědních disciplín. Záměrem technologického projektování 

je vytvoření technologického projektu, který je komplexní ze všech stran (organizace, 

ekonomika, technologie výroby, výrobní faktory, …). Dokumentace k projektu se skládá 

ze stavebního řešení, dispozičního návrhu rozmístění strojů a zařízení, dále také energie, 

odsávání, pomocných a obslužných procesů atd. Při projektu je dbáno na to, aby bylo 

docíleno využití všech zdrojů a tím zajištěna kompletní hospodárnost celého procesu 

výroby [1,2]. 

1.1 Druh výroby 

Velký vliv na zpracování technologického projektu má druh výroby a výrobek, který  

je v daném závodě vyráběn. I přes to, že v jedné firmě se vyrábí rozmanitý sortiment, 

projekt musí být charakterizován podle dominantního výrobního programu. Ve výrobních 

systémech je nutné dle velikosti výroby využívat progresivní technologie a s tím 

související způsoby manipulace s materiálem. Důležitá je a velký vliv má volba strojů, dále 

dispoziční uspořádání a volba zařízení (manipulační prostředky, regály, …). Vše je 

koncipováno tak, aby byl zajištěn nejhospodárnější provoz výroby na základě například 

plynulosti či efektivnosti [1,4]. 

1.2 Obecný postup při sestavování návrhu 

Při sestavování návrhu je nejčastěji využívána obměna a modernizace stávající výroby, 

méně často se navrhuje zcela nový projekt. Hlavním předpokladem dosažení dobrého 

technologického projektu je splnění návodu, jak postupovat, což znamená cyklickou cestu 

a dodržení základních pracovních etap, které jsou rozepsány níže [1,2]. 

Diagnostika 

Orientační průzkum, jak je diagnostika také nazývána, je prvotní seznámení se  

s projektem. Když se nejedná o nový projekt, ale o racionalizaci stávajícího subjektu, je 

třeba prozkoumat, jak funguje nyní a zjistit stávající nedostatky. Průzkum provádí 

specializovaní pracovníci nebo nejzkušenější pracovníci pohybující se ve zkoumaném 

provozu. Tito lidé znají souvislosti probíhajících jevů a jejich příčin a díky tomu je dokáží 

nejlépe vyhodnotit [1]. 

Sběr informací 

Sběr informací se provádí z důvodu získání dostatečného množství údajů pro provedení 

samotného návrhu technologického projektu. Jde o součást postupu, která nesmí být 

vynechána, i když se děje v podstatě automaticky. Organizace sběru informací je důležitá 

skrze jeho efektivnost. Existují vlastně dvě varianty, jak informace shánět. Jednou z nich je 

získávání z evidence, což jsou data, ke kterým je, dá se říci, snadný přístup, ale jejich 

vypovídající hodnota není nejvhodnější. Tou druhou variantou je získávání pozorováním. 

Data získaná touto metodou jsou aktuální, objektivní a konkrétní pro dané řešení, ale jejich 

získání není tak jednoduché jako u informací získávaných z evidence [2]. 

Analýza 

Jakmile získáme pomocí předchozích metod podstatné informace, je třeba přistoupit  

k jejich rozboru. Když je analýza (rozbor) informací provedena dobře, vyplynou z ní 
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možné varianty řešení pro danou problematiku. Jedná se o informace pro analýzu 

materiálových toků, využití strojů a zařízení, stávajícího dispozičního řešení atd. [1,2]. 

Návrh 

U návrhu se ukáže, jak je řešitel kreativní a jak dokáže využít své tvůrčí schopnosti, aby 

projekt, který vymyslí, byl jedinečný a nenapodobitelný. Je nutné provést několik různých 

variant návrhu a zpracovat pro ně plán náběhu výroby. Ten má vliv na efektivnost celého 

projektu. Vypočítá se též návratnost vynaložených investic a z toho vyplyne ekonomické 

zhodnocení zpracovaných variant. Díky dostatku informací projektant vybere nejvhodnější 

variantu, jež se potom bude realizovat [2]. 

Realizace 

Po završení všech předchozích etap nastává realizace projektu. Měla by proběhnout v co 

nejkratším čase, což by nemělo příliš zatížit ekonomickou stránku projektu. V průběhu 

realizace se však vyskytnou nedostatky a vady v projektové dokumentaci. Při zkušebním 

provozu se zjistí vady v ekonomickém hodnocení. Po vyřešení začínajících problémů 

nastává ostrý provoz a následná kolaudace [1]. 

1.3 Analýza stávajícího stavu 

Jedná se o klíčovou etapu technologického projektování. Zkoumá se aktuální situace 

podniku, výrobní sortiment, současné kapacitní propočty, dle toho lze nalézt výhodné 

složení strojů a zařízení, technologických metody výroby a vytvořit skupiny tvarově 

podobných součástí. Analýza se skládá z několika metod, které jsou potřebné jak pro 

rozbor současného stavu, tak pro zpracování nového technologického projektu [2,3]. 

Metody používané pro analýzu [2,3]: 

- analýza součástkové základny, 

- analýza objemu a sortimentu výroby – sériovost a opakovatelnost, 

- analýza materiálových toků, 

- optimální velikost výrobní dávky, 

- blokové schéma 

- a v neposlední řadě strategická analýza zahrnující analýzy SWOT, SLEPT  

a další ekonomického charakteru. 

1.4 Metody pro návrh optimálního uspořádání pracovišť 

Existují univerzální metody pro různé typy výrob. Většina z nich je algoritmizována  

a využívají pro nalezení řešení optimalizační software. V dřívější době se při vytváření 

návrhů využívalo vlastních zkušeností a intuice projektanta. Tak vznikaly návrhy 

ovlivněné subjektivními úvahami projektantů a byly zaměřeny na menší počet pracovišť. 

Dnešní metody mají také nedostatky neboli omezující podmínky a předdefinovaná kritéria. 

Dělí se do dvou skupin. Na jednokriteriální – využívají materiálového toku a technologické 

návaznosti operací, a vícekriteriální – zahrnují i subjektivní názory, požadavky a omezení 

podniku [1,2]. 
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Využívané metody [2]: 

- metoda využívající schématu vícepředmětného sledu činností, 

- trojúhelníková metoda prostá, 

- trojúhelníková metoda hodnocení vztahů, 

- metoda těžiště, 

- kruhová metoda, 

- metoda S.L.P. (Systematic Layout Planning), 

- metoda souřadnic, 

- metoda návaznosti operací, 

- metoda CRAFT. 

Dále budou popsány některé ze zmíněných metod. 

1.4.1 Trojúhelníková metoda prostá 

Využívá dvou pracovišť, mezi kterými je významnější vztah než mezi ostatními.  

Je založena na principu minimalizace vzdálenosti mezi pracovišti s největší intenzitou 

vztahu [2].   

Existuje následující postup [1]: 

- Označení rozmisťovaných objektů čísli či jinými znaky. 

- Sestavení šachovnicové tabulky intenzity vztahů mezi objekty. 

- Sestavení tabulky přepravovaného množství mezi dvojicemi pracovišť, která 

vychází z šachovnicové tabulky. 

- Rozmístění pracovišť v trojúhelníkové síti dle intenzity vztahů. První se 

umisťují ty s největší intenzitou většinou doprostřed, a pak následují další 

sestupně. 

- Upravení návrhu z trojúhelníkové sítě podle možností připraveného 

prostoru.  

 
Obr. 1.1 Ukázka rozmisťování pracovišť pomocí trojúhelníkové metody prosté [1]. 
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Obr. 1.2 Rozmístění pracovišť do prostoru dílny [1]. 

1.4.2 Metoda těžiště 

Jedná se o metodu, která využívá výpočtu těžiště s pomocí znalostí mechaniky. Využívá se 

vztahů mezi pracovišti i hlavního vztahu s největší intenzitou vlivu. Zjištěné údaje 

související s výpočtem se zapíší do tabulky (sloupce – operace technologického procesu; 

řádky – stroje a zařízení). Ostatní pole tabulky jsou vyplněna počty normohodin  

a hmotností, vše je vztaženo na jeden rok pro jednotlivé výrobky a také jejich součet. 

Následně je proveden výpočet momentů pro všechna zařízení uvedená v tabulce. Optimální 

umístění zařízení vůči sobě představují nejmenší absolutní hodnoty momentů. Metoda je 

hojně využívána při projektování pracovišť ve vícepředmětných linkách [1,2]. 

1.4.3 Metoda návaznosti operací 

Metoda je použitelná k rozmístění pracovišť u vícepředmětných linek, ale spíše je 

využívána pro dílny, ve kterých se vyrábí různé součásti. Je založena na předpokladu, že 

jednotlivé součásti mají určitý sled operací a prochází dle něj výrobou. Využívá  

se trojúhelníkové tabulky, do které se zapisují pracoviště na dílně, následný postup 

výrobků mezi pracovišti se zapisuje do průsečíkových kosočtverců. Do průsečíků je taktéž 

možné zapisovat i číselné hodnoty např. hmotnost součástí, čímž by se metoda ještě 

zpřesnila. Hlavním cílem metody je dosažení krátkých a plynulých materiálových toků bez 

křižování cest či hromadění výrobků [1,2]. 

1.5 Kapacitní propočty 

Kapacitní propočty se zabývají vztahem mezi výrobním programem, který je plánován,  

a výrobním profilem projektovaného objektu. Slouží též k určení ekonomických 

(investičních a provozních) nákladů. Kapacitní propočty stanovují teoretické potřeby pro 

předpokládaný počet vyráběných součástí [1,2,3]: 

- výrobních, pomocných, správních a sociálních ploch, 

- strojů, zařízení a ručních pracovišť,  

- výrobních a pomocných dělníků, 

- inženýrsko – technických a administrativních pracovníků, 

- manipulačních prostředků, 

- energií dle jednotlivých druhů. 

Kapacitní propočty se dělí do dvou skupin s několika podskupinami. Přesné rozdělení 

ukazuje schéma – obr. 1.3. 
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Dle různorodosti výrobků, které společnost vyrábí, se provádí propočty pro každý druh 

součásti. To se děje u malého sortimentu. Při rozmanitém sortimentu se volí  

tzv. představitelé, zastupující určitou skupinu výrobků, pro které se dělají výpočty na jejich 

technologii [1,3]. 

 

 
Obr. 1.3 Přesné rozdělení kapacitních propočtů [1]. 

1.5.1 Přesné kapacitní propočty – Efektivní časové fondy 

Existují tři druhy efektivních časových fondů, a to pro ruční pracoviště, stroj a dělníka.  

Dle těchto fondů, respektive časových možností, lze následně vypočítat potřebné množství 

pracovišť, strojů, zařízení a dělníků pro určený projekt [2]. 

Efektivní časový fond ručního pracoviště 

Počítá se zde celkový počet pracovních hodin za rok při uvažování pouze jedné pracovní 

směny. U ručních pracovišť se nepočítá s odstavením na opravy [2,3].   

Efektivní časový fond ručního pracoviště Er [hod./rok] se spočítá dle vztahu (1.1) 

uvedeného v [2]: 

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

kde:  Kc …. celkový počet dnů v roce (kalendářní počet) 

So …. počet sobot [dny/rok] 

Ne .... počet nedělí [dny/rok] 

Sv …. počet státních svátků [dny/rok] 

Efektivní časový fond stroje 

V podstatě se jedná o stejný výpočet jako u ručního pracoviště, ale je zde nutno zahnout 

ztráty z důvodu odstavení stroje z důvodu opravy a plánované údržby. Z dlouhodobého 

Kapacitní 
propočty

Statické

Přesné Přibližné

Na základě 
přímých 

ukazatelů

Na základě 
nepřímých 
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Dynamické

Optimalizační Simulační
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pozorování vyplynulo, že je to 10 až 12 % z časového fondu ručního pracoviště (celkového 

času) [1]. 

Efektivní časový fond stroje Es [hod./rok] dle vztahu (1.2) uvedeného v [2]: 

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

Efektivní časový fond dělníka 

Také zde se vychází z efektivního časového fondu ručního pracoviště, od kterého  

se odečtou dny, kdy je dělník ve stavu neschopný práce a kdy má dovolenou (nepracuje) 

[1,3]. 

Efektivní časový fond dělníka Ed [hod./rok] dle vzorce (1.3) uvedeného v [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] 

1.5.2 Počty pracovišť 

Následující výpočty vedou k určení počtu strojů a zařízení, též ručních pracovišť a využití 

zmíněných subjektů [2]. 

Teoretický počet ručních pracovišť 

Vychází se z normovaného času k provedení určité ruční operace na jednom kusu. Dále se 

většinou uvažuje dvousměnný provoz, což se vyjadřuje tzv. směnností. Ještě se ve vzorci 

vyskytuje koeficient překračování norem, který zohledňuje zdokonalování pracovníka  

s přibývajícím časem [1,2]. 

Teoretický počet ručních pracovišť pro provedení dané operace Pthri dle vztahu (1.4) 

uvedený v [2]: 

𝑃𝑡ℎ𝑟𝑖 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟
 (1.4) 

kde: tki ...... předpokládaný čas potřebný k provedení dané operace  

 (jednotkový + dávkový) 

N ...... plánovaný počet vyráběných kusů za rok 

sr ...... směnnost daného ručního pracoviště 

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

Teoretický počet strojů 

Vzorec je analogicky shodný se vzorcem pro výpočet teoretického počtu ručních 

pracovišť, pouze se zamění hodnoty efektivního časového fondu, směnnosti a koeficientu 

překračování norem [2]. 
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Teoretický počet strojních pracovišť pro provedení dané operace Pthsi dle vzorce (1.5) 

uvedeného v [2]: 

𝑃𝑡ℎ𝑠𝑖 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠
 (1.5) 

kde: tki ...... předpokládaný čas potřebný k provedení dané operace    

 (jednotkový + dávkový) 

N ...... plánovaný počet vyráběných kusů za rok 

ss ...... směnnost daného strojního pracoviště 

kpns ... koeficient překračování norem pro strojní pracoviště 

Využití ručních pracovišť a strojů 

Jelikož se počítá teoretický počet ručních pracovišť i strojů, tak se výsledky zaokrouhlují 

nahoru. Z toho vyplývá, že s minimální pravděpodobností bude využití 100 %. Dá se 

spočítat využití jednotlivých strojů, technologické skupiny pracovišť i celé dílny. Pro ruční 

pracoviště jsou vzorce analogické [1,2]. 

Časové využití strojního pracoviště v dané operaci 𝜂𝑖 [%] dle vztahu (1.6) viz literatura [2]: 

𝜂𝑖 =
𝑃𝑡ℎ𝑠𝑖

𝑃𝑠𝑘𝑠𝑖
∙ 100   [%] (1.6) 

kde: Pthsi ...  teoretický počet strojů pro danou operaci 

Psksi ...  skutečný počet strojů pro danou operaci 

Časové využití strojů technologické skupiny 𝜂sk [%] viz rovnice (1.7) uvedena v [2]: 

𝜂𝑠𝑘 =
∑ 𝜂𝑖

𝑛
𝑖=1 ∙ 𝑃𝑠𝑘𝑖

∑ 𝑃𝑠𝑘𝑖
𝑛
𝑖=1

   [%] (1.7) 

kde: 𝜂i ......  časové využití strojů i-té operace [%] 

Časové využití strojů v celé dílně 𝜂d [%] dle vzorce (1.8) uvedeného v [2]: 

𝜂𝑑 =
∑ 𝜂𝑠𝑘𝑗

𝑛
𝑗=1 ∙ 𝑃𝑠𝑘𝑗

∑ 𝑃𝑠𝑘𝑗
𝑛
𝑗=1

   [%] (1.8) 

kde: 𝜂skj ...  časové využití strojů j-té technologické skupiny [%] 

 Pskj ...  skutečný počet strojů j-té technologické skupiny 

1.5.3 Počty pracovníků 

Pracovníci se dělí do určitých skupin, pro každou skupinu jsou potřeba jiné výpočty [2]. 

Dělníci strojních a ručních pracovišť 

Vzorce pro počty dělníků strojních a ručních pracovišť jsou analogické. Vycházejí z časů 

pro konkrétní danou technologickou operaci. Samozřejmě je zahrnuta směnnost pracoviště. 

V případě vícesměnného provozu se volí pro první i druhou směnu stejný počet pracovníků 

[2,3]. 
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Počty strojních pracovníků v první směně DvsI dle vztahu (1.9) a ve druhé směně DvsII 

(1.10) z literatury [2]: 

𝐷𝑣𝑠𝐼 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠 ∙ 𝑎
 (1.9) 

𝐷𝑣𝑠𝐼𝐼 = (𝑠𝑠 − 1) ∙ 𝐷𝑣𝑠𝐼 (1.10) 

Počty ručních pracovníků v první směně DvrI dle vzorce (1.11) a ve druhé směně DvsII 

(1.12) uvedené v [2]: 

𝐷𝑣𝑟𝐼 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟
 (1.11) 

𝐷𝑣𝑟𝐼𝐼 = (𝑠𝑟 − 1) ∙ 𝐷𝑣𝑟𝐼 (1.12) 

kde: 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 

kpns, kpnr ... koeficient překračování norem pro strojní a ruční pracoviště 

a ......  koeficient případné vícestrojové obsluhy 

 

Na každém pracoviště je zapotřebí vědět, kolik je tam ručních a strojních pracovníků 

celkem. Celkový počet se získá součtem obou skupin dělníků pro všechny směny [2]. 

Počet strojních výrobních dělníků pro obě směny Dvs viz rovnice (1.13), počet ručních 

výrobních dělníků pro obě směny Dvr viz vzorec (1.14) a celkový počet výrobních dělníků 

pro obě směny Dv dle vztahu (1.15) uvedené v [2]: 

𝐷𝑣𝑠 = 𝐷𝑣𝑠𝐼 + 𝐷𝑣𝑠𝐼𝐼 (1.13) 

𝐷v𝑟 = 𝐷𝑣𝑟𝐼 + 𝐷𝑣𝑟𝐼𝐼 (1.14) 

𝐷𝑣 = 𝐷𝑣𝑠 + 𝐷𝑣𝑟 (1.15) 

Evidenční stavy dělníků 

Jelikož se vždycky naskytnou případy, kdy jsou pracovníci nemocní či na dovolené,  

je potřeba zahrnout do finálního počtu i pracovníky, kteří budou za zmíněné zaměstnance 

zastupovat [1]. 

Evidenční stav ručních výrobních dělníků (pro obě směny) Devr podle vzorce (1.16)  

a evidenční stav strojních výrobních dělníků (pro obě směny) Devs dle rovnice (1.17) 

převzato z [2]: 

𝐷𝑒𝑣𝑟 = 𝐷𝑣𝑟 ∙
𝐸𝑟

𝐸𝑑
 (1.16) 

𝐷𝑒𝑣𝑠 = 𝐷𝑣𝑠 ∙
𝐸𝑠

𝐸𝑑
 (1.17) 
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Pro celkový počet evidenčních dělníků je třeba vypočítat stav pomocných dělníků, který se 

vypočítá na základě zkušeností z praxe [1]. 

Celkový počet pomocných dělníků Dp viz vzorec (1.18) a zároveň celkový evidenční počet 

pomocných dělníků Devp z rovnice (1.19) uvedených v [2]: 

𝐷𝑝 = (0,3 − 0,4) ∙ 𝐷𝑣 (1.18) 

𝐷𝑒𝑣𝑝 = 1,1 ∙ 𝐷𝑝 (1.19) 

Celkový počet evidenčních dělníků Devc se skládá z počtů evidenčních dělníků strojních, 

ručních a pomocných dělníků viz vzorec (1.20) [2]. 

𝐷𝑒𝑣𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑠 + 𝐷𝑒𝑣𝑟 + 𝐷𝑒𝑣𝑝 (1.20) 

Pomocný a obslužný personál 

Tito pracovníci mají teoreticky nejmenší význam na výrobní proces. Jedná se o pracovníky 

typu: uklízečky, pracovníci v kantýně, hlídači apod. Vychází se z celkového počtu 

evidenčních dělníků [2]. 

Pomocný a obslužný personál Dpop se vypočítá podle vztahu (1.21) uvedeného v literatuře 

[2]: 

𝐷𝑝𝑜𝑝 = (0,015 − 0,03) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐 (1.21) 

Inženýrsko-techničtí a administrativní pracovníci 

Jedná se o součet všech hlavních skupin, a to celkového počtu evidenčních dělníků, 

pomocného personálu a Inženýrsko-technických a administrativních pracovníků [2]. 

Celkový počet zaměstnanců Dc vychází z rovnice (1.23) uvedené v [2]: 

𝐷𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐼𝑇𝐴 + 𝐷𝑝𝑜𝑝  (1.23) 

1.5.4 Výpočty výměr ploch 

Výměry ploch jsou pro technologický projekt stejně důležité jako výpočty efektivních 

časových fondů či počty pracovníků [2]. 

Výměra výrobní plochy 

Celková výměra výrobní plochy je složená z ploch strojních a ručních pracovišť, které 

vycházejí z půdorysných ploch strojů a ručních pracovišť a dalších náležitostí, jako je 

místo pro palety, manipulační prostor pro dělníka a další prostory z důvodu bezpečnosti. 

[2,3]. 

Plocha pro strojní pracoviště Fs [m
2] dle vztahu (1.24) a plocha pro ruční pracoviště Fr [m

2] 

dle vztahu (1.25) uvedené v [2]: 

𝐹𝑠 = ∑ 𝑓𝑠𝑗 ∙ 𝑛𝑗    [𝑚2]

𝑚

𝑗=1

 (1.24) 
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𝐹𝑟 = 𝑓𝑟 ∙ 𝑃𝑟   [𝑚2] (1.25) 

Celková výrobní plocha Fv [m
2] viz vztah (1.26) převzatý z [2]: 

𝐹𝑣 = 𝐹𝑠 + 𝐹𝑟   [𝑚2] (1.26) 

kde:  fsj ...... měrná plocha strojního pracoviště pro stroj j-tého typu [m2]          

nj ......  navržený počet daných strojů          

fr ....... měrná plocha ručního pracoviště [m2]          

Pr ...... navržený počet ručních pracovišť 

Výměra pomocné podlahové plochy 

Pomocná podlahová plocha se dělí na dílčí pomocné plochy. Celková výměra pomocné 

plochy se odvozuje i z celkové výrobní plochy, jedná se o 40–60 % této plochy. Dílčí 

pomocné plochy zaujímají určitá procenta z celku [1]. 

Pomocná podlahová plocha Fp [m
2] podle rovnice (1.27) uvedené v [2]: 

𝐹𝑝 = (0,4 − 0,6) ∙ 𝐹𝑣 = 𝐹𝑝ℎ𝑛 + 𝐹𝑝ú + 𝐹𝑝𝑠𝑘𝑙 + 𝐹𝑝𝑑𝑐 + 𝐹𝑝𝑘   [𝑚2] (1.27) 

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 

Výměra celkové provozní plochy 

Celková provozní plocha se spočítá jako součet dvou předchozích ploch, které jsou zde 

uvedeny [1,2]. 

Celková provozní plocha Fpr [m
2], která se vypočte podle vztahu (1.28) z literatury [2]: 

𝐹𝑝𝑟 = 𝐹𝑣 + 𝐹𝑝   [𝑚2] (1.28) 

Výměra správní plochy 

Vychází se z počtu Inženýrsko-technických a administrativních pracovníků, protože se 

jedná o plochu, která je myšlena na jejich kanceláře neboli každému pracovníkovi určité 

podskupiny je přidělena určitá pracovní plocha. Dále je tato plocha navýšena o určitá 

procenta, která obsahují plochy schodišť, chodeb, … [1,2]. 

Správní plocha Fspr [m
2] se spočítá dle rovnice (1.29) viz zdroj [2]: 

𝐹𝑠𝑝𝑟 = (𝑇 ∙ (5 𝑎ž 6 𝑚2) + 𝐾 ∙ (8 𝑎ž 12 𝑚2) + 𝐴 ∙ (4,5 𝑎ž 5 𝑚2))

∙ (1,35 𝑎ž 1,4)   [𝑚2] 

 

(1.29) 
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kde:  T ...... počet technologů          

K ...... počet konstruktérů          

A ...... počet administrativních pracovník 

Výměra sociální plochy 

Sociální plochu Fsoc [m
2] dle vztahu (1.30) tvoří plochy týkající se šaten, umýváren a toalet 

[2]: 

𝐹𝑠𝑜𝑐 = 𝐹š𝑎𝑡 + 𝐹𝑢𝑚 + 𝐹𝑊𝐶    [𝑚2] (1.30) 

Plocha týkající se šaten Fšat [m
2] dle vzorce (1.31) je brána na jednoho pracovníka přibližně 

0,8 m2 a také se zvětšuje jako u správní plochy o 35-40 % [2]: 

𝐹š𝑎𝑡 = 0,8 𝑚2 ∙ (𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐷𝑝𝑜𝑝) ∙ (1,3 𝑎ž 1,4)   [𝑚2]  (1.31) 

U umýváren se plocha Fum [m2] z rovnice (1.32) spočítá tak jako u šaten, akorát je na 

jednoho člověka připadá plocha 0,3 m2 až 0,4 m2. A výsledek se též zvětšuje o 35-40 % 

[2]: 

𝐹𝑢𝑚 = (0,3 𝑎ž 0,4 𝑚2) ∙ (𝐷𝑒𝑣𝑐𝐼 + 𝐷𝑝𝑜𝑝𝐼) ∙ (1,35 𝑎ž 1,4)   [𝑚2]  (1.32) 

Plocha pro toalety FWC [m2] viz vzorec (1.33). Na jednu toaletu se počítají 2 m2 a zhruba 

na 15 lidí se počítá s jednou toaletou [2]: 

𝐹𝑊𝐶 = 2 𝑚2 ∙
𝐷𝑐

15
   [𝑚2] (1.33) 

Celková plocha provozu 

Celková plocha útvaru Fútv [m2] viz vztah (1.34) se skládá z celkové provozní plochy, 

plochy správní a sociální [2]. 

𝐹ú𝑡𝑣 = 𝐹𝑝𝑟 + 𝐹𝑠𝑝𝑟 + 𝐹𝑠𝑜𝑐    [𝑚2] (1.34) 

1.6 Základní způsoby uspořádání pracovišť a strojů 

Když se vytváří technologický projekt je zapotřebí rozmístit i stroje a pracoviště v objektu. 

Vychází se z analýz, které jsou zpracované pro metody rozmisťování strojů. Cílem tohoto 

rozmisťování je získat optimální uspořádání, které bude vyhovovat základním požadavkům 

jako jsou hospodárnost výroby, přehlednost uspořádání, přímočarost a nevratnost 

technologického toku, minimální manipulace, minimální zabraný prostor, požadavky  

na bezpečnost práce a další [1,3]. 

Základními způsoby uspořádání jsou [1]: 

- volné, 

- technologické, 

- předmětné, 

- modulární, 
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- buňkové, 

a jejich kombinace. 

1.6.1 Volné uspořádání 

Jedná se v podstatě o náhodné rozmístění. Používá se u provozů, ve kterých nelze určit 

organizační vztahy mezi pracovišti a materiálový tok. Toto uspořádání se uplatňuje jen 

zřídka, spíše v dílnách s kusovou výrobou. I při volném uspořádání je však třeba brát  

v úvahu základní výrobní a ergonomická kritéria [1,2]. 

Na obrázku 1.4 je vidět princip rozmisťování pracovišť dle volného uspořádání. 

 

Obr. 1.4 Volné uspořádání pracovišť [1]. 

1.6.2 Technologické uspořádání 

Rozmístění strojů souvisí s technologickými operacemi. Jednotlivá pracoviště jsou tudíž 

rozmisťována dle technologické příbuznosti. Provoz je tedy rozčleněn na určité úseky, jako 

třeba lisovna, svařovna, obrobna atd. Tyto úseky pak obsahují stroje uspořádané  

ve skupinách (frézky, soustruhy, vrtačky, ...). Jelikož se jedná o jedno z nejstarších 

uspořádání, je využíváno tam, kde je rozmanitý výrobní sortiment, nelze určit jednoznačně 

směr materiálového toku. Vyskytuje se proto v kusové a malosériové výrobě, stroje 

využívané zde jsou speciální, dělníci mívají větší kvalifikaci. Většinou se technologické 

uspořádání navrhuje u technologických projektů, kde se vyskytuje velké množství různých 

strojů (obrobny, údržbářské dílny, …) [3]. 

Výhody a nevýhody technologického uspořádání [3]: 

Výhody: - možnost vícestrojové obsluhy, 

  - lepší využití strojů, 

  - menší množství nástrojového vybavení, 

  - nižší náklady na údržbu. 

Nevýhody: - složité materiálové toky, 

  - vyšší přepravní náklady, 

  - dlouhá průběžná doba, 

  - větší nároky na výrobní plochu. 

 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 22 

Na obrázku 1.5 se nachází schéma příslušné metody rozmisťování pracovišť. 

 

Obr. 1.5 Technologické uspořádání pracovišť [1]. 

1.6.3 Předmětné uspořádání 

Tohle uspořádání také využívá technologických operací, lépe řečeno, technologického 

postupu a seřazení technologických operací v něm. Využití tohoto rozmístění je vhodné 

pro výrobní provozy s malými sériemi, které se opakují, či s vyšší sériovostí. Hlavní 

devizou předmětného uspořádání je orientace na výrobek. U hromadné výroby konkrétního 

výrobku nebo malého počtu součástí, které mají podobný technologický postup, dalo by se 

hovořit o výrobní lince, vzniká totiž výrobní proud, kdy součásti postupují stejným směrem 

[1]. 

I toto uspořádání má své výhody a nevýhody [1]: 

Výhody: - zkrácení manipulačních drah, 

  - zkrácení průběžné doby výroby, 

  - snížení nákladů na skladování, 

  - efektivnější operativní řízení výroby. 

Nevýhody: - změna výrobního programu vyvolá značné změny strojního zařízení, 

  - nákladná údržba a výroba jednoúčelových strojů, 

  - redukce výroby => pokles využití strojů. 

1.6.4 Modulární uspořádání 

Uspořádání pracovišť do bloků, tzv. modulů dle technologických charakteristik. Jednotlivé 

bloky zajišťují více technologických funkcí. Takové rozmístění je spojeno s obsazování 

NC a CNC strojů do provozů. Zásobování pracovišť materiálem, nářadím, výkresovou 

dokumentací a dalšími potřebnými věcmi pro výrobu je u modulárního uspořádání velmi 

důležité, protože tyto uspořádání mají vysokou produktivitu výroby. Modulárně 

uspořádaný provoz je použitelný hlavně ve vícesměnném provozu. Pracovníci mívají vyšší 

kvalifikaci už z toho důvodu, že se zde vyskytují, jak už bylo zmíněno dříve, NC a CNC 

stroje [1,2,3]. 

Tak jako u předchozích uspořádání jsou zde nějaké výhody a nevýhody [2]: 

Výhody: - vysoká produktivita práce, 

  - zkrácení průběžné doby výroby, 
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  - efektivnější řízení výroby, 

  - zkrácení manipulačních drah. 

Nevýhody: - vyšší nároky na technologickou přípravu výroby, 

  - vysoká cena strojů a zařízení. 

1.6.5 Buňkové uspořádání 

Výrobní buňka, tak se nazývá vysoce produktivní stroj, který se skládá např. ze stroje, 

robotu, zásobníků, speciálních palet či polohovadel. Pro buňkové uspořádání bývá 

nezbytné zavedení interní podnikové standardizace. Toto rozmístění je obdobné 

modulárnímu uspořádání. Je také využíváno při vícesměnné provozu. Využívá  

též automatizované operační a mezioperační manipulace [2,3]. 

Jako u modulárního uspořádání jsou zde podobné výhody a nevýhody [2]: 

Výhody: - vysoká produktivita práce, 

- minimalizovaná, automatizovaná a robotizovaná manipulace s materiálem, 

  - přesné dodržování technologické kázně (zlepšení kvality), 

  - zkrácení průběžné doby výroby. 

Nevýhody: - vyšší nároky na technologickou přípravu výroby, 

  - vysoká cena zařízení pracovišť. 

U technologických projektů, které se týkají větších firem, se využívá kombinací více 

uspořádání. Například předmětné s technologickým u dílen s velkým sortimentem  

v mechanicko-montážním provozu [2]. 

1.7 Rozmisťování strojů vzhledem k bezpečnosti práce 

Při technickém projektování je třeba brát zřetel i na projekční normy. Jednou z nich je 

norma ČSN 73 5105, která stanovuje bezpečnostní předpisy pro rozmisťování strojů  

a zařízení. Je nutné si uvědomit, že každé pracoviště by mělo být zásobováno materiálem  

a dalšími potřebnými věcmi, taktéž zasíťováno, měl by u něj být jak manipulační prostor 

pro pracovníka, tak prostor pro příslušenství (regály, odkládací prostor, pracovní stůl, …). 

Norma uvedená výše stanovuje šířky cest, umístění jeřábů a přemisťování nákladů mezi 

nimi, prostor mezi stroji, velikost stanoviště pracovníka a další [1]. 

Hromadné komunikace sloužící k přesunům osob i k dopravě břemen s jedním jízdním 

pruhem se z bezpečnostního hlediska dimenzují dle minutové frekvence osob a šířka se 

zvětšuje o 600 mm na každou stranu skrze přepravu břemen. Do 100 osob/min je nejmenší 

šířka 1 200 mm, do 300 osob/min – šířka 1 800 mm a nad 300 osob/min je nejmenší možná 

šířka 2 400 mm. Šířka vlastního jízdního pruhu je však nejméně rovna šířce největšího 

přepravovaného břemene [3]. 

Platí též zásada, že mostový jeřáb nesmí přenášet břemena nad pracovníky, proto se 

projekt uzpůsobuje tak, aby bylo umožněno pracovníkům odstoupit do bezpečné 

vzdálenosti od plánované trasy přepravy nákladu. Při časté přepravě se stroje umisťují ve 

větší vzdálenosti od dopravní cesty, čímž je poskytnut odkládací prostor pro jeřábníka [3]. 

V montážních prostorech strojů se nechává minimální vzdálenost 600 mm. V místě 

obsluhy pak volný prostor pro manipulaci o šířce 1 000 mm. U strojů s výsuvnými či jinak 
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pohyblivými pracovními částmi se vzdálenost 600 mm musí dodržet v krajních polohách 

pohyblivých částí mezi sousedními stroji [3]. 

Některé stroje se obsluhují z vyvýšených stanovišť. Jestliže pracovní plošina není součástí 

stroje, je třeba, aby ji technologický projektant vhodně navrhl, a v případě, že je plošina 

výše jak 500 mm na podlahou, musí mít zábradlí. Zábradlí výšky 1 100 mm a schůdky  

o šířce 600 mm [1]. 

Některé další předpisy jsou znázorněny na nadcházejících obrázcích 1.6 až 1.9. Stroje malé 

jsou do půdorysu 800 x 1 500 mm a velké mají jednu stranu větší než 3 500 mm [2]. 

 

Obr. 1.6 Vzdálenosti mezi jednotlivými stroji při různém postavení [1]. 

a) umístěny za sebou, b) čelem k sobě – jednostrojová obsluha,  

c) zadními stěnami k sobě, d) bočními stěnami k sobě 

 

Obr. 1.7 Vzdálenosti strojů od dopravních cest [1]. 

 

Obr. 1.8 Vzdálenosti strojů od stěn [1]. 

a) u stěny je zadní strana stroje, b) pracoviště dělníka je mezi strojem a stěnou,  

c) stroj je postaven bokem ke stěně, d) pohyblivá část stroje směřuje ke stěně 
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Obr. 1.9 Postavení strojů u sloupů [1]. 

1.8 Skladové hospodářství 

Skladování je dle moderního pojetí technologického projektování součástí manipulace  

s materiálem. Skladování se týká pracovních procesů přípravy materiálu ke skladování, 

jeho uložení ve skladu a následné vyskladňování pro další výrobu [4]. 

Existují též určité zásady, které je vhodné při projektování skladového hospodářství 

dodržovat. Jedná se například o všestranné definování úkolu skladu, projekt by měl být 

plánován s reálným pohledem do budoucnosti, je nutno vždy brát na zřetel návrh 

materiálového toku, vlivu využití skladovacího prostoru, který má velký vliv na 

minimalizaci skladových nákladů, vytváření skladovacích a manipulačních jednotek  

atd. [5]. 

Hlavním bodem je stanovení skladovacího programu závodu, které se skládá z několika 

kroků. Jde o roční množství jednotlivých druhů materiálu, denní spotřeby jednotlivých 

materiálů a skladového množství jednotlivých materiálů [5]. 

Do ukazatele skladového množství se kromě denní spotřeby promítá strategie příjmu 

materiálu a jeho skladování v závodu. Jedná se o dodávkovou lhůtu, což je čas, za který 

bude přivezen nový materiál, pojistnou zásobu, která je pro vymezení času, kdyby se 

nenadále prodloužila dodávková lhůta, a zásobu technologickou zabývající se časovými 

ztrátami způsobenými přepravou mezi objekty [4,5]. 

Skladové množství Qskl [kg] se spočítá podle vzorce (1.35), který je uveden v literatuře [6]: 

𝑄𝑠𝑘𝑙 = (
𝑐

2
+ 𝑝𝑧 + 𝑡𝑧) ∙ 𝑞   [𝑘𝑔] (1.35) 

kde: c ....... dodávková lhůta materiálu [den] 

 pz ...... pojistná zásoba [den] 

 tz ....... technologická zásoba [den] 

 q ....... denní spotřeba materiálu [kg/den] 

Dále se vypočítá počet skladovaných jednotek a z toho se spočítá plocha skladu, která se 

zvětší o plochu manipulačních uliček. 

1.9 Manipulační prostředky 

Dle uspořádání skladu, systému skladování a uskladněného materiálu se volí vhodné 

manipulační prostředky, jako jsou různá zdvihací a přemisťovací zařízení (vysokozdvižné 

vozíky, jeřáby). V rámci tohoto kroku výpočtů se provádí stanovení jejich počtu dle 
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skladovacích kapacit a množství přeprav materiálu. Do výpočtu jsou zahrnuty parametry 

manipulačního zařízení, přepravované množství za rok, průměrná vzdálenost přeprav, 

efektivní fond manipulačního zařízení a další [3,5]. 

Potřebný počet manipulačních zařízení nvv [ks] dle vztahu (1.36) uvedený v [6]: 

𝑛𝑣𝑣 =
𝑄𝑆𝑝𝑎𝑙 ∙ 𝑖

60 ∙ 𝑞𝑣 ∙ 𝐸𝑣𝑜𝑧 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘
∙ (

𝐿

𝑣
+ 𝑡𝑛 + 𝑡𝑣)   [𝑘𝑠] (1.36) 

kde: QSpal ..  množství přepravovaného materiálu za rok [kg] 

 i ........ průměrný počet manipulací s manipulačním zařízením 

 qv ...... hmotnost dílů přepravovaných při jednom přejezdu [kg]  

 Evoz ...časový fond manipulačního zařízení snížený o čas údržby [hod/rok] 

 ss ...... směnnost manipulačního zařízení 

 k ....... koeficient ztrát kapacity manipulačního zařízení (např. 0,95) 

 L ....... průměrná délka pojezdu manipulačního zařízení (v obou směrech) [m] 

 v ....... rychlost manipulačního zařízení při manipulaci v objektu [m/min] 

 tn ....... čas potřebný k naložení součásti (např. 2 min) [min]  

 tv ....... čas potřebný k vyložení součásti (např. 2 min) [min] 

Výsledný počet manipulačních zařízení se zaokrouhluje na celá čísla nahoru [6]. 

1.10 Zásady ergonomie 

Vědní obor, který zkoumá fyzické postavení člověka v pracovním i mimopracovním 

prostředí, se nazývá ergonomie. Z ergonomie vystupují určitá pravidla a jejich dodržování 

je pro fyzickou i psychickou zátěž při práci pro dosažení k vyšší efektivnosti práce  

a menšímu opotřebení fyzické stránky lidí nezbytné. Z toho vyplývá, že projektant by při 

vytváření technologického projektu neměl zapomínat na tuto část projektu [1,2]. 

Pracovní prostředí týkající se výroby se skládá z hluku, osvětlení, otřesů, vibrací, 

klimatických podmínek, bezpečnosti práce na pracovišti a pracovního zatížení člověka. 

Některé vybrané aspekty jsou rozepsány níže. A z toho vyplývá, že je jednou ze základních 

oblastí ergonomie [2]. 

1.10.1 Rozměrové řešení pracoviště 

Technologický projektant při návrhu rozměrového řešení pracoviště nezná konkrétního 

pracovníka, který bude na daném pracovišti vykonávat práci. Měl by se tedy řídit 

proporcemi průměrného muže. Konstrukčně však by mělo být pracoviště navrženo tak, aby 

bylo velice jednoduše přizpůsobitelné menším i větším pracovníkům, ženám i mladistvým 

[2]. 

Je třeba tedy navrhnout výšku pracovního stolu, pracovní a manipulační prostor dělníka, 

pohodlnou polohu pro práci, ať už stání či sezení a jiné. Není-li možné, aby pracovník 

vykonával práci v sedě, je vhodné navrhnout pro pracoviště stoličku, která umožňuje  

tzv. polosed, jež je využívám v určitých částech technologické operace [1,2]. 
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Při umisťování strojů do provozu už výrobce stroje zaručuje splnění všech potřebných 

ergonomických zásad dle evropských norem. Nutností ale je zkontrolovat všechny 

potřebné vzdálenosti a navrhnou dostatečný prostor pro pracovníka. Jedná se o normu  

ČSN 73 5105 – Výrobní průmyslové budovy [1]. 

1.10.2 Hluk na pracovišti 

Hlukem se rozumí zvuk, který je nepříjemný pro sluchové ústroji. Nepůsobí jen na 

sluchové orgány, ale ovlivňuje také oběhový a nervový systém. Dlouhodobé vystavení 

nadměrnému hluku, může vést až ke značnému a trvalému poškození sluchu. Dochází tím 

také ke snížení produktivity práce a zvýšení rizika úrazu. Za následky je také považována 

nespavost či zvýšená nervozita. Před hlukem je tedy nezbytné se chránit, a to pomocí 

různých ucpávek do uší či sluchadlovými chrániči [1,2].  

Hladina intenzity zvuku se udává v decibelech. Nepříznivé vlivy hluku se dají dělit do  

tří kategorií, a to na obtěžující, rušivé a škodlivé vlivy. Na pracovišti, při fyzické námaze, 

by neměl hluk přesahovat 80 dB dle předpisu č. 272/2011 SB. Po překročení této hladiny 

je nutné využití pomůcek pro ochranu sluchového ústrojí, jak je uvedeno výše. Pro 

určování hlučnosti strojů platí norma ČSN EN ISO 3740 (ČSN 01 1603) – Metody měření 

hluku [2]. 

V projektové fázi je třeba udělat měření neprůzvučnosti neboli zvukové izolace hal, 

místností či konstrukcí. Všechny potřebné informace udává norma ČSN EN ISO 717-1 

(ČSN 73 0531) [1]. 

1.10.3 Osvětlení na pracovišti 

Více než 80 % informací získává člověk pomocí zraku. Z toho vyplývá, že je potřebné pro 

vykonávání činností správné osvětlení. Osvětlení pracoviště je možné zabezpečit 

přirozeným světlem, umělým i kombinací těchto typů. Ideální by bylo mít co největší podíl 

denního světla, ale to nelze zabezpečit vždy z důvodu změny počasí, noci atd. Z toho 

důvodu je vhodné navrhnou kombinaci, která trvale zajistí na pracovišti vhodné světelné 

podmínky. Zásady světelného řešení pracovišť určují normy ČSN 73 0580 – Denní 

osvětlení budov, ČSN EN 12 464-1 (ČSN 36 0450) – Osvětlení pracovních prostorů  

a ČSN 36 0451 – Umělé osvětlení průmyslových prostorů [1,2]. 

1.10.4 Požární ochrana 

Z hlediska požární ochrany se posuzují různé aspekty. Jedná se například o zpracovávaný 

materiál, používané technologie výroby, druhy skladů, umístění lahví s hořlavými plyny  

a jiné. Projektant se tedy musí řídit velkým množstvím předpisů a norem. Mezi ně 

například patří Požární bezpečnost staveb ČSN 73 0802, Předpisy pro zabezpečení požární 

bezpečnosti při výrobě, manipulaci, skladování a dopravě hořlavých kapalin ČSN 65 0201 

a Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem ČSN 05 0610 [2]. 

Každý objekt by měl být označen evakuačním plánem v případě požáru, únikovými  

a evakuačními cestami, vybaven hasícími přístroji atd. Zásady týkající se protipožární 

ochrany je nutno dodržovat a každý zaměstnanec s nimi musí být důkladně seznámen  

a proškolen o těchto zásadách [2]. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU FIRMY 

Analýza firmy je důležitá z hlediska zhodnocení jejího výrobkového portfolia, výrobních 

prostor či stávajícího strojního parku. Součástí je i představení firmy. 

2.1 Představení společnosti a její výrobní sortiment 

Společnost s názvem KOVOT Invest s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku  

v prosinci roku 2000. Jedná se o výrobní firmu, která působí ve strojírenském odvětví  

a zabývá se kovovýrobou. Sídlo společnosti je nedaleko okresního města Prostějov, v obci 

Stařechovice, místní části Služín. Tato firma se svou velikostí a počtem zaměstnanců řadí 

do kategorie malých firem. 

 

Obr. 2.1 Logo společnosti KOVOT Invest s.r.o. [7]. 

 

Obr. 2.2 Fotografie sídla firmy KOVOT Invest s.r.o. 

Hlavní náplní činnosti firmy je výroba standardních výtahových dveří, ale v rámci 

výrobních kapacit provádí i různou doplňkovou výrobu. V kategorii služeb se orientuje na 

NC zpracování plechu a povrchovou úpravu práškovým lakováním. 

Specializací společnosti je tedy výroba výtahových dveří s označením VDJ. Tento produkt 

je osazen všemi komponenty podle objednávky zákazníka. Jedná se o dveřní uzávěrku, 

dovírač dveří, spínač (zámkový, pantový) včetně kabeláže, sklo, madlo a spojovací 

materiál. Dveře se vyrábí s malým oknem (v ose či mimo osu) a celoprosklené, respektive 

s velkým oknem, ukázky VDJ jsou na obr. 2.3. 
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Obr. 2.3 Ukázka výtahových dveří vyráběných společností KOVOT Invest s.r.o. [8]. 

Co se týká doplňkové výroby či služeb, jedná se o: 

- povrchovou úpravu práškovým lakováním, 

- NC zpracování plechu, 

- výroba forem na plastové výlisky, 

- zámečnické, lisovací a svařovací práce, 

- NC obrábění, 

- NC ohýbání trubek, 

- montážní práce. 

Firma si sama k výrobkům zpracovává kompletní výrobní dokumentaci ve své konstrukční 

kanceláři. 

2.2 Stávající výrobní prostory a zařízení 

V areálu společnosti se nyní nachází dvě haly. Hlavní budova obsahuje administrativní 

část, sociální část a také výrobní a skladovací prostory. Co se týče skladovacích prostorů, 

tak se zde nachází sklad svařovacího materiálu a spotřebního materiálu a dále sklad 

tyčového materiálu. Výrobní prostory se dělí na část, kde je ohraňovací lis, dále na 

obrobnu, kde se nachází stojanové vrtačky, frézky a soustruhy. V části, která se nazývá 

lisovna, jsou pneumatické lisy a tabulové nůžky. Ve svařovně se nachází několik 

svařovacích pracovišť. Pásové pily se nachází v prostoru vedle skladu tyčového materiálu, 

který je nazýván dělení materiálu. A jako poslední je v této budově prostor brusírny, kde je 

pásová bruska a pneumatická bruska na dveře. 

Ve druhé hale se též nachází administrativní prostor. Dále je zde sklad polotovarů 

určených pro lakování a sklad spojovacího materiálu. Prášková lakovna se také nachází v 

tomto objektu a její součástí jsou dva sklady práškových barev. Jelikož jsou zde stanoviště 

laseru a vysekávačky, je zde též sklad plechu. Jako poslední se v této hale nachází 

montážní pracoviště, jehož součástí je sklad hotových výrobků. 

Z výše uvedeného vyplývá, že podnik nemá některé sklady oddělené od výroby, dalším 

problémem je, do určité míry komplikovaný, tok materiálu mezi jednotlivými výrobními 
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procesy. Proto se vedení společnosti rozhodlo postavit v areálu novou halu, do které 

přemístí stroje týkající se zpracování plechu a také sklad plechu. 

Od nového objektu si vedení slibuje zvýšení a oddělení jednotlivých skladovacích kapacit 

a menší průběžné časy mezi jednotlivými operacemi ve výrobě plus lepší tok materiálu. 

Lze tedy očekávat, že dojde ke snížení nákladů na manipulaci a zkrátí se průběžná doba 

výroby jednotlivých součástí a tím i celého výrobku. 

2.2.1 Staré rozmístění strojů 

Jak už bylo zmíněno v nadřazené kapitole, stávající stroje jsou rozmístěny do dvou 

výrobních hal. Většina technologických operací má svoje vlastní prostory. Co se týče 

zpracování plechu, stroje zabývající se těmito operacemi se nachází v obou halách.  

Rozmístění strojů či technologických pracovišť je na obrázku 2.3. Jsou na něm znázorněny 

jednotlivé výrobní (technologické) úseky a sklady. Stroje, kterými se zabývá práce jsou 

zobrazeny na konkrétních místech, kde se momentálně v podniku nachází. Schéma je též  

v příloze 1.  

Dále jsou zde snímky (obr. 2.4) aktuálního provozu, na kterých je hlavně vidět nedostatek 

skladovacích kapacit (polotovary, hotové výrobky, svazky plechů se nachází všude  

v prostoru). 

 

Obr. 2.3 Schéma současného rozmístění strojů. 
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Obr. 2.4. Fotografie současných výrobních prostorů firmy. 

2.3 Strategická analýza 

Strategická analýza se věnuje hodnocení prostředí jak uvnitř podniku, tak z vnější 

perspektivy. Patří sem např. SLEPT analýza, SWOT analýza či Porterova analýza pěti sil. 

Kromě strategické analýzy se dají provádět i jiné, jako například ekonomická či finanční 

analýza. Zhotovena je zde jen SWOT analýza, která je koncipována přímo do prostředí 

zmíněného podniku. 

2.3.1 SWOT analýza 

Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby z pohledu podniku definuje SWOT analýza.  

Dá se zní vycházet pro definování strategií a cílů společnosti.  

Hodnocení vnitřního prostředí firmy, které se týká silných a slabých stránek, ale současně 

také vnějšího prostředí neboli okolí podniku, které je znázorněno příležitostmi a hrozbami, 

je podstatou analýzy. Silné a slabé stránky jsou podnikem ovlivnitelné skutečnosti, avšak 

příležitosti a hrozby jsou ze strany podniku neovlivnitelné, dá se s nimi jen kalkulovat. 

Hrozby se dají pomocí různých opatření minimalizovat, a naopak příležitostí se za jistých 

okolností dá využít ve firemní prospěch [9]. 

Za přehledné zobrazení výsledků analýzy je považována forma tzv. matice. Vyplývají  

z ní kombinace silných a slabých stránek dohromady s potenciálními příležitostmi  

a hrozbami z vnějšího prostředí. Z výsledků analýzy je však třeba stanovit možné závěry. 

Ty by měly odhalit základní vazby mezi jednotlivými částmi matice. S těmito závěry je 

nutné dále pracovat a z nich vyvodit výsledek analýzy pro strategii a další rozvoj 

společnosti či konkretizaci jejích cílů do budoucna [9,10]. 

Strategie rozvoje společnosti je založena na poskytování vysoce kvalitních produktů  

a služeb na základě individuálního přístupu k zákazníkovi při zachování pozitivních 

provozních výsledků společnosti. Strategie je také zaměřena na posílení pozice společnosti 

na trhu a rozšíření jejího tržního podílu vyhledáváním tržních příležitostí a aktivním 

oslovováním nových potenciálních zákazníků. Společnost má v rámci svého strategického 
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rozvoje stanovenou SWOT analýzu. Níže uvedená tabulka uvádí přehled silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb společnosti KOVOT Invest s.r.o. 

Tab. 2.1 SWOT analýza [11]. 

Silné stránky – S Slabé stránky – W 

• dobrá finanční situace 

• dostatečně dlouhá historie 

společnosti – 16 let na trhu 

• silná a stabilizovaná pozice na trhu 

• všeobecné povědomí o existenci 

společnosti a jejich produktech 

• certifikace ISO, EU certifikace 

VDJ 

• specifický přístup k zákazníkovým 

požadavkům a přáním 

• rychlá přizpůsobivost společnosti 

na požadavky trhu 

• široká základna stálých odběratelů 

• zpracovaná strategie rozvoje 

společnosti 

• dlouhodobé zkušenosti a znalosti 

managementu společnosti 

• kvalifikovaní zaměstnanci se 

zkušenostmi 

• zkušenosti s realizací rozvojových 

investičních projektů 

• moderní výrobní technologie 

• vlastní konstrukční oddělení  

• nemožnost výroby nových produktů 

• objem výroby nedostačující 

požadavkům odběratelů – 

nedostatečná kapacita 

• vysoké náklady z kooperací 

• časové prodlevy ze zpoždění 

v kooperacích 

Příležitosti – O Ohrožení – T 

• stabilní pozice trhu 

• vysoká konkurenceschopnost 

společnosti 

• stabilní poptávka od stávajících 

odběratelů 

• rozšíření exportu na nové trhy 

• orientace zákazníka na kvalitní 

výrobky 

• maximální využití výrobního a 

lidského potenciálu 

• snižování výrobních nákladů 

• snižování energetické náročnosti 

výroby 

• změna makroekonomického 

prostředí 

• nepříznivé změny v podnikatelském 

prostředí v ČR (změna legislativy 

apod.) 

• stále přísnější směrnice a vyhlášky 

(ochrana ŽP, bezpečnost práce, hyg. 

normy aj.), což znamená zvyšující se 

náklady na provoz 

• špatná platební morálka odběratelů 

• ztráta podílu na trhu z důvodu 

nesplnění nároků na kvalitu výrobků 

a nové produktové řady 

• nedostatek vyučených pracovníků 

2.3.2 Závěry ze SWOT analýzy vztahující se k diplomové práci 

Z porovnání stávajícího stavu firmy a slabých stránek vyplývá, že firma nemá dostatek 

kapacit k navýšení výroby, a to jak výrobních, tak skladovacích, a to vede k realizaci této 
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práce. Jelikož má ale stabilní pozici na trhu a dobrou finanční situaci, rozhodla se vyřešit 

problémy výstavbou nové haly. Využije stávající nepoužívaný objekt v areálu společnosti, 

který zbourá a místo něj postaví novou halu, která bude mít administrativní, skladovací  

a výrobní prostory. Chce tak docílit příležitosti dostat se díky rozšíření kapacity na nové 

trhy a rozšířit sortiment výroby, ale také eliminovat slabé stránky jako nutnost kooperací 

zakoupením nových strojů či nedostatek výrobních kapacit jejich navýšením. 

2.4 Vymezení problému 

Jelikož má firma nedostatečné prostory pro skladován materiálu a v budoucnu by chtěla 

rozšířit práškovou lakovnu, rozhodla se pro výstavbu nové haly, která bude zaměřena jen 

na zpracování plechu a jeho skladování. Firma též na popud růstu poptávky po výtahových 

dveřích chce zvýšit objem výroby.  

Z toho vyplývá, že je potřeba naprojektovat novou halu i s osazením stroji a jejich 

technologické rozmístění a k tomu i skladovací prostory. 

Důsledkem výstavby nové haly je změna rozložení materiálového toku areálem 

společnosti, proto je nutno optimalizovat nově vzniknutý materiálový tok. 

Díky přemístění stávajících strojů a skladu plechu do nové výrobní haly se uvolní prostory, 

které by se mohly stát skladem hotových výrobků a polotovarů. 

Technologické projektování nové výrobní haly a optimalizace materiálového toku areálem 

podniku je obsahem této diplomové práce. 

V následné praktické části nebudou na přání firmy uváděny přesné hodnoty jednotlivých 

informací (jedná se hlavně o informace číselné). Jedná se totiž o interní informace  

a o smluvní závazky s odběrateli a potažmo i dodavateli. Co se týče celkových 

vypočítaných hodnot, ty by neměly být ve velké míře zkresleny. 

2.5 Analýza současného materiálového toku 

Pro analýzu materiálového toku areálem je třeba zjistit konkrétní tok materiálu mezi 

jednotlivými skladovacími a výrobními částmi firmy. Pro materiálový tok i další výpočty 

byl vybrán konkrétní představitel.  

Výtahové dveře se vyrábí v několika rozměrových specifikacích dle přání zákazníka. Tyto 

typy výrobku se od sebe liší mírnou změnou složitosti, ne však počtem a sledem 

technologických operací. Tabulka 2.2 uvádí jednotlivé druhy výtahových dveří a u nich 

množství vyrobené za rok 2016. Z tabulky vyplývá, že nejpočetnější je představitel 

výtahových dveří se světlostí dveří 800 mm. Jedná se také váhově i velikostně o průměrný 

výrobek, který se svou složitostí výroby téměř neodlišuje od ostatních. Z těchto důvodů byl 

tento typ tedy zvolen za představitele vyráběných produktů. 

Tab. 2.2 Typy vyráběných výtahových dveří [8]. 

Typ VDJ Vyrobené množství [ks] 

světlost dveří 600 57 

světlost dveří 700 965 

světlost dveří 750 437 

světlost dveří 800 1438 

světlost dveří 850 404 

světlost dveří 900 278 

světlost dveří 1000 21 
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2.5.1 Analýza materiálových toků 

Jedná se o velmi důležitou část projektování. Materiálový tok se znázorňuje např. pomocí 

Sankeyova diagramu. K tomuto diagramu patří též šachovnicová tabulka materiálových 

toků, která je výchozím prvkem pro sestrojení Sankeyova diagramu [2].  

Co se týká šachovnicové tabulky, její uspořádání je takové, že pozice v řádcích zaujímají 

části provozu, ze kterých materiál odchází, a ve sloupcích jsou naopak místa, kde materiál 

přichází. Materiál, jež je za určitý časový úsek na pozici dopraven, musí z pozice také 

„pryč“, respektive musí být dopraven na určitý výrobní či skladovací úsek v podniku [12].  

V Sankeyho diagramu jsou znázorněna místa ze šachovnicové tabulky, které jsou podle 

intenzity materiálového toku propojeny různě širokými čarami. Čím větší je přepravovaný 

objem, tím širší čára [2,13]. 

Byla sestavena šachovnicová tabulka, která ukazuje jednotlivé pohyby materiálu mezi 

konkrétními skladovacími a výrobními jednotkami v kilogramech za rok. Technologické 

postupy a k nim příslušné kusovníky byly zdrojem pro vypracování šachovnicové tabulky. 

Všechny tyto informace má firma obsaženy u jednotlivých typů výrobků či polotovarů  

a jsou dostupné v informačním systému. Jak už bylo zmíněno dříve, byl brán v potaz pouze 

materiálový tok týkající se výtahových dveří, pro zjednodušenost byly hmotnosti 

přepravovaného materiálu či polotovarů vztaženy k představiteli, VDJ, světlosti 800. 

Šachovnicová tabulka 2.3 zahrnuje veškeré vyrobené výtahové dveře. Skladové 

hospodářství je v areálu rozloženo do několika částí, ale pro zjednodušení to bylo vzato 

jako celek. I stroje týkající se technologie zpracování plechu, které jsou nyní rozmístěny  

v obou budovách areálu, jsou brány jako jedna buňka. 

Tab. 2.3 Šachovnicová tabulka. 
           KAM 

ODKUD 
OKOLÍ SKLAD ZPRAC. PL. DĚLÍRNA OBROBNA LISOVNA SVAŘOVNA BRUSÍRNA LAKOVNA MONTÁŽ SUMA 

OKOLÍ 
 

413261 0 0 0 0 0 0 0 639 413900 

SKLAD 355792 
 

365968 20563 0 0 0 0 11700 15030 769053 

ZPRAC. PL. 52498 0 
 

7200 562 11860 279980 0 13702 166 365968 

DĚLÍRNA 1454 0 0 
 

6910 1221 18178 0 0 0 27763 

OBROBNA 3517 0 0 0 
 

0 2983 5462 0 342 12304 

LISOVNA 0 0 0 0 731 
 

2957 0 9393 0 13081 

SVAŘOVNA 639 0 0 0 4101 0 
 

189324 298385 973 493422 

BRUSÍRNA 0 0 0 0 0 0 189324 
 

0 5462 194786 

LAKOVNA 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

337529 337529 

MONTÁŽ 0 355792 0 0 0 0 0 0 4349 
 

360141 

SUMA 413900 769053 365968 27763 12304 13081 493422 194786 337529 360141 2987947 

Z šachovnicové tabulky byl pro lepší znázornění vytvořen Sankeyův diagram 

materiálových toků. Postavení jednotlivých výrobních a skladovacích částí vychází  

z aktuálního dispozičního rozložení v areálu společnosti. 

K vytvoření Sankeyova diagramu na obrázku 2.5 byla použita zkušební verze programu 

e!Sankey 4.3. 
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Obr. 2.5 Sankeyův diagram materiálového toku areálem [14]. 

2.5.2 Blokové schéma 

Bloková schémata neboli postupové grafy zachycují analýzu výrobního procesu 

jednotlivých součástí či výrobků. Jednotlivé technologické či manipulační a jiné operace 

vyskytující se ve výrobě poskytují analýzu výrobního procesu. Postupuje se od 

skladovacích činností přes výrobní, manipulační až po expedici. Jednotlivé dílčí úkony 

jsou znázorňovány pomocí symbolů, které jsou na obrázku 2.6 níže [3]. 

 

Obr. 2.6 Symboly pro znázornění postupového grafu [15]. 

Byl sestaven postupový graf pro výrobek VDJ (obr. 2.7), ale s tím omezením, že se jedná  

o průběh výrobou hlavní části výtahových dveří (dveřního křídla se zárubní), ke kterým se 

v jednotlivých částech schématu připojují dílčí polotovary. 

Z postupového grafu je krásně patrné, jak na sebe technologické operace navazují i to, kde 

jsou časové prostoje ve formě čekání na další operaci. 
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Obr. 2.7 Postupový graf výroby. 
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3 KAPACITNÍ PROPOČTY 

Kapitola, zabývající se kapacitními propočty, se z velké části týká konkrétních výpočtů 

zaměřených na množství strojů, počty dělníků a velikosti všech potřebných ploch neboli 

celkovou velikost haly. Ale uvádí se v ní také technologie výroby produktu, který je 

hlavním výrobním artiklem firmy. A též je v kapitole obsažen popis strojů, které bude hala 

obsahovat. 

Výtahové dveře jsou vzhledově vcelku jednoduchá součást, nicméně konstrukčně vcelku 

složitá. Skládají se z mnoha polotovarů, které si firma vyrábí sama, a dalších komponent, 

které nakupuje od specializovaných dodavatelů. 

I když se v podstatě jedná o sériovou výrobu, každá zakázka dveří je přizpůsobena 

konkrétním požadavkům zákazníka. Je to z toho důvodu, že v každé výtahové šachtě  

a každém domě, kde se výtah staví či rekonstruuje, jsou jiné rozměrové podmínky. Proto 

se dveře po konzultaci uzpůsobují, v rámci konstrukčních a výrobních mezí, zadaným 

požadavkům.  

Dá se tedy říci, že průběžná doba výroby každého představitele konkrétní objednávky je 

jinak dlouhá, liší se však v řádech minut. Z toho vyplývá, že pro tuto práci se vybral 

nejčastěji poptávaný představitel, který je uveden v kapitole 2.5. 

Pro výpočty je brán součet normo minut pro jednotlivá pracoviště za práci, která na nich 

byla provedena během výroby jednoho kusu VDJ (jedná se i o časy práce na 

komponentech). Množství, které bylo vyrobena za rok 2016 je zhruba 300 ks výtahových 

dveří měsíčně, což v přepočtu znamená 3 600 ks za rok. Firma by však díky zvyšující se 

poptávce chtěla vyrábět vyšší objem tohoto výrobku a to zhruba 400 ks výtahových dveří 

za měsíc, což je 4 800 ks ročně. Všechny tyto hodnoty jsou brány jako podklady, díky 

kterým se vypočítají potřebné části týkající se kapacitních propočtů. 

3.1 Výrobní technologie 

Z výrobních příkazů poskytnutých podnikem vychází, že na výrobě výtahových dveří se 

podílí mnoho technologických operací. Z těchto výkazů přímo vyplývají časy, které se 

týkají každé technologické operace. Díky tomu je docíleno časů, v normo minutách, které 

se týkají jednotlivých použitých technologií při výrobě.  

Jelikož nová hala bude obsazena z velké části stávajícími stroji firmy, a to jenom 

technologiemi, které se týkají zpracování plechu, tak jsem vybral pro výpočty následující 

podstatné technologie:  

- řezání laserem,  

- vysekávání,  

- ohraňování,  

- stříhání.  

V následující tabulce jsou uvedeny technologické operace a k nim i potřebné časy  

(strojní + dávkový) vztaženy na jeden kus. 
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Tab. 3.1 Technologické operace a k nim náležící časová norma [8]. 

technologická operace minuty 

řezání laserem 7,61 

vysekávání 38,11 

ohraňování 53,64 

stříhání 8,37 

Z hlediska uvedených časů je patrné, že nejvíce času z uvedených technologií zaujímá 

ohraňování a po něm vysekávání. 

 

 

Obr. 3.1 Graf spotřebovaného času jednotlivých strojů na výrobu jednoho kusu. 

3.2 Technologické vybavení haly 

Nová hala bude disponovat pěti stroji, a to dvěma ohraňovacími lisy, pevnolátkovým 

laserem, vysekávacím lisem a tabulovými nůžkami. Tři z těchto strojů jsou stávající, další 

stávající bude vyměněn za nový a jeden bude přikoupen. 

Technologie řezání laserem – TruLaser 3030 fiber  

Jedná se o pevnolátkový laser od společnosti Trumpf. Označení je TruLaser 3030 fiber.  

Je to všestranný stroj pro laserové řezání. Disponuje jednoduchou koncepcí pro obsluhu  

i údržbu. Obsahuje jen jednu řezací hlavu pro všechny tloušťky plechu, díky čemuž odpadá 

její výměna. Má též otočný, dotykový ovládací pult. Pevnolátkový laser profituje  

na rozmanitosti zpracovávaných matriálu v různých tloušťkách, ale též na zpracování 

minimálních obrysů, vysoké kvalitě řezu u tenkých materiálů nebo jednoduchém odebírání 

hotových dílu. Laser je též osazen příslušenstvím na zakládání plechů na pracovní stůl 

(výměník palet), které se nazývá LoadMaster [16,17]. 

Základní technické údaje o těchto zařízeních jsou uvedeny v tab. 3.2. Více technických 

parametrů je uvedeno v příloze 2. 
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Tab. 3.2 Technické údaje TruLaser 3030 fiber a Load Master [16]. 

TruLaser 3030 fiber 

Pracovní rozsah (osy x/y/z) 3000/1500/115 mm 

Max. hmotnost obrobku 900 kg 

Orientační rozměry  8800 x 6010 mm 

Max. tloušťky plechu  

(konstrukční ocel/nerez/hliník/měď/mosaz) 

20/15/15/6/6 mm 

LoadMaster 

Max./min. formát plechu 3000x1500/1000x1000 mm 

Max. tloušťka plechu 25 mm 

Max. hmotnost plechu 900 kg 

 

 

Obr. 3.2 TruLaser 3030 fiber od společnosti Trumpf [17]. 

 

Obr. 3.3 Příklady výpalků z TruLaser 3030 fiber. 

Technologie vysekávání – TruPunch 1000 

Vysekávací lis je také od společnosti Trumpf. Jedná se o typ TruPunch 1000. Je to nejnižší 

řada, kterou výrobce poskytuje. Tento stroj je obzvláště prostorově úsporný a velice 

jednoduchý na obsluhu. Jde o ideální vstup do světa profesionálního děrování, jelikož stroj 

disponuje všemi podstatnými funkcemi děrovacích strojů. Pracuje s plechy středního 

formátu a menšími, které se dají kompletně obrobit na jedno upnutí bez přesazování. Stroj 

disponuje dotykovou obrazovkou s intuitivní navigací v menu, díky čemuž je obsluha 

schopna rychle vyrábět jednoduché díly až po díly mnohotvárné. Zařízení je vhodné jak 

pro střední sériovost, tak pro rychle se měnící sortiment výroby, z čehož vyplývá, že lze 

reagovat na menší zakázky rychle a flexibilně [17,18]. 

Základní technické údaje o tomto zařízeních jsou uvedeny v tab. 3.3. Více technických 

parametrů je uvedeno v příloze 3. 
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Tab. 3.3 Technické údaje TruPunch 1000 [18]. 

Pracovní rozsah (x/y) 2500/1250 mm 

Max. tloušťka plechu 6,4 mm 

Max. hmotnost obrobku 150 kg 

Orientační rozměry 6540 x 5837 mm 

 

 

Obr. 3.4 TruPunch 1000 od společnosti Trumpf [17]. 

 

Obr. 3.5 Příklady vysekaných dílců z TruPunch 1000. 

Technologie ohraňování – TruBend 5085 

Stávající ohraňovací lis je od firmy Trumpf. Jedná se o typ TruBend 5085.Ten typ stroje 

pochází z produktové řady TruBend 5000. Série 5000 je dle výrobce jejich celosvětově 

neúspěšnější řadou ohraňovacích lisů. Zaručuje rychlý a jednoduchý vstup do světa 

profesionálního ohýbání plechů. Disponuje všemi podstatnými funkcemi. Jedná se  

o produktivní stroj, který je vhodný jak pro kusovou, tak i sériovou výrobu.  Programování 

přímo na dotykové obrazovce pultíku s intuitivním menu umožňuje obsluze měnit 

jednotlivé parametry přímo při výrobě. Jednoduchá výměna nástrojů usnadňuje změnu 

druhu ohýbaného polotovaru. Lze tak rychle reagovat na menší zakázky či měnící se 

sortiment ohýbaných dílů [17,19]. 
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Základní technické údaje o tomto zařízeních jsou uvedeny v tab. 3.4. Více technických 

parametrů je uvedeno v příloze 4. 

Tab. 3.4 Technické údaje TruBend 5085 [19]. 

Ohraňovací délka 2210 mm 

Volný průchod stojanu 1750 mm 

Užitečná montážní výška 385 mm 

Orientační rozměry 3020 x 1800 mm 

 

 

Obr. 3.6 TruBend 5085 od společnosti Trumpf [17]. 

 

Obr. 3.7 Příklad ohraněného dílce z TruBend 5085. 

Technologie ohraňování – TruBend 7036 

Zakoupen bude další ohraňovací lis od již zmíněné německé firmy. Jedná se o sériovou 

řadu TruBend 7000. Konkrétně o typ TruBend 7036. Jde o stroj, který je perfektním 

příkladem pro dokonalou souhru člověka a stroje. U této řady kladl výrobce velký důraz na 

ergonomii a jednoduchou obsluhu, která je snadná, rychlá a zajišťuje trvalou kvalitu dílů. 

To pomáhají zajistit dotyková obrazovka, liniový laser a led pásek světel. Stroj jako první 

ohraňovací lis získal ergonomický certifikát, což vypovídá o důležitosti ergonomie  

a důrazu na ni při vývoji tohoto stroje. Velkou ohýbací sílu při velké pracovní rychlosti 

zajišťuje motorem přímo poháněný beran, který je i při nízkých otáčkách schopen 

dosahovat vysokého točivého momentu. Díky tomu se ohýbají malé a středně velké díly 

velice produktivně. Výměna nástrojů je, tak jako u sérii 5000, velmi jednoduchá [17,19]. 

Základní technické údaje o tomto zařízeních jsou uvedeny v tab. 3.5. Více technických 

parametrů je uvedeno v příloze 5. 

 

 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 42 

Tab. 3.5 Technické údaje TruBend 7036 [19]. 

Ohraňovací délka 1020 mm 

Volný průchod stojanu 932 mm 

Užitečná montážní výška 295 mm 

Orientační rozměry 1805 x 1330 mm 

 

 

Obr. 3.8 TruBend 7036 od společnosti Trumpf [17]. 

Technologie stříhání – GS-630 II 

Nastane též obměna tabulových nůžek. Stávající stroj bude vyměněn za nový od firmy 

Amada. Typ GS-630 II je nejmenší z řady GS II, která se skládá ze tří velikostí. Jedná se  

o tradici výroby trvající již několik desítek let, během kterých probíhá neustálé vyvíjení  

a zdokonalování modelů. Tento model má ručně nastavitelný úhel řezu a také řeznou 

mezeru. Je osazen moderním řídicím systémem s dotykovým displejem, přes který se 

ovládají všechny relevantní funkce stroje. Dále mají nůžky zaměřovací zařízení pro 

usnadnění stříhání dle nárysu, kdy obsluha používá vychylovací zrcadlo zaměřené přímo 

na břit horního nože. Čtyři střižné nože umožňují kvalitní střih při vysoké produktivitě 

výroby [20]. 

Základní technické údaje o tomto zařízení jsou uvedeny v tab. 3.6. Více technických 

parametrů je uvedeno v příloze 6. 

Tab. 3.6 Technické údaje GS-630 II [20]. 

Střižná délka 3050 mm 

Zdvih 160 mm 

Max. tloušťky plechu  

(konstrukční ocel/nerez/hliník) 

6,35/8/4 mm 

Orientační rozměry 3830 x 2230 mm 
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3.3 Efektivní časové fondy 

Výpočty, týkající se efektivních časových fondů, jsou vztaženy pro kalendářní rok 2018. 

Zmíněný rok není přestupný, tedy má 365 dnů, z toho 52 dnů připadá na sobotu a shodný 

počet na neděli. Státní svátky se týkají 12 dnů, ale jen 11 z nich připadá na dny pracovní. 

Podnik též vypisuje dny celozávodní dovolené a předběžné stanovisko je takové,  

že celozávodní dovolená bude zabírat během roku 6 pracovních dnů. Díky těmto 

informacím docílíme efektivních časových fondů pro jednu směnu. 

Efektivní časový fond ručního pracoviště 

Hodnoty: Kc = 365 dnů; So = 52 dnů; Ne = 52 dnů; Sv = 11dnů; D = 6 dnů 

Vycházíme ze vzorce (1.1): 

𝐸𝑟 = (𝐾𝑐 − 𝑆𝑜 − 𝑁𝑒 − 𝑆𝑣 − 𝐷) ∙ 8 = 1 952 ℎ𝑜𝑑/𝑟𝑜𝑘 (3.1) 

Efektivní časový fond stroje 

Hodnoty: Er = 1 952 hod/rok 

Vycházíme ze vztahu (1.2): 

𝐸𝑠 = 𝐸𝑟 − (0,1 𝑎ž 0,12) ∙ 𝐸𝑟 = 1 717,76 ≐ 1 717 ℎ𝑜𝑑/𝑟𝑜𝑘 (3.2) 

Efektivní časový fond dělníka 

Hodnoty: Er = 1 952 hod/rok; D = 20 dnů; Nm = 15 dnů 

Vycházíme ze vzorce (1.3): 

𝐸𝑑 = 𝐸𝑟 − (𝐷 + 𝑁𝑚) ∙ 8 = 1 672 ℎ𝑜𝑑/𝑟𝑜𝑘 (3.3) 

3.4 Výpočet pracovišť 

Jelikož přemisťujeme stávající stroje s možností obměny či doplnění, těmito výpočty bude 

ověřeno využití strojů a tím také zjištěno, jakou kapacitu strojů má firma volnou pro 

případnou další výrobu jiných zakázek. Také díky již zavedené výrobě bude pro pracoviště 

řezání laserem a stříhání brána v úvahu jedna směna. Kdežto u pracovišť vysekávání  

a ohraňování bude brán v úvahu dvousměnný provoz. 

Pro teoretický počet strojů vycházíme z rovnice (1.5). 

 

Obr. 3.9 GS-630 II od společnosti Amada [20]. 
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Teoretický počet fiber laserů 

Hodnoty: tk1 = 7,61 min; N = 4 800 ks; Es = 1 717 hod/rok; ss = 1; kpns = 1,1 

𝑃𝑡ℎ𝑠1 =
𝑡𝑘1 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠
0,322; 𝑃𝑠𝑘𝑠1 = 1 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗 (3.4) 

Pro technologickou operaci řezání laserem je potřeba jeden stroj. 

Teoretický počet vysekávacích lisů 

Hodnoty: tk2 = 38,11 min; N =4 800 ks; Es = 1 717 hod/rok; ss = 2; kpns = 1,1 

𝑃𝑡ℎ𝑠2 =
𝑡𝑘2 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠
= 0,807; 𝑃𝑠𝑘𝑠2 = 1 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗 (3.5) 

Pro technologickou operaci vysekávání je potřeba jeden stroj. 

Teoretický počet ohraňovacích lisů 

Hodnoty: tk3 = 53,64 min; N = 4 800 ks; Es = 1 717 hod/rok; ss = 2; kpns = 1,1 

𝑃𝑡ℎ𝑠3 =
𝑡𝑘3 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠
= 1,136; 𝑃𝑠𝑘𝑠3 = 2 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗𝑒 (3.6) 

Pro technologickou operaci ohraňování jsou potřeba dva stroje. 

Teoretický počet tabulových nůžek 

Hodnoty: tk4 = 8,37 min; N =4 800 ks; Es = 1 717 hod/rok; ss = 1; kpns = 1,1 

𝑃𝑡ℎ𝑠4 =
𝑡𝑘4 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠
= 0,355; 𝑃𝑠𝑘𝑠4 = 1 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗 (3.7) 

Pro technologickou operaci stříhání je potřeba jeden stroj. 

Při výpočtu využití strojů se řídíme vztahem (1.6). 

Využití fiber laseru 

Hodnoty: Pths1 = 0,322; Psks1 = 1 

𝜂1 =
𝑃𝑡ℎ𝑠1

𝑃𝑠𝑘𝑠1
∙ 100 = 32,2 % (3.8) 

Využití laseru pro výrobu VDJ je zhruba 33 %, zbylých 67 % je tedy volných pro ostatní 

výrobu či služby. 

Využití vysekávacího lisu 

Hodnoty: Pths2 = 0,807; Psks2 = 1 

𝜂2 =
𝑃𝑡ℎ𝑠2

𝑃𝑠𝑘𝑠2
∙ 100 = 80,7 % (3.9) 
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Využití vysekávačky pro výrobu VDJ je zhruba 81 %, zbylých 19 % je tedy volných pro 

ostatní výrobu či služby. 

Využití ohraňovacích lisů 

Hodnoty: Pths3 = 1,136; Psks3 = 2 

𝜂3 =
𝑃𝑡ℎ𝑠3

𝑃𝑠𝑘𝑠3
∙ 100 = 56,8 % (3.10) 

Využití ohraňáků pro výrobu VDJ je zhruba 57 %, zbylých 43 % je tedy volných pro 

ostatní výrobu či služby. 

Využití tabulových nůžek 

Hodnoty: Pths4 = 0,355; Psks4 = 1 

𝜂4 =
𝑃𝑡ℎ𝑠4

𝑃𝑠𝑘𝑠4
∙ 100 = 35,5 % (3.11) 

Využití nůžek pro výrobu VDJ je zhruba 36 %, zbylých 64 % je tedy volných pro ostatní 

výrobu či služby. 

Porovnání využití všech strojů pomocí grafického znázornění je na obr. 3.10. 

 

Obr. 3.10 Graf budoucího využití jednotlivých strojů v hale. 

3.5 Výpočet pracovníků 

Při výpočtech strojních dělníků připadajících na jednotlivé stroje se využije vzorců (1.9), 

(1.10), (1.13). 

Strojní dělníci pro fiber laser 

Hodnoty: tk1 = 7,61 min; N = 4 800 ks; Es = 1 717 hod/rok; ss = 1; kpns = 1,1; a = 1 

𝐷𝑣𝑠1 =
𝑡𝑘1 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠 ∙ 𝑎
= 0,322 (3.12) 
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Pro zabezpečení obsluhy tohoto stroje je zapotřebí jednoho strojního dělníka. 

Strojní dělníci pro vysekávací lis 

Hodnoty: tk2 = 38,11 min; N = 4 800 ks; Es = 1 717 hod/rok; ss = 2; kpns = 1,1; a = 1 

𝐷𝑣𝑠2𝐼 =
𝑡𝑘2 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠 ∙ 𝑎
= 0,807 (3.13) 

Pro zabezpečení obsluhy tohoto stroje na první směně je zapotřebí jednoho strojního 

dělníka. 

𝐷𝑣𝑠2𝐼𝐼 = (𝑠𝑠 − 1) ∙ 𝐷𝑣𝑠2𝐼 = 1 (3.14) 

𝐷𝑣𝑠2 = 𝐷𝑣𝑠2𝐼 + 𝐷𝑣𝑠2𝐼𝐼 = 2  (3.15) 

Pro zabezpečení obsluhy tohoto stroje ve dvousměnném provozu je zapotřebí dvou 

strojních dělníků. 

Strojní dělníci pro ohraňovací lisy 

Hodnoty: tk3 = 53,64 min; N = 4 800 ks; Es = 1 717 hod/rok; ss = 2; kpns = 1,1; a = 1 

𝐷𝑣𝑠3𝐼 =
𝑡𝑘3 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠 ∙ 𝑎
= 1,136 (3.16) 

Pro zabezpečení obsluhy těchto strojů na první směně je zapotřebí dvou strojních dělníků. 

Pro druhou směnu je třeba zabezpečit obsluhu jen jednoho stroje, jelikož druhý bude dle 

interních informací primárně v pracovní nečinnosti. 

𝐷𝑣𝑠3𝐼𝐼 = (𝑠𝑠 − 1) ∙ 𝐷𝑣𝑠3𝐼 = 1 (3.17) 

𝐷𝑣𝑠3 = 𝐷𝑣𝑠3𝐼 + 𝐷𝑣𝑠3𝐼𝐼 = 3  (3.18) 

Pro zabezpečení obsluhy těchto strojů ve dvousměnném provozu je zapotřebí tří strojních 

dělníků, ale jen v případě, kdy druhá směna je realizována pouze na jednom stroji. 

Strojní dělníci pro tabulové nůžky 

Hodnoty: tk4 = 8,37 min; N = 4 800 ks; Es = 1 717 hod/rok; ss = 1; kpns = 1,1; a = 1 

𝐷𝑣𝑠4 =
𝑡𝑘4 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠 ∙ 𝑎
= 0,355 (3.19) 

Pro zabezpečení obsluhy tohoto stroje je zapotřebí jednoho strojního dělníka. 

Celkový počet strojních dělníků 

Hodnoty: Dvs1 = 1; Dvs2 = 2; Dvs3 = 3; Dvs4 = 1 

Vycházíme ze vztahu (1.15): 

𝐷𝑣 = 𝐷𝑣𝑠 = 𝐷𝑣𝑠1 + 𝐷𝑣𝑠2 + 𝐷𝑣𝑠3 + 𝐷𝑣𝑠4 = 7 (3.20) 
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Pro obsluhu všech strojů je tedy potřeba 7 strojních pracovníků 

Evidenční počet strojních pracovníků 

Hodnoty: Dvs = 7; Es = 1 717 hod/rok; Ed = 1 672 hod/rok 

Vycházíme z rovnice (1.17): 

𝐷𝑒𝑣𝑠 = 𝐷𝑣𝑠 ∙
𝐸𝑠

𝐸𝑑
= 7,188 ≅ 8 (3.21) 

Z výpočtu vyplývá, že je zapotřebí mít 8 zaměstnanců k obsluze těchto strojů. 

Evidenční počet pomocných pracovníků 

Hodnoty: Dv = 7 

Vycházíme ze vztahů (1.18), (1.19): 

𝐷𝑝 = (0,3 − 0,4) ∙ 𝐷𝑣 = 2,45 ≅ 3 (3.22) 

Je třeba tří pomocných pracovníků. 

𝐷𝑒𝑣𝑝 = 1,1 ∙ 𝐷𝑝 = 3,3 ≅ 4 (3.23) 

Počet evidenčních pomocných dělníků je čtyři. 

Celkový počet evidenčních pracovníků 

Hodnoty: Devs = 8; Devp = 4 

K výpočtu využijeme rovnici (1.20): 

𝐷𝑒𝑣𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑠 + 𝐷𝑒𝑣𝑝 = 12 (3.24) 

Pro provoz strojů a jejich obsluhu je třeba 12 evidenčních dělníků. 

Pomocný a obslužný personál 

Hodnoty: Devc = 12 

Vycházíme z vzorce (1.21): 

𝐷𝑝𝑜𝑝 = (0,015 − 0,03) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐 = 0,3 ≅ 1 (3.25) 

Pro zabezpečení manipulace s materiálem ke strojům a pomoci u strojů je třeba jednoho 

zaměstnance. 

Inženýrsko-techničtí a administrativní pracovníci 

Hodnoty: Devc = 12 

Vyjdeme ze vztahu (1.22): 

𝐼𝑇𝐴 = (0,15 − 0,25) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐 = 3 (3.26) 

Pro zajištění provozu je třeba 3 Inženýrsko-technických a administrativních pracovníků. 
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Celkový počet zaměstnanců 

Hodnoty: Devc = 12; ITA = 3; Dpop = 1 

Vycházíme z rovnice (1.23): 

𝐷𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐼𝑇𝐴 + 𝐷𝑝𝑜𝑝 = 15 (3.27) 

Pro chod celého objektu – haly je třeba 15 zaměstnanců. 

3.6 Výpočet ploch 

Pro výpočty výrobní plochy bylo užito vzorců (1.24), (1.26). 

Výměra výrobní plochy 

Plocha pro fiber laser TruLaser 3030: 

𝑓𝑠1 = (8,8 + 1,2) ∙ (6,01 + 1,8) ≅ 79 𝑚2 (3.28) 

Plocha pro vysekávací lis TruPunch 1000: 

𝑓𝑠2 = (6,54 + 1,2) ∙ (5,837 + 1,8) ≅ 60 𝑚2 (3.29) 

Plocha pro ohraňovací lisTruBend 5085: 

𝑓𝑠3𝐼 = (3,02 + 1,2) ∙ (1,8 + 1,8) ≅ 16 𝑚2 (3.30) 

Plocha pro ohraňovací lis TruBend 7036: 

𝑓𝑠3𝐼𝐼 = (1,805 + 1,2) ∙ (1,33 + 1,8) ≅ 10 𝑚2 (3.31) 

Plocha pro tabulové nůžky GS-630 II: 

𝑓𝑠4 = (3,83 + 1,2) ∙ (2,23 + 1,8) ≅ 21 𝑚2 (3.32) 

Celková plocha pro stroje 

𝐹𝑠 = ∑ 𝑓𝑠𝑗 ∙ 𝑛𝑗

𝑚

𝑗=1

= 186 𝑚2 (3.33) 

Celková výrobní plocha 

𝐹𝑣 = 𝐹𝑠 = 186 𝑚2 (3.34) 

Celková výrobní plocha, kterou zabírají stroje je tedy 186 m2. 

Výměra pomocné podlahové plochy 

Hodnoty: Fv = 186 m2 

Vycházíme ze vztahu (1.27): 

𝐹𝑝 = (0,4 − 0,6) ∙ 𝐹𝑣 ≅ 112 𝑚2 (3.35) 
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Součástmi pomocné podlahové plochy jsou: 

- Plocha pro hospodaření s nářadím 

𝐹𝑝ℎ𝑛 = 0,15 ∙ 𝐹𝑝 ≅ 17 𝑚2 (3.36) 

- Plocha pro údržbu 

𝐹𝑝ú = 0,15 ∙ 𝐹𝑝 ≅ 17 𝑚2 (3.37) 

- Plocha skladů 

𝐹𝑝𝑠𝑘𝑙 = 0,27 ∙ 𝐹𝑝 ≅ 31 𝑚2 (3.38) 

- Plocha dopravních cest 

𝐹𝑝𝑑𝑐 = 0,33 ∙ 𝐹𝑝 ≅ 38 𝑚2 (3.39) 

- Plocha kontrolní 

𝐹𝑝𝑘 = 0,08 ∙ 𝐹𝑝 ≅ 9 𝑚2 (3.40) 

Výměra celkové provozní plochy 

Hodnoty: Fv = 186 m2; Fp = 112 m2 

Vycházíme z rovnice (1.28): 

𝐹𝑝𝑟 = 𝐹𝑣 + 𝐹𝑝 = 298 𝑚2 (3.41) 

Celková provozní plocha zabírá 298 m2. 

Výměra správní plochy 

Hodnoty: T = 1; K = 2; A = 0 

Výpočet provedeme dle vztahu (1.29): 

𝐹𝑠𝑝𝑟 = (𝑇 ∙ 6 + 𝐾 ∙ 12 + 𝐴 ∙ 5) ∙ 1,4 = 42 𝑚2 (3.42) 

Výměra sociální plochy 

Hodnoty: Devc = 12; Dpop = 1; DevcI = 9; DpopI = 1; Dc = 15 

Při výpočtech budeme vycházet ze vzorců (1.30), (1.31), (1.32), (1.33). 

Součástmi sociální plochy jsou: 

- Plocha týkající se šaten 

𝐹š𝑎𝑡 = 0,8 ∙ (𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐷𝑝𝑜𝑝) ∙ 1,4 ≅ 15 𝑚2 (3.43) 

- Plocha týkající se umýváren 

𝐹𝑢𝑚 = 0,4 ∙ (𝐷𝑒𝑣𝑐𝐼 + 𝐷𝑝𝑜𝑝𝐼) ∙ 1,4 ≅ 6 𝑚2 (3.44) 
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- Plocha týkající se WC 

𝐹𝑊𝐶 = 2 ∙
𝐷𝑐

15
= 2 ∙

15

15
= 2 𝑚2 (3.45) 

𝐹𝑠𝑜𝑐 = 𝐹š𝑎𝑡 + 𝐹𝑢𝑚 + 𝐹𝑊𝐶 = 15 + 6 + 2 = 23 𝑚2 (3.46) 

Sociální plocha se rozkládá na 23 m2. 

Celková plocha provozu 

Hodnoty: Fpr = 298 m2; Fspr = 42 m2; Fsoc = 23 m2 

Vycházíme ze vztahu (1.34): 

𝐹ú𝑡𝑣 = 𝐹𝑝𝑟 + 𝐹𝑠𝑝𝑟 + 𝐹𝑠𝑜𝑐 = 363 𝑚2 (3.47) 

Z uvedeného vyplývá, že plocha pro použité stroje a všeho dění kolem nich je stanovena 

zhruba na 363 m2. 

3.7 Hrubý kapacitní propočet skladu plechu 

Jelikož se v objektu kromě strojů bude nacházet též sklad plechu, byly do kapacitních 

propočtů zahnuty i tyto výpočty, týkající se skladového hospodářství. 

Společnost na svůj hlavní produkt využívá několik tlouštěk plechů, které jsou dodávány  

v různých přístřizích. Ale hlavně ve dvou formátech, a to středním 1 000 x 2 000 mm  

a velkém 1 500 x 3 000 mm. Jednotlivé tloušťky budou specifikovány níže v tabulce  

i s označením dle informačního systému a mj (množství daného plechu na jednici). Jedná 

se o 13 druhů různých plechů (formát a tloušťka). 

Tab. 3.2 Rozpis používaných plechů [8]. 

Druh plechu (d x š x t) Označení mj [kg] 

2000 x 1000 x 0,8 T008S 13,398 

2000 x 1000 x 1 T01S 2,467 

2000 x 1000 x 1,5 T015S 81,145 

2000 x 1000 x 2 T02S 0,048 

2000 x 1000 x 3 T03S 0,473 

2000 x 1000 x 4 T04S 0,046 

3000 x 1500 x 0,8 T008V 0,805 

3000 x 1500 x 1 T01V 0,025 

3000 x 1500 x 1,5 T015V 2,330 

3000 x 1500 x 2 T02V 0,081 

3000 x 1500 x 3 T03V 0,299 

3000 x 1500 x 4 T04V 0,082 

3000 x 1500 x 5 T05V 0,460 

Celkový roční objem jednotlivých druhů plechu „mc“ 

Jedná se o výpočet roční spotřeby plechu na výrobu VDJ. Známe spotřebu každého plechu 

na jeden kus výtahových dveří. Ty jsou uvedeny v tabulce 3.2. Počet vyrobených kusů za 

rok je N = 4 800 ks. 

Hodnoty celkového ročního objemu jednotlivých druhů plechu jsou v tabulce 3.3.  
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Výpočty dle vztahu (3.48): 

𝑚𝑐 = 𝑁 ∙ 𝑚𝑗    [𝑘𝑔] (3.48) 

Tab. 3.3 Celkové roční objemy jednotlivých druhů plechů. 

Označení plechu Celkový roční objem mc [kg] 

T008S 64310,400 

T01S 11841,600 

T015S 389496,000 

T02S 230,400 

T03S 2270,400 

T04S 220,800 

T008V 3864,000 

T01V 120,000 

T015V 11184,000 

T02V 388,800 

T03V 1435,200 

T04V 393,600 

T05V 2208,000 

Denní spotřeba jednotlivých druhů plechu „q“ 

Výsledky výpočtů denní spotřeby budou uvedeny v tabulce 3.4. Vycházeno bude z hodnot 

v tabulce 3.3 a z Kp = 244 dnů. 

Pro výpočty rovnice (3.49): 

𝑞 =
𝑚𝑐

𝐾𝑝
   [𝑘𝑔 𝑑𝑒𝑛⁄ ] (3.49) 

Tab. 3.4 Denní spotřeba jednotlivých druhů plechů. 

Označení plechu Denní spotřeba q [kg/den] 

T008S 263,567 

T01S 48,531 

T015S 1596,295 

T02S 0,944 

T03S 9,305 

T04S 0,905 

T008V 15,836 

T01V 0,492 

T015V 45,836 

T02V 1,593 

T03V 5,882 

T04V 1,613 

T05V 9,049 

Skladované množství jednotlivých druhů plechů „Qskl“ 

Dodávková lhůta, pojistná zásoba i technologická zásoba byly stanoveny dle interních 

informací firmy. 
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Hodnoty: c = 10 dnů; pz = 5 dnů; tz = 1 den; q = tab. 3.4 

Vycházíme ze vztahu (1.35): 

𝑄𝑠𝑘𝑙 = (
𝑐

2
+ 𝑝𝑧 + 𝑡𝑧) ∙ 𝑞   [𝑘𝑔] (3.50) 

Tab. 3.5 Skladované množství jednotlivých druhů plechů. 

Označení plechu Skladované množství Qskl [kg] 

T008S 2899,237 

T01S 533,841 

T015S 17559,245 

T02S 10,384 

T03S 102,355 

T04S 9,955 

T008V 174,196 

T01V 5,412 

T015V 504,196 

T02V 17,523 

T03V 64,702 

T04V 17,743 

T05V 99,539 

Výsledné hodnoty pro skladované množství jednotlivých druhů plechů uvádí tabulka 3.5. 

Hmotnost jedné tabule u jednotlivých druhů plechů „m“ 

Jelikož se jedná o ocelové plechy, tak je měrná hustota u všech druhů stejná a to  

ρ = 7 800 kg/m3. Délky, šířky a tloušťky jednotlivých plechů jsou uvedeny v tabulce 3.1. 

Použit vzorec (3.51): 

𝑚 = 𝑑 ∙ š ∙ 𝑡 ∙ 𝜌   [𝑘𝑔] (3.51) 

Tab. 3.6 Hmotnost jedné tabule u jednotlivých druhů plechů. 

Označení plechu Hmotnost jedné tabule m [kg] 

T008S 12,480 

T01S 15,600 

T015S 23,400 

T02S 31,200 

T03S 46,800 

T04S 62,400 

T008V 28,080 

T01V 35,100 

T015V 52,650 

T02V 70,200 

T03V 105,300 

T04V 140,400 

T05V 175,500 

Výsledky jednotlivých počtů hmotnosti jedné tabule plechu se nachází ve výše uvedené 

tabulce 3.6. 
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Množství tabulí plechu „NT“, na které se dimenzuje sklad  

Množství tabulí plechu od jednotlivých druhů plechu, na které se dimenzuje sklad, 

předkládá tabulka 3.7. Hodnoty potřebné pro výpočty jsou uvedeny v tabulkách 3.5 a 3.6. 

Využijeme vztahu (3.52): 

𝑁𝑇 =
𝑄𝑠𝑘𝑙

𝑚
   [𝑘𝑠] (3.52) 

Tab. 3.7 Množství tabulí plechu, na které se dimenzuje sklad. 

Označení plechu Množství tabulí plechu NT [ks] 

T008S 233 

T01S 35 

T015S 751 

T02S 1 

T03S 3 

T04S 1 

T008V 7 

T01V 1 

T015V 10 

T02V 1 

T03V 1 

T04V 1 

T05V 1 

Maximální počet tabulí jednotlivých druhů plechů „n“ ve svazku   

Podnik má vysokozdvižný vozík o nosnosti 3 000 kg, tedy ms = 3 000 kg. Dle interních 

informací bylo zjištěno, že firma má s dodavatelem sjednané u každého druhu plechu, jaké 

množství tabulí má svazek obsahovat. Toto množství bude uvedeno v závorce za každým 

výpočtem. Výpočty jsou uvedeny v tabulce 3.8. 

Hodnoty hmotností jednotlivých tabulí plechů, potřebné pro výpočty maximálního počtu 

tabulí v jednotlivých svazcích, jsou v tabulce 3.6. 

Výpočty dle vzorce (3.53): 

𝑛 =
𝑚𝑠

𝑚
   [𝑘𝑠] (3.53) 

Tab. 3.8 Maximální počet tabulí, jednotlivých druhů plechů, ve svazku. 

Označení plechu Maximální počet tabulí n [ks] 

T008S 240 (120) 

T01S 192 (100) 

T015S 128 (60) 

T02S 96 (10) 

T03S 64 (10) 

T04S 48 (10) 

T008V 106 (40) 

T01V 85 (10) 

T015V 56 (40) 
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T02V 42 (10) 

T03V 28 (10) 

T04V 21 (10) 

T05V 17 (10) 

Dále budeme do výpočtů zahrnovat hodnoty v závorkách získané z interních informací 

firmy. 

Celkový počet svazků „Sc“ ve skladu 

Pro výpočet počtu svazků ve skladu od jednotlivých plechů, jež budou uvedeny v tabulce 

3.9, budeme potřebovat hodnoty z tabulek 3.7 a 3.8. 

Užití vztahu (3.54): 

𝑆𝑐 =
𝑁𝑇

𝑛
   [𝑠𝑣𝑎𝑧𝑒𝑘] (3.54) 

Tab. 3.9 Počet svazků jednotlivých druhů plechů ve skladu. 

Označení plechu Počet svazků S [svazek] 

T008S 2 

T01S 1 

T015S 13 

T02S 1 

T03S 1 

T04S 1 

T008V 1 

T01V 1 

T015V 1 

T02V 1 

T03V 1 

T04V 1 

T05V 1 

Celkový počet svazků dle vzorce (3.55): 

𝑆𝑐 = ∑ 𝑆𝑥 = 26 𝑠𝑣𝑎𝑧𝑘ů (3.55) 

Z toho je 19 svazků středního formátu (Sstř) a 7 svazků velkého formátu (Svel). 

Množství regálů 

Když známe počet svazků, můžeme stanovit počet regálů. Bude se jednat o dva typy 

konzolových regálů, které jsou od firmy Novotný s.r.o. Jedná se o konzolové regály 

stavebnicové šroubované. Provedení je jednostranné. Každý regál obsahuje  

šest standartních úložných pozic (p), tzv. skupin konzol pro uložení materiálu. Nosnost 

jedné pozice je 3 000 kg, výška sloupů regálu je 3 100 mm a délka konzol bude pro střední 

formát 1 000 mm a pro velký formát 1 500 mm. Obrázek regálu je uveden na obr. 3.11 

[21]. 
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Obr. 3.11 Regál pro skladování plechu [21] 

Jelikož společnost vyrábí i jiné výrobky či poskytuje služby ohledně technologie 

zpracování plechu, bude po výpočtu množství regálů navýšeno, o požadované množství 

firmou, a to o 60 % u regálů pro střední formát a o 200 % u regálů pro velký formát.  

Jde o další druhy plechů, jiných materiálů a tlouštěk, které nejsou používány při výrobě 

VDJ. 

Druhy regálů jsou pro formát 2 000 x 1 000 a formát 3 000 x 1 500. 

Počet regálů pro střední formát uvádí rovnice (3.56). 

Hodnoty pro výpočet: Sstř = 19 svazků; p = 6 

𝑅𝑠 =
𝑆𝑠𝑡ř

𝑝
∙ 1,6 = 6 𝑟𝑒𝑔á𝑙ů (3.56) 

Počet regálů pro velký formát uvádí rovnice (3.57). 

Hodnoty pro výpočet: Svel = 7 svazků; p = 6 

𝑅𝑣 =
𝑆𝑣𝑒𝑙

𝑝
∙ 2 = 3 𝑟𝑒𝑔á𝑙𝑦 (3.57) 

Celkem je tedy zapotřebí minimálně 6 kusů regálů pro střední formát a minimálně 3 kusy 

regálů pro velký formát. Po konzultaci s vedením firmy se dohodlo, že v hale bude 8 regálů 

střední formát a 5 regálů pro velký formát plechu. 

Plocha pro skladování 

Regál pro střední formát má rozměry i s uskladněným plechem a prostorem na manipulaci 

mezi jednotlivými regály 2 500 x 1 200 mm a regál pro velký formát 3 500 x 1 700 mm. 

Regály budou dodavatelskou firmou vyrobeny na míru dle požadavků společnosti. Do 

plochy pro skladování též zahrneme plochu pro manipulaci s vysokozdvižným vozíkem. 

Ta se stanoví dle parametrů vozíku. Podnik disponuje vozíkem o maximální délce  

3 895 mm. Z toho tedy vyplývá, že pracovní prostor před regály by měl mít šířku zhruba 

4,5 m, protože maximální šířka plechu je 1 500 mm. 

Plocha pro regály vyplývá ze vzorce (3.58): 

Hodnoty: Rs = 8 regálů; Rv = 5 regály 

𝑃𝑟𝑒𝑔 = (2,5 ∙ 1,2 ∙ 𝑅𝑠) + (3,5 ∙ 1,6 ∙ 𝑅𝑣) = 52 𝑚2 (3.58) 
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Manipulační plocha vozíku vyplývá ze vtahu (3.59):  

Hodnoty: Rs = 8 regálů; Rv = 5 regály; šul = 4,5 m 

𝑃𝑚𝑎𝑛 = [(2,5 ∙ 𝑅𝑠) + (3,5 ∙ 𝑅𝑣)] ∙ š𝑢𝑙 = 168,75 𝑚2 (3.59) 

kde: šul .... šířka uličky pro vysokozdvižný vozík [m] 

Plocha pro skladování vyplývá ze vzorce (3.60): 

𝑃𝑠𝑘𝑙 = 𝑃𝑟𝑒𝑔 + 𝑃𝑚𝑎𝑛 = 220,75 𝑚2 (3.60) 

Celková plocha pro skladování plechu je dle výpočtu 220,75 m2.  

Hala bude ve skutečnosti mít 66 metrů na délku a 18 metrů na šířku. Z toho výrobní část 

bude 972 m2, a část administrativní a sociální dohromady s možnými skladovacími 

prostory bude mít 216 m2. 

Když porovnáme plánovanou velikost plochy s velikostí spočítanou, a to plochy provozu 

plus plochy skladu pro plech, dá se vyvodit, že hala bude dost velká k tomu, aby se v ní 

dala umístit všechna požadovaná zařízení i sklad plechu. Neboli plocha pro zařízení je 

naddimenzována. Na obrázku 3.12 je vidět, jak by měla hala vypadat. 

 

Obr. 3.12 Vizualizace nové haly 

3.8 Výpočet manipulačních jednotek 

Jelikož budou plechy uloženy ve svazcích v regálech je stanoveno jako manipulační 

zařízení vysokozdvižný vozík. Firma už jedním disponuje, ale výpočtem ověříme, jestli 

nebude potřeba zakoupit další. 

Čelní motorový vysokozdvižný vozík H 30 T EVO s hydrostatickým pojezdem  

a pohonem na plyn LPG 

K výpočtu počtu vozíků bylo potřeba specifikovat základní technické údaje o stávajícím 

VZV, které shromažďuje tabulka 3.10., vozík je na obr. 4.6. 
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Tab. 3.10. Základní parametry vozíku [22]. 

Model Linde H 30 T EVO (BR 393-02) 

Nosnost 3000 kg 

Délka bez vidlic / šířka 2795 / 1256 mm 

Vidlice 1100 / 120 x 50 mm 

Výška zdvihu vidlic / naklápění  3050 mm / 5° 

Integrovaný boční posuv 1150 mm 6 Ro 

Šířka uličky 4326 mm 

Pohon Motorový – plyn LPG 

Max. rychlost 22 km/h 

Počet válců / objem / výkon  4 / 1984 m3 / 39 kW 

Počet vysokozdvižných vozíků 

Hodnoty: QSpal = 487 959 kg; i = 11; qv = 101,6 kg; Evoz = 1 740 hod/rok; ss = 2;  

k = 0,95; L = 40 m; v = 366,66m/min; tn = 2 min; tv = 2 min  

Vycházíme ze vztahu (1.36): 

𝑛𝑣𝑣 =
𝑄𝑆𝑝𝑎𝑙 ∙ 𝑖

60 ∙ 𝑞𝑣 ∙ 𝐸𝑣𝑜𝑧 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘
∙ (

𝐿

𝑣
+ 𝑡𝑛 + 𝑡𝑣) = 1,094 ≈ 2 𝑘𝑠 (3.61) 

Z výpočtu vyplývá, že bude třeba pořídit ještě jeden vysokozdvižný vozík stejného typu.  

A to i za toho stavu, že výpočet je stanoven na 1,094 ks. Firma se totiž díky této informaci 

rozhodla, že stávající vozík nechá pro současný provoz a nová hala bude mít k dispozici 

svůj vlastní vozík. 

Podnik též disponuje ručními paletovými vozíky, které jsou v případě posunování palet  

s výrobky kolem stroje či mezi stroji v jedné hale výhodné. Jedině v případě, kdy je třeba 

zvedat palety s výrobky na pomocné stojany, je přeprava i mezi stroji zajištěna 

vysokozdvižným vozíkem. 
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4 NÁVRH DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 

Tato část práce se zabývá konkrétním rozmístěním strojů v prostoru haly, které by mělo 

vyhovovat standardům technologického uspořádání pracovišť, které bude zahrnovat  

i prvky volného uspořádání, půjde tedy o kombinaci. Dále bude stanoven materiálový tok 

novou halou, pro kterou je zhotovován technologický projekt rozmístění strojů. Nakonec 

navrhnu manipulační prostředky, které budou v nové výrobní hale. 

4.1 Návrh uspořádání pracovišť 

Návrh uspořádání požadovaných pracovišť bude proveden pomocí trojúhelníkové metody 

prosté, z důvodu toho, že některá jednotlivá pracoviště mezi sebou nemají žádnou 

technologickou návaznost operací. Proto by byla nevyhovující metoda návaznosti operací. 

Tři stroje jsou koncipovány v podstatě na dělení materiálu a další dva na tváření. Tedy 

mezi stroji pro dělení není návaznost a mezi stroji pro tváření též není návaznost. 

Vycházím jen z materiálových toků mezi stroji a tím pádem volím Trojúhelníkovou 

metodu prostou. Konkrétní postavení jednotlivých strojů bude koncipováno dle 

technologického a volného uspořádání. Základy trojúhelníkové metody prosté již byly 

zmíněny v části 1.4.1. Při návrhu se jimi budu řídit. 

Označení rozmisťovaných strojů čísli 

Jednotlivým strojům jsou přiřazena čísla, podle kterých se budu dále během návrhu 

orientovat a řídit.  

Číselné označení jednotlivých strojů je uvedeno v tabulce 4.1: 

Tab. 4.1. Číselné označení strojů. 

Umisťovaný 

stroj 

Tabulové 

nůžky 
Fiber laser 

Vysekávací 

lis 

Ohraňovací 

lis 5085 

Ohraňovací 

lis 7036 

Přiřazené 

číslo 
1 2 3 4 5 

Sestavení šachovnicové tabulky intenzity vztahů 

Šachovnicová tabulka byla sestavena dle materiálových toků mezi jednotlivými pracovišti 

v kilogramech za rok. Jednotlivé materiálové toky byly odvozeny z dokumentace 

(technologických postupů a kusovníků) poskytnuté podnikem. 

Tab. 4.2. Šachovnicová tabulka intenzity vztahů mezi pracovišti v nové hale. 

              KAM 

ODKUD 1 2 3 4 5 SUMA 

1  --- --- 42720 3936 46656 

2 ---  --- 3360 1253 4613 

3 --- ---  338640 96 338736 

4 --- --- ---  --- --- 

5 --- --- --- ---  --- 

SUMA --- --- --- 384720 5285 390005 

Sestavení tabulky přepravního množství 

Tabulka vychází z přepravovaného množství mezi dvojicemi pracovišť, které uvádí 

šachovnicová tabulka. Jednotlivé dvojice budou v tabulce seřazeny sestupně dle 

přepravovaného objemu. 
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Tab. 4.3. Tabulka přepravního množství. 

Pořadí 1 2 3 4 5 6 

Posuzovaná 

pracoviště 

Pracoviště 3 1 1 2 2 3 

Pracoviště 4 4 5 4 5 5 

Velikost vztahu 338640 42720 3936 3360 1253 96 

Nyní následuje rozmístění pracovišť do trojúhelníkové sítě. Z tabulky 4.3. vyplývá, že jako 

první se umístí doprostřed sítě pracoviště číslo 3 a 4. Rozmístění je na obrázku 4.1. 

 

Obr. 4.1. Trojúhelníková síť s pracovišti 3 a 4. 

Nyní se sestaví tabulka intenzity vztahů v kilogramech za rok ještě neumístěných pracovišť 

v závislosti na pracovištích již umístěných. 

Tab. 4.4 Tabulka intenzity vztahů I. 

Již umístěná 

pracoviště 

Ještě neumístěná pracoviště 

1 2 5 

3 0 0 96 

4 42720 3360 0 

∑ 42720 3360 96 

Z tabulky 4.4 plyne, že jako další bude do trojúhelníkové sítě přidáno pracoviště číslo 1 

(tabulové nůžky). Pro přesné umístění je sestavena tabulka potenciálních přepravních 

výkonů pro pracoviště číslo 1. 

Tab. 4.5 Tabulka potenciálních přepravních výkonů pracoviště č. 1. 

Již umístěná 

pracoviště 

Pozice možného umístění 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 2 ∙ 42720 2 ∙ 42720 1 ∙ 42720 1 ∙ 42720 1 ∙ 42720 1 ∙ 42720 1 ∙ 42720 2 ∙ 42720 

∑ 85440 85440 42720 42720 42720 42720 42720 85440 

Dle tabulky 4.5 byla vybrána pozice IV., která má přepravní objem 42720 kg/rok, stejně 

jako dalších pět pozic. Tato pozice z obrázku 4.1 je tedy obsazena v trojúhelníkové síti 

strojem číslo 1, jak uvádí obrázek 4.2. 
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Obr. 4.2 Trojúhelníková síť s pracovišti 1, 3 a 4. 

Pracoviště, které se bude následně umisťovat, bude zjištěno stejným postupem jako 

pracoviště předchozí. 

Tab. 4.6 Tabulka intenzity vztahů II. 

Již umístěná 

pracoviště 

Ještě neumístěná pracoviště 

2 5 

1 0 3936 

3 0 96 

4 3360 0 

∑ 3360 4032 

Z tabulky 4.6 je tedy zřejmé, že do trojúhelníkové sítě přidáme pracoviště číslo 5. Dále se 

pro toto pracoviště se sestaví tabulka potenciálních přepravních výkonů. 

Tab. 4.7 Tabulka potenciálních přepravních výkonů pracoviště č. 5. 

Již  

umístěná  

pracoviště 

Pozice možného umístění 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 

1 3 ∙ 3936 2 ∙ 3936 1 ∙ 3936 1 ∙ 3936 1 ∙ 3936 1 ∙ 3936 1 ∙ 3936 2 ∙ 3936 2 ∙ 3936 3 ∙ 3936 

3 1 ∙ 96 1 ∙ 96 1 ∙ 96 2 ∙ 96 3 ∙ 96 3 ∙ 96 2 ∙ 96 2 ∙ 96 1 ∙ 96 1 ∙ 96 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

∑ 11904 7968 4032 4128 4224 4224 4128 8064 7968 11904 

Pracoviště 5 bude umístěno na pozici III. z obr. 4.2, která vyplynula jako nejvýhodnější  

z tab. 4.7. 



 

 

 
FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 61 

 

Obr. 4.3 Trojúhelníková sít s pracovišti 1,3,4 a 5. 

Poslední se do trojúhelníkové sítě umístí číslo 2. Aby se vybrala vhodná pozice z možných 

v obrázku 4.3, je sestavena tabulka potenciálních přepravovaných výkonů pro toto 

pracoviště. 

Tab. 4.8 Tabulka potenciálních přepravních výkonů pracoviště č. 2. 

Již  

umístěná 

 pracoviště 

Pozice možného umístění 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 2 ∙ 3360 2 ∙ 3360 2 ∙ 3360 2 ∙ 3360 2 ∙ 3360 2 ∙ 3360 1 ∙ 3360 1 ∙ 3360 1 ∙ 3360 2 ∙ 3360 

5 2 ∙ 1253 1 ∙ 1253 1 ∙ 1253 1 ∙ 1253 2 ∙ 1253 2 ∙ 1253 2 ∙ 1253 2 ∙ 1253 2 ∙ 1253 2 ∙ 1253 

∑ 9226 7973 7973 7973 9226 9226 5866 5866 5866 9226 

Z tabulky potenciálních přepravních výkonů pro pracoviště č. 2 je vidět, že je možné toto 

pracoviště umístit do tří různých bodů v trojúhelníkové síti na obr. 4.3. Vybrána však byla 

pozice VII, což je patrné z obrázku 4.4. 

 

Obr. 4.4 Trojúhelníková sít se všemi pracovišti. 
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Upravení návrhu dle možností připraveného prostoru 

Finální rozmístění pracovišť bude dle technologického uspořádání pracovišť mírně 

upraveno a to tak, že pracoviště budou umístěna vedle sebe v řadě v následujícím pořadí:  

1. Vysekávací lis – pracoviště č. 3, 

2. Ohraňovací lis 5085 – pracoviště č. 4, 

3. Ohraňovací lis 7036 – pracoviště č. 5, 

4. Tabulové nůžky – pracoviště č. 1, 

5. Fiber laser – pracoviště č. 2. 

Jedná se o to, že nástroje pro ohraňovací lisy jsou používány pro oba stroje, a proto je lepší 

pro manipulaci s nimi, když oba stroje jsou vedle sebe. V řade jsou stroje umístěny skrze 

dispozici výrobní haly, ve které se na jedná straně manipulační cesty budou nacházet 

pracoviště a na druhé straně sklad plechů. Finální výkresové dispoziční řešení haly je v 

příloze 8. 

4.2 Materiálový tok halou 

Následuje materiálový tok novou výrobní halou, kdy bude znázorněn příliv materiálu do 

nově navrženého skladu plechů a další postup výroby mezi jednotlivými stroji, ze skladu 

plechů ke strojům, od strojů do další fáze výroby či do kontejneru na šrot. Pro navržení 

materiálového toku a sestavení Sankeyova diagramu byla využita následující šachovnicová 

tabulka určující materiálové toky halou v kilogramech za rok. 

Tab. 4.9 Šachovnicová tabulka týkající se materiálového toku v nové hale. 

Rozestavení strojů a skladu plechů vychází z nově navrhnuté dispozice výrobní haly, 

ostatní objekty vyskytující se v Sankeyho diagramu jsou brány dle rozložení areálu s tím, 

že obě další výrobní haly jsou zobrazeny jako jeden objekt. 

Sankeyův diagram materiálového toku halou byl sestaven také pomocí zkušební verze 

e!Sankey 4.3. Diagram je na obrázku 4.5. 

           KAM 

ODKUD 
OKOLÍ SKLAD 

TRUPUNC

H 1000 

TRUBEND 

5000 

TRUBEN

D 7000 

TRULASER 

3030 FIBER 
GS-630 II 

DALŠÍ 

VÝROBA 
ŠROT SUMA 

OKOLÍ 
 

487957 0 0 0 0 0 0 0 487957 

SKLAD 0 
 

409529 0 0 8756 69672 0 0 487957 

TRUPUNC

H 1000 
0 0 

 
338640 96 0 0 18000 52793 409529 

TRUBEND 

5000 
0 0 0 

 
0 0 0 384720 0 384720 

TRUBEND 

7000 
0 0 0 0 

 
0 0 5285 0 5285 

TRULASER 

3030 FIBER 
0 0 0 3360 1253 

 
0 3015 1128 8756 

SHEARS 
CSG 06/30 

0 0 0 42720 3936 0 
 

14035 8981 69672 

DALŠÍ 

VÝROBA 
425055 0 0 0 0 0 0 

 
0 425055 

ŠROT 62902 0 0 0 0 0 0 0 
 

62902 

SUMA 487957 487957 409529 384720 5285 8756 69672 425055 62902 2341833 
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Obr. 4.5 Sankeyův diagram materiálového toku halou [14]. 

4.3 Návrh manipulačních prostředků 

Z kapacitních propočtů vyplývá, že k zajištění přepravy materiálu budou potřeba 

manipulační prostředky. Konkrétně se bude jednat o dva vysokozdvižné vozíky Linde,  

v nové hale bude hlavně využíván jen jeden, a to ten nově zakoupený. Stávající bude 

využíván pro ostatní provoz. Dále budou v hale k dispozici dva ruční nízkozdvižné 

paletové vozíky, které se budou skládat ze stávajících manipulačních prostředků. Vyplývá 

z toho, že téměř každé technologické pracoviště má nyní svůj ruční nízkozdvižní paletový 

vozík, a tak při přesunu stávajících strojů se s nimi přesunou i manipulační prostředky  

k nim patřící. 

Vysokozdvižné vozíky 

Jak už bylo zmíněno v kapitole 3.8, bude se jednat o VZV značky Linde. Firma již jeden 

vlastní a pro realizaci a obsluhu nové haly zakoupí ještě jeden. 

Linde typ H 30 T EVO – LPG 

Vozík je určen pro horizontální a vertikální manipulaci s břemeny převáženými na nosných 

vidlicích. Je osazen nosnou konstrukcí ochranného rámu „Linde Protector Frame“, 

hydrostatickými válci pro naklápění sloupu umístěnými nad kabinou řidiče, systémy řízení 

– pracovní hydrauliky „Linde Load Control“ a výkonu pojezdu „Linde Traction Control“, 

dále dvoupedálovým systémem ovládání pojezdu, k tomu náleží hydrostatická převodovka 

pojezdu, a plynovým motorem pojezdu na LPG [22,23].  

Základní technické údaje jsou uvedeny v tabulce 3.10. v kapitole 3.8. 
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Obr. 4.6 Vysokozdvižný vozík Linde typ H 30 T EVO – LPG [23]. 

Ruční nízkozdvižné paletové vozíky 

Jak bylo výše naznačeno, tyto manipulační prostředky již firma ve svém vlastnictví má,  

a tedy jen se stávajícími stroji přesune do nové výrobní haly. Jak bylo zjištěno, firma tyto 

vozíky zakoupila od společnosti B2B Partner. Jedná se o jeden vozík s délkou vidlic  

2 000 mm a druhý vozík s délkou vidlic 1 150 mm. 

Ruční nízkozdvižný paletový vozík s délkou vidlic 2 000 mm 

Vozík je vhodný, kvůli prodloužené délce vidlic, k manipulaci s většími paletami či pro 

manipulaci s jinými většími břemeny. Má též hydrauliku s ochranným ventilem proti 

přetížení a přední nájezdové kolečko usnadňující přejezd přes rám palety. Ocelový rám 

vozíku je povrchově upraven práškovou barvou žluté barvy [24].  

Další technické informace obsaženy v tab. 4.10. 

Tab. 4.10 Technické parametry vozíku s vidlicemi délky 2 000 mm [24]. 

Nosnost 2000 kg 

Délka vidlic 2000 mm 

Minimální / maximální výška vidlic 85 / 200 mm 

Celková délka / šířka 2390 / 550 mm 

Hmotnost 85 kg 

Řídící kola Pryžový běhoun / Ø 200 mm 

Kola ve vidlicích 2 kola (tandem) – nylon / Ø 80 mm 
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Obr. 4.7 Ruční nízkozdvižný paletový vozík s délkou vidlic 2 000 mm [24]. 

Ruční nízkozdvižný paletový vozík s délkou vidlic 1 150 mm 

Vozík je vhodný, kvůli délce vidlic, k manipulaci ve skladech, na vykládacích či 

nakládacích rampách a při vykládání nákladních aut. Má též hydrauliku s ochranným 

ventilem proti přetížení Ocelový rám vozíku je povrchově upraven práškovou barvou žluté 

barvy. Rukojeť otočná na každou stranu od osy vozíku o 110°, neboli rádius otočení 

rukojeti  

je 220° [24]. 

Další technické informace obsaženy v tab. 4.11. 

Tab. 4.11 Technické parametry vozíku s vidlicemi délky 1 150 mm [24]. 

Nosnost 2000 kg 

Délka vidlic 1150 mm 

Minimální / maximální výška vidlic 85 / 200 mm 

Celková délka / šířka 1540 / 550 mm 

Hmotnost 75 kg 

Řídící kola Pryžový běhoun / Ø 200 mm 

Kola ve vidlicích 2 kola (tandem) – nylon / Ø 80 mm 

 

  

Obr. 4.8 Ruční nízkozdvižný paletový vozík s délkou vidlic 1 150 mm [24]. 
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4.4 Nové rozmístění strojů 

Vzhledem k výstavbě nové haly a přesunu některých stávajících strojů se schéma, které 

bylo uvedeno v kapitole 4.2 změnilo. Jak bylo uvedeno v kapitole 4.2, schéma uvádí 

rozložení pracovišť a konkrétní stanoviště strojů, které jsou součástí technologického 

projektu.  

Došlo k přemístění čtyř strojů, jeden stávající je nahrazen za nový, a přikoupení jednoho 

ohraňovacího lisy. Dále se také přemístil slad plechu. Tím došlo také k přesunu 

montážního pracoviště a k uvolnění prostoru pro skladování polotovarů a hotových 

výrobků. Došlo také k rozšíření kontrolního pracoviště. 

Vzhledem k těmto událostem bylo vytvořeno nové schéma rozmístění strojů ve všech 

objektech v areálu společnosti. Schéma je na obrázku 4.9 a dále je dostupné v příloze 7. 

  

 

Obr. 4.9 Schéma nového rozmístění strojů. 
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5 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ A PŘÍNOS REALIZACE 

V ekonomickém hodnocení je shrnuta kalkulace všech nákladů investice. Jedná se  

o náklady na výstavbu nové haly, dále přesunutí stávajících strojů a zakoupení nového 

vybavení a přijetí nových pracovníků. Dále se ekonomické hodnocení zabývá úsporou času 

při manipulaci s materiálem, kterou přinese nová výrobní hala, jež též ovlivní celkové 

náklady investice. 

Následně je spočítána doba návratnosti investice a uveden přínos realizace investice pro 

společnost KOVOT Invest s.r.o. 

Jak už bylo zmíněno výše, nejsou zde uváděny přesné číselné hodnoty jednotlivých 

položek z toho důvodu, že si to firma nepřála z důvodu svých interních informací. 

5.1 Kalkulace celkových nákladů 

Celkové náklady se skládají z několika částí, konkrétně se jedná o tyto: 

- náklady spojené s výstavbu haly, 

- náklady spojené s přesunem stávajících strojů, 

- náklady spojené s nákupem nového vybavení, 

- náklady spojené s nárůstem zaměstnanců, 

- náklady spojené s manipulací. 

Náklady spojené s výstavbou haly 

Tyto náklady se skládají z více položek, které jsou postupně rozepsány níže [11]: 

- Jedná se o náklady na demolici starého nevyužívaného objektu, který se 

nachází v areálu společnosti. Předpokládaná cena demolice je 847 000 Kč.  

- Dále náklady na vybudování zpevněných ploch v okolí nové objektu činí 

605 000 Kč. 

- Náklady spojené se zabezpečením inženýrských sítí, jako je například 

vybudování venkovních přípojek či odvod dešťové vody, jsou stanoveny 

zhruba na 242 000 Kč. 

- A stavební náklady nové výrobní haly by měli činit 22 461 000 Kč. Do této 

ceny je započítáno sociální vybavení, vybavení výrobní části haly 

(skladovací regály, stoly k pracovištím, ...) a vybavení administrativní části 

haly.  

Celkové náklady na výstavbu nové výrobní haly tedy jsou 24 335 000 Kč. 

𝑁𝑠 = 24 335 000 𝐾č 

kde:  Ns .... celkové náklady na výstavbu [Kč] 

Náklady spojené s přesunem stávajících strojů 

Stávající stroje je nutné přesunout z nynějších pozic do nové výrobní haly.  

To firma zabezpečí tak, že si najme odbornou firma, která přesun uskuteční. Náklady 

spojené s tímto procesem jsou pro každý stroj jiné.  
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Jejich teoretická kalkulace je uvedena níže [11]: 

- Přesun stroje TruLaser 3030 fiber i s manipulátorem Load Master bude stát 

38 700 Kč. 

- Přesun stroje TruPunch 1000 vyjde zhruba na 33 800 Kč. 

- Přesun stroje TruBend 5085 bude stát okolo 27 600 Kč. 

Dále do této části zakonponuji i ustavení nových strojů ve hale. A to: 

- Částka za umístění stroje TruBend 7036 je zhruba 11 900 Kč.  

- Tabulové Nůžky GS-630 II a jejich přesun do haly vyjde na 26 300 Kč.  

Celkové náklady spojené se stěhování strojů tedy budou 138 300 Kč. 

𝑁𝑝 = 138 300 𝐾č 

kde: Np .... celkové náklady na stěhování strojů [Kč] 

Náklady spojené s nákupem nového vybavení 

Jedná se o výdaje na zakoupení dvou nových výrobních strojů, prodej stávajícího stroje  

a pořízení druhého vysokozdvižného vozíku. 

Náklady připadající na jednotlivé položky jsou uvedeny zde [11]: 

- Pořizovací cena ohraňovacího lisu TruBend 7036 je 1 480 000 Kč. 

- Pořizovací cena tabulových nůžek GS-630 II je 2 340 000 Kč. 

- Prodejní cena stávajících tabulových nůžek stanovená firmou je 65 900 Kč. 

- Vysokozdvižný vozík značky Linde typ H 30 T EVO – LPG strojí  

894 900 Kč. 

Celkové náklady spojené se s novým vybavením tedy jsou Kč. 

𝑁𝑣 = 4 649 000 𝐾č 

kde: Nv .... celkové náklady na nové vybavení [Kč] 

Náklady spojené s nárůstem zaměstnanců 

Jelikož, na rozdíl od stávajícího počtu strojů, realizací nové haly přibyde jeden ohraňovací 

lis a jeden vysokozdvižný vozík, bude po konzultaci s firemními zástupci potřeba 

zaměstnat jednoho strojního pracovníka na pozici operátora ohraňovacího lisu a jednoho 

manipulačního dělníka, který bude obsluhovat vysokozdvižný vozík. 

Náklady na mzdy spojené s obsazením těchto nových pracovních míst jsou vyčísleny 

následovně [25].: 

- Obsluha ohraňovacího lisu se řadí do kategorie Operátor strojů a zařízení, 

která má průměrnou hrubou mzdu v ČR 18 205 Kč. 

- Obsluha VZV má v České republice průměrný měsíční plat v hrubém  

18 068 Kč. 

Celkové roční náklady firmy spojené se zaměstnáním těchto zaměstnanců jsou  

584 400 Kč. Jedná se o náklady zaměstnavatele, jsou v nich tedy zahrnuty všechny 

povinné poplatky (sociální pojištění a zdravotní pojištění). 
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𝑁𝑧 = 584 400 𝐾č/rok 

kde: Nz .... celkové náklady na nové zaměstnance [Kč] 

Náklady spojené s manipulací 

Díky změně dispozičního rozložení jednotlivých technologických a skladovacích částí  

v areálu podniku, došlo ke zkrácení manipulačních drah. 

Ve stávajícím rozložení je celková manipulační vzdálenost pro vysokozdvižný vozík, 

spojená s výrobou jednoho kusu výtahových dveří, 715 m. Jedná se o vyskladnění ze 

skladu materiálu ke strojům, jednotlivé přesuny mezi technologickými pracovišti a 

následné uskladnění ve skladu hotových výrobků. 

Díky výstavbě nové výrobní haly se skladovacími prostory pro plech se zkrátili 

manipulační vzdálenosti mezi jednotlivými technologickými operacemi týkající se 

zpracování plechu. Všechny stroje s touto definicí jsou totiž umístěny do nové výrobní 

haly a s nimi i sklad plechu. Manipulační vzdálenost VZV, týkající se výroby VDJ, se tedy 

zkrátila na 440 m. 

Úbytek manipulačních vzdáleností spojených s ručními nízkozdvižnými paletovými vozíky 

je v rámci výpočtu zanedbatelný. 

 

1. Úspora dráhy usj [m/ks]: 

Hodnoty: sA = 715 m/ks; sN = 440 m/ks 

𝑢𝑠𝑗 = 𝑠𝐴 − 𝑠𝑁 = 275 𝑚/𝑘𝑠 (5.1) 

kde: sA .... aktuální manipulační dráha [m/ks] 

 sN .... nová manipulační dráha [m/ks] 

Úspora manipulační dráhy na jeden kus výtahových dveří tedy vychází na 275 m. 

2. Úspora času utj [min/ks]: 

Hodnoty: usj = 275 m/ks; v = 366,66 m/min 

𝑢𝑡𝑗 =
𝑢𝑠𝑗

𝑣
= 0,75 𝑚𝑖𝑛/𝑘𝑠 (5.2) 

kde: v ....... rychlost vysokozdvižného vozíku Linde [m/min] 

Úspora manipulačního času na jeden kus výtahových dveří je 0,75 min. 

3. Celková roční úspora času ut [hod/rok]: 

Hodnoty: utj = 0,75 min/ks; N = 4 800 ks 

𝑢𝑡 =
𝑢𝑡𝑗 ∙ 𝑁

60
= 60 ℎ𝑜𝑑/𝑟𝑜𝑘 (5.3) 

kde: N ...... předpokládaný počet výrobků [ks] 

Celková roční úspora manipulačního času, u výroby výtahových dveří pro předpokládaný 

roční objem 4 800 ks je 60 hodin.  
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Pro výpočet nákladů, které ušetříme tímto snížením ročního manipulačního času 

potřebujeme znát hodinovou mzdu obsluhy vysokozdvižného vozíku, která se odvodí  

z průměrné hrubé mzdy v odstavci náklady spojené s nárůstem zaměstnanců. Vyplývá 

tedy, že hodinová mzda je při 160 hodinovém pracovním měsíčním fondu zaokrouhleně 

113 Kč. Celková roční úspora času ut je uvedená výše. 

Náklady ušetřené na manipulaci Nman [Kč/rok] se spočítají dle vztahu (5.4): 

𝑁𝑚𝑎𝑛 = 𝑢𝑡 ∙ 113 = 6 780 𝐾č/𝑟𝑜𝑘 (5.4) 

Celkové náklady, které podnik ušetří díky zkrácení manipulačních vzdáleností jsou  

6 780 Kč/rok. 

Celkové náklady investice 

Celkové náklady na investici se tedy spočítají jako součet výše zmíněných nákladů. 

Výpočet ukazuje vztah (5.5). 

Výchozí hodnoty: Ns = 24 335 000 Kč; Np = 138 300 Kč; Nv = 4 649 000 Kč;  

Nz = 584 400 Kč/rok; Nman = 6 780 Kč/rok 

 

Náklady na zaměstnance a náklady ušetřené na manipulaci se projeví při provozu 

investice. Prvotními investičními náklady jsou Ns, Np a Nv. Pro následný výpočet doby 

návratnosti investice budou brány v potaz tyto tři parametry. 

𝑁𝐼 = 𝑁𝑠 + 𝑁𝑝 + 𝑁𝑣 = 29 122 300 𝐾č (5.5) 

kde: NI .... náklady investice [Kč] 

Celkové náklady na realizaci uvedené investice tedy jsou 29 122 300 Kč. 

5.2 Doba návratnosti investice 

Počet let, za kolik se výnosy z realizované investice vyrovnají nákladům na tuto investici, 

se nazývá dobou návratnosti investice. Pro zjednodušení výpočtu budeme předpokládat, že 

výnosy budou každý rok konstantní.  

Výnosy se spočítají tak, že vezmeme objem výroby po investici, od něj odečteme stávající 

objem výroby a vynásobíme průměrným ziskem z jedněch výtahových dveří. 

Průměrný zisk z jednoho kusu výtahových dveří je dle interních informací firmy 2 350 Kč. 

Více ve vzorci (5.6): 

Potřebné hodnoty: N =4 800 ks; N‘ = 3 600 ks; Z = 2 350 Kč 

𝑉 = (𝑁 − 𝑁′) ∙ 𝑍 = 2 820 000 𝐾č (5.6) 

kde: V ...... výnosy z investice [Kč] 

 N ...... celkový počet kusů po investici [ks] 

 N‘...... celkový počet kusů před investicí [ks] 

 Z ...... zisk z jednoho kusu [Kč] 
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Výnosy z realizované investice za jeden kalendářní rok jsou 2 820 000 Kč. 

Doba návratnosti se pak spočítá dle vztahu (5.7): 

Hodnoty: NI = 29 122 300 Kč; V = 2 820 000 Kč 

𝐷𝑁 =  
𝑁𝐼

𝑉
= 10,327 𝑙𝑒𝑡 (5.7) 

kde: DN ... doba návratnosti investice [rok] 

 NI ...... celkové náklady investice [Kč] 

Doba návratnosti investice je tedy zhruba 10 roků a 4 měsíce. Jelikož se jedná o investici 

hlavně stavebního rázu (výstavba nemovitosti), tak doba její návratnosti je optimální. 

Investice se tedy dá považovat za vhodnou. 

5.3 Přínosy realizace 

Realizace investice má pro firmu několik podstatných přínosů. Hlavním z nich je 

vybudování nové výrobní haly se skladovacími prostory a administrativní části na místě, 

kde nyní stojí chátrající nepoužívaný zemědělský objekt. Vybudováním této haly dojde  

k navýšení výrobní kapacity výtahových dveří ze stávajících 3 600 ks na 4 800 ks za rok  

a nejen jich. Jelikož velikost haly je naddimenzována, je zde možnost i další potenciální 

výroby či pořízení nového stroje.  

Dalším velkým přínosem je uvolnění prostoru ve stávajících výrobních halách, kde se 

nacházely přesunuté stroje a sklad plechu. Tyto plochy můžou být využity ke skladování 

polotovarů či hotových výrobků. Posléze je také možné rozšířit technologii práškového 

lakování – zvětšení práškové lakovny. 

K přínosům také patří zjednodušení materiálového toku, kterým dochází ke zkrácení 

manipulačních vzdáleností, a to z nynějšího průměru 295 m na 240 m na kus, a tak  

k ušetření manipulačního času mezi jednotlivými technologickými operacemi o zhruba  

60 hodin za rok. 

Co se tedy týká investice samotné, je vhodná k realizaci dle výpočtu doby její návratnosti, 

což by mělo posléze vést u společnosti KOVOT Invest s.r.o. i k posílení pozice na trhu. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo navržení dispozičního řešení strojů v nové výrobní hale s následným 

definováním skladovacích prostor pro materiál, konkrétně plech. Jedná se o projekt ve 

firmě KOVOT Invest s.r.o., která se ve výrobě jednokřídlých výtahových dveří řadí  

k největším na českém trhu.  

Na základě interních údajů firmy a potřeb použitých výrobních technologií bylo stanoveno 

řešení nové haly. Firma se rozhodla pro výstavbu haly, která bude obsahovat 

administrativní a výrobní část. Ve výrobní části bylo navrženo dispoziční řešení pěti strojů 

týkající se zpracování plechu. Do haly byl dále zakomponován sklad plechu dostačující 

výrobním kapacitám použitých strojů. Výpočty byly provedeny dle pravidel kapacitních 

propočtů týkajících se technologického projektování. Pro rozmístění strojů byla použita 

trojúhelníková metoda prostá. 

Všechny problémy, které řeší nový objekt se stávajícími stroji doplněnými o nové a novým 

skladem plechu, uvádí SWOT analýza uvedená v druhé části této diplomové práce. Vyšlo  

z ní, že firma má potenciál ke zvýšení kapacity a trh navýšení vyžaduje, dále má problémy 

s kooperacemi a se skladovacími kapacitami. A tyto problémy nová hala pokryje  

a neutralizuje.  

Vzhledem k požadavkům vedení firmy na projekt výrobní haly jsou výrobní prostory 

naddimenzovány, takže nebyl problém s umístěním některé součásti týkající se tohoto 

technologického projektu. V hale je tedy místo pro případný další stroj. A navíc vznikly 

firmě volné prostory, které může využít k rozšíření jiných technologií či skladování 

rozpracované výroby a hotových výrobků. 

Realizací projektu dojde k navýšení výrobní kapacity ze současných zhruba 3600 ks na 

4800 ks výtahových dveří. Dojde též k navýšení skladovací kapacity plechu a vlastně celé 

skladovací kapacity podniku. Dále díky sjednocení technologií týkajících se zpracování 

plechu do jedné haly se zkrátí manipulační dráha přepočítaná na jeden vyrobený kus. 

Znamená to mírné urychlení výroby a snížení nákladů na manipulaci. 

Z ekonomického hodnocení investice a možnostem jejího financování, které firma 

momentálně řeší, vyplývá, že se investice jeví jako výhodná (doba návratnosti je zhruba 

deset let a čtyři měsíce). Ať už bude financována pouze z vlastních zdrojů nebo budou 

zakomponovány dotace z evropských fondů. Investice by měla vést k navýšení zisku  

a větší konkurenceschopnosti společnosti nejen na trhu s výtahovými komponenty,  

ale i celkově na trhu zabývajícím se kovovýrobou. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK  

Zkratka/Symbol Jednotka Popis 

A - počet administrativních pracovníků 

CNC - Computer Numerical Control (číslicové řízení 

pomocí počítače) 

D dny/rok průměrný počet dní dovolené za rok 

Dc - celkový počet zaměstnanců 

Devc - celkový počet evidenčních dělníků 

Devp - celkový evidenční počet pomocných dělníků 

Devr - evidenční stav ručních výrobních dělníků 

Devs - evidenční stav strojních výrobních dělníků 

DN rok doba návratnosti investice 

Dp - celkový počet pomocných dělníků 

Dpop - pomocný a obslužný personál 

Dv - celkový počet výrobních dělníků 

Dvr - počet ručních pracovníků pro obě směny 

DvrI - počet ručních pracovníků v první směně 

DvrII - počet ručních pracovníků ve druhé směně 

Dvs - Počet strojních pracovníků pro obě směny 

DvsI - počet strojních pracovníků v první směně 

DvsII - počet strojních pracovníků ve druhé směně 

Ed hod./rok efektivní časový fond dělníka 

Er hod./rok efektivní časový fond ručního pracoviště 

Es hod./rok efektivní časový fond stroje 

Fp m2 pomocná podlahová plocha 

Evoz hod./rok časový fond manipulačního zařízení snížený o čas 

údržby 

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 plocha pro ruční pracoviště 

Fs m2 plocha pro strojní pracoviště 

Fsoc m2 sociální plocha 

Fspr m2 správní plocha 

Fšat m2 plocha šaten 

Fum m2 plocha umýváren 

Fútv m2 celková plocha provozu 

Fv m2 celková výrobní plocha 

FWC m2 plocha toalet 

ITA - inženýrsko-techničtí a administrativní pracovníci 

K - počet konstruktérů 

Kc - celkový počet dnů v roce (kalendářní počet) 

Kp den počet pracovních dnů  

L m průměrná délka pojezdu manipulačního zařízení (v 

obou směrech) 
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LPG - Liquefied Petroleum Gas (zkapalněný topný plyn) 

N ks plánovaný počet vyráběných kusů za rok 

N‘ ks počet kusů vyráběný za rok před investicí 

NC - Numeric Control (číslicové řízení) 

Ne dny/rok počet nedělí 

NI Kč celkové náklady investice 

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

Nman Kč náklady na manipulaci 

Np Kč celkové náklady na stěhování strojů 

Ns Kč celkové náklady na výstavbu 

NT ks množství tabulí plechu na skladě 

Nv Kč celkové náklady na nové vybavení 

Nz Kč celkové náklady na nové zaměstnance 

Pman m2 manipulační plocha vozíku 

Pr - navržený počet ručních pracovišť 

Preg m2 plocha pro regály 

Pski - skutečný počet strojů i-té technologické skupiny 

Pskj - Skutečný počet strojů j-té technologické skupiny 

Pskl m2 plocha pro skladování 

Psksi - skutečný počet strojů pro danou operaci 

Pthri - teoretický počet ručních pracovišť pro danou 

operaci 

Pthsi - teoretický počet strojů pro danou operaci 

Qskl kg skladové množství 

QSpal kg množství přepravovaného materiálu za rok 

Rs - počet regálů pro střední formát 

Rv - počet regálů pro velký formát 

Sc - celkový počet svazků 

So dny/rok počet sobot 

Sstř - počet svazků středního formátu 

Sv dny/rok počet státních svátků 

Svel - počet svazků velkého formátu 

T - počet technologů 

V Kč výnosy investice 

VDJ - výtahové dveře jednokřídlé 

Z Kč zisk z jednoho kusu 

   

a - koeficient případné vícestrojové obsluhy 

c den dodávková lhůta materiálu 

d mm délka 

fr m2 měrná plocha ručního pracoviště 

fsj m2 měrná plocha strojního pracoviště pro stroj j-tého 

typu 

i - průměrný počet manipulací s manipulačním 

zařízením 

k - koeficient ztrát kapacity manipulačního zařízení 

kpnr - koeficient překračování norem pro ruční pracoviště 

kpns - koeficient překračování norem pro strojní pracoviště 
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m kg hmotnost jedné tabule lechu 

mc kg celkový roční objem daného plechu 

mj kg množství daného plechu na jednici 

ms kg nosnost manipulačního zařízení 

n ks maximální počet tabulí ve svazku 

nj - navržený počet strojů 

nvv ks počet vysokozdvižných vozíků 

p - počet polic 

pz den pojistná zásoba 

q kg/den denní spotřeba materiálu 

qv kg hmotnost dílů přepravovaných při jednom přejezdu 

sA m/ks aktuální manipulační dráha 

sN m/ks nová manipulační dráha 

sr - směnnost daného ručního pracoviště 

ss - směnnost daného strojního pracoviště 

š mm šířka 

šul m2 šířka uličky pro vysokozdyvižný vozík 

t mm tloušťka 

tki min předpokládaný čas k provedení dané operace 

(jednotkový + dávkový) 

tn min čas potřebný k naložený součásti 

tv min čas potřebný k vyložení součásti 

tz den technologická zásoba 

usj m/ks úspora manipulační dráhy na kus 

ut hod celková roční úspora manipulačního času 

utj min/ks úspora manipulačního času na kus 

v m/min rychlost manipulačního zařízení při manipulaci 

   

𝜂d % časové využití strojů v celé dílně 

𝜂𝑖 % časové využití strojního pracoviště v dané operaci 

𝜂sk % časové využití strojů technologické skupiny 

𝜂skj % časové využití strojů j-té technologické skupiny 

ρ kg/m3 měrná hustota 
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PŘÍLOHA 2 

Technická data TruLaser 3030 fiber 

Pracovní rozsah 

Osa X 3000 mm 

Osa Y 1500 mm 

Osa Z 115 mm 

Obrobek 

Max. hmotnost 900 kg 

Max. rychlosti 

Simultánně 140 m/min 

TRUMPF CNC řízení Siemens Sinumerik 840D SL 

Přesnost 

Poziční odchylka Pa 0,05 mm 

Střední rozptyl pozice Ps max 0,03 mm 

Rozměry a hmotnost 

Délka 8800 mm 

Šířka 6010 mm 

Výška 2400 mm 

Hmotnost 12000 kg 

Dostupné lasery TruDisk 3001/4001 

Parametry laseru TruDisk 3001 

Max. výkon 3000 W 

Vlnová délka 1,03 μm 

Max. tloušťky plechu 

Konstrukční ocel 20 mm 

Nerez 15 mm 

Hliník 15 mm 

Měď 6 mm 

Mosaz 6 mm 

Příkon 

Průměrná spotřeba při výrobě 12,2 kW 

Aktivní vypínací automatika 0,5 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA 3 

Technická data TruPunch 1000 střední formát 

Pracovní rozsah (X x Y) 2500 x 1250 mm 

Výkony 

Max. tloušťka plechu 6,4 mm 

Max. lisovací síla 165 kN 

Max. síla přidržovače 10 kN 

Max. hmotnost obrobku 150 kg 

Rychlosti 

Osa X 80 m/min 

Osa Y 55 m/min 

Simultánně (X a Y) 97 m/min 

Osa C 180 otáček/min 

Max. počet zdvihů při děrování  

(E = 1 mm) 

600 1/min 

Max. počet zdvihů při značení 1300 1/min 

Max. zrychlení 

Osa X 10 m/s2 

Osa Y 5 m/s2 

Osa C 175 rad/s2 

Nástroje 

Lineární zásobník 18 nástrojů při dvou upínkách  

(opce 3. upínka) 

Počet při použití nástroje MultiTool 18 – 180  

MultiTool 5 / 10 násobný 

Časy výměny nástrojů 

Jednotlivý nástroj 4,4 s 

MultiTool 2,2 s 

Přesnost 

Poziční odchylka Pa ± 0,1 mm 

Střední rozptyl pozice Ps ± 0,03 mm 

TRUMPF CNC řízení Bosch CML 45 

Programovatelné odebírání dílů 

Max. velikost dílu při pevném skluzu 180 x 150 mm 

Max. velikost dílu s posuvným stolem 460 x 500 mm 

Potřebné místo 

Včetně bezpečnostních závor 6540 x 5837 mm 

Příkon 

Střední příkon 4,3 kW 

Pohotovostní režim 0,3 kW 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA 4 

Technická data TruBend 5085 

Stroj 

Přítlačná síla 850 kN 

Délka ohranění 2720 mm 

Montážní výška 385 mm 

Zvětšená montážní výška 615 mm 

Možnost překřížení beranu ± 10 mm 

Volný průchod ve stojanu 2260 mm 

Vyložení 420 mm 

Šířka stolu 120 mm 

Pracovní výška při 100 mm užitkové výšky 

nástroje 

1050 mm 

Rychlosti 

Osa Y 

Rychlý chod 220 mm/s 

Pracovní chod 10 mm/s 

Zpětný chod 220 mm/s 

Osa X 1000 mm/s 

Osa R 330 mm/s 

Přesnost 

Poziční odchylka os 

Osa Y 0,005 mm 

Osa X 0,04 mm 

Osa R 0,08 mm 

Pojezdové dráhy v dorazovém pásmu 

Zdvih osy Y (zvětšená montážní výška) 215 mm (445 mm) 

Pojezdová dráha osy X 600 mm 

Max. dorazové pásmo na ose X 860 mm 

Pojezdová dráha osy R 250 mm 

Řízení Windows Xpe, řízení na PC-Basic, 

Pentium 4 1,7 GHz, 15“ 3D vizualizace 

Hodnoty připojení 

Elektrická přípojka 12 kVA 

Pneumatická přípojka 6 ± 1 bar 

Rozměry a hmotnost 

Délka x šířka 3610 x 1740 mm 

Výška (zvětšená montážní výška) 2375 mm (2840 mm) 

Hmotnost 8300 kg 
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Technická data TruBend 7036 

Stroj 

Lisovací síla 360 kN 

Délka ohybu 1020 mm 

Využitelná zabudovaná výška 300 mm 

Volný průchod mezi stojany 932 mm 

Vyložení 150 mm 

Pracovní výška 1150 mm 

Rychlosti 

Osa Y 

Rychlý chod 220 mm/s 

Pracovní chod 10 -  25 mm/s 

Zpětný chod 220 mm/s 

Osa X 1000 mm/s 

Osa R 330 mm/s 

Osa Z 1000 mm/s 

Přesnost 

Poziční odchylka os 

Osa Y 0,002 mm 

Osa X 0,04 mm 

Osa Z 0,06 mm 

Pojezdové dráhy, oblast dorazů 

Zdviz osy  Y 120 mm 

Pojezdová dráhy osy  X 240 mm 

Max. dorazové pásmo na ose X 500 mm 

Pojezdová dráha v ose R 80 mm 

Řízení Windows XPe, Steuerung auf PC-Basis, 

Pentium M 1,1 GHz, 15“ 

Hodnoty připojení 

Elektrická přípojka 6 kVA 

Rozměry a hmotnost 

Délka x šířka 1805 x 1330 mm 

Výška 2380 mm 

Hmotnost 2600 kg 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA 6 

Technická data GS-630 II 

Max. délka střihu 3050 mm 

Max. střižná síla 197 kN 

Max. zdvih 160 mm 

Rozsah nastavení zadního dorazu 6 – 1000 mm 

Rychlost zadního dorazu 100 mm/s 

Hmotnost 6150 kg 

Max. tloušťky plechu 

Měkká ocel (450 MPa) 6,35 mm 

Hliník (300 MPa) 8,0 mm 

Ušlechtilá ocel (600 MPa) 4,0 mm 

Střižný úhel 

Minimální 40‘ 

Maximální 2°20‘ 

Počet přidržovadel 

Dolní držák 16 

Stolní podložní deska 4 

Příkon 

Motorové čerpadlo 6 kW 

Zadní doraz 0,37 kW 

Rozměry 

Délka 3830 mm 

Šířka 2230 mm 

Výška 1870 mm 

Výška pracovního stolu 855 mm 
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