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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na detailní projektování předmontážních pracovišť ve firmě 

v Olomouckém kraji, která se zabývá výrobou a montáží spotřebičů pro domácí i 

průmyslové využití. Práce krátce shrnuje současné rozmístění pracovišť a dále se podrobně 

zabývá novým situováním již stávajících i nově zavedených pracovišť do pevně daného 

prostoru haly. Součástí práce jsou kapacitní a finanční propočty a technicko-ekonomické 

zhodnocení.  

Klíčová slova 

projektování, montáž, montážní pracoviště, optimalizace, antistatická zóna  

 

ABSTRACT  
The thesis is focused on detailed design proces of pre-assembly workplaces in an all-

around appliance producing company situated in Olomoucký region. Thesis briefly depicts 

contemporary allocation of workplaces and then is closely aimed on new possibilities in 

allocation of both current and newly estabilished workplaces in a definitively set out hall 

space. Furthermore part of the thesis is dedicated to capacity and financial analysis as well 

as technical-economic evaluation.  

Key words 

projecting, assembly, assembly workplace, optimalization, EPA 
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ÚVOD 

V dnešní době jsou kvalita, čas, minimální náklady a efektivita práce nejdůležitějšími a 

většinou rozhodujícími faktory v celém průmyslovém odvětví. Proto je pro veškeré firmy, 

výrobce nebo poskytovatele důležité výrobu maximálně zjednodušit a zefektivnit a na této 

úrovni ji konstantně udržovat, nebo lépe, dále zefektivňovat. Zároveň je velmi důležité 

dokázat včasně a s odpovídající kvalitou a minimální chybovostí reagovat na změny, úpravy 

a nové požadavky zákazníka a trhu obecně.  

Tato diplomová práce je vypracována ve společnosti (dále jen Firma), která je součástí 

zahraničního koncernu, má zhruba 1500 zaměstnanců a nachází se v Olomouckém kraji. 

Firma působí v oblasti hromadné výroby a montáže spotřebičů pro domácnosti i pro 

průmyslové využití. V prostorách haly, kde byla tato práce vypracována se nacházejí dvě 

montážní linky a sedm předmontážních pracovišť, které leží v momentálně volných, 

nevyužitých místech. Předmontážní pracoviště nebyla rozmístěná podle žádného konceptu 

ani žádného způsobu uspořádání pracovišť, tento stav tedy nezaručuje jejich maximální a 

optimální výkon a je složité a časově náročné je zásobovat materiálem. I v důsledku zavedení 

nových předmontážních pracovišť byl v hale vyhrazen prostor pro sjednocení veškerých 

těchto pracovišť. Mezi předpokládané přínosy patří především, vyšší efektivita, vznik 

stálého personálu včetně vedoucího pracovníka, zlepšení kvality výrobků, lepší přehled o 

personálu, lepší přehled o hotových výrobcích a v neposlední řadě lepší a jednodušší 

zásobování pracovišť materiálem.  

Cílem této práce je nejideálnější varianta rozmístění a celková podoba nového komplexního 

předmontážního úseku, jeho technicko-ekonomické zhodnocení a shrnutí a zhodnocení 

požadovaných přínosů, to vše s ohledem na bezpečnost práce a ergonomii procesu. Finální 

projekt bude mít nepochybně značný vliv na následnou výrobu a montáž veškerých výrobků 

obsahujících komponenty zkompletované na těchto pracovištích.  

Vzhledem k ochraně firmy, jejího obchodního tajemství a zachování mlčenlivosti nejsou 

některé informace v této práci kompletně uvedeny, nebo jsou náležitě upraveny. Veškeré 

případné nejasnosti mohou být objasněny při obhajobě této práce. 
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1 ROZBOR PROBLEMATIKY 

1.1 Technologické projektování  

Technologické projektování se z technického i ekonomického hlediska zabývá návrhy 

různých variant technologie výroby a variant uspořádání výrobních systémů. Cílem této 

činnosti je dosažení co nejoptimálnějších, nejproduktivnějších a nejefektivnějších využití 

veškerých výrobních faktorů. Technologické projektování drží své nezpochybnitelné místo 

v celém řetězci nebo cyklu vývoje výrobku. Navazuje na technologickou přípravu výroby a 

je výchozím bodem pro organizační přípravu výroby [1,2].  

Po pečlivém a nezbytném orientačním průzkumu (diagnostice), sběru informací a jejich 

rozboru (analýze) je prvotní částí projektu návrh rozmístění strojů, zařízení či pracovišť. 

Navrhování je tvůrčí práce, ve které je možné uplatnit vlastní um, talent a cit. V této etapě 

je důležité brát v potaz a plně respektovat veškeré vazby a návaznosti na další celek nebo 

oblast výroby, jakkoliv svázanou nebo spojenou s řešeným problémem [1,2].  

Za výstupy jednotlivých variant návrhů se dají považovat technicko-ekonomické 

zhodnocení, které obsahují propočty a závěry nákladů a přínosů jednotlivých variant. Ve 

spojení s důkladným nastudováním všech dostupných zdrojů, informací a analýz je pak 

možné vybrat nejvhodnější variantu výrobního systému [1,2].  

1.1.1 Systémový přístup 

Objekt projektu, který sestavujeme, tedy dílnu, provoz nebo podnik vnímaný jako výrobní 

organismus lze definovat jako systém skutečně existujícího či projektovaného organismu. 

Jednotlivými prvky takového systému jsou kvalifikovaní pracovníci, stroje, zařízení a 

materiál a další vstupní suroviny. Každý systém stojí na těchto prvcích a jejich vzájemných 

vztazích. Vztahy se dají chápat jako technologické, pracovní, energetické, konstrukční nebo 

organizační [1,2].  

Je důležité uvědomovat si, že veškeré faktory takového organismu procházejí nejrůznějšími 

inovacemi, či změnami, které probíhají cyklicky. Příkladem je zajištění výroby novými 

stroji, pracovišti nebo vybavením a pro jejich maximální efektivitu je nutné náležitě zvýšit 

kvalifikaci pracovníků, popřípadě upravit rozmístění strojů či materiálové toky. Pro 

maximální efektivitu dílny, provozu nebo podniku je nutné, aby se jednotlivé oblasti výroby 

pohybovaly ve stejné inovační úrovni [1,2].  

1.1.2 Obecný postup při vypracování návrhu 

Správný metodický postup je velmi důležitý pro úspěšné vypracování návrhu. Jedná se o 

cyklickou činnost a probíhá nejčastěji v pěti etapách [1,2]. 

První etapou návrhu je diagnostika, kde se jedná o seznámení s předmětem řešení. Zde je 

nutné zjistit, jak daný objekt funguje a vyvodit výsledky ve formě nedostatků či rezerv. 

Diagnostika je práce pro ty nejzkušenější pracovníky, kteří jsou nejlépe zasvěceni do 

průběhu a souvislostí daného objektu [1,2].  
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Po diagnostice následuje sběr informací. Zde existují dva způsoby získávání informací, 

informace z evidence a informace z pozorování. Získávání informací z pozorování je 

poněkud složitější, ale takto získané informace jsou aktuálnější, objektivnější a jsou 

konkrétní pro daný objekt. Aby takto nabyté informace byly maximálně přesné a 

neobsahovaly chyby měření je nutné je statisticky zpracovat. Cílem je tedy získat maximální 

objem dat pro provedení samotného návrhu [1,2].  

Další etapou je analýza, tedy rozbor získaných dat. Při správném provedení analýzy následně 

ihned vyplynou možné varianty řešení. Spadají sem analýzy materiálových toků, časové 

analýzy, analýzy využití zdrojů nebo kapacitní analýzy stávajících dispozičních řešení [1,2].  

Posléze následuje samotný návrh řešení. Jak již bylo zmíněno, návrh je výsledkem kreativity 

a umu a citu člověka, který jej vypracoval. Návrhy by měly být originální, jedinečné a 

neopakovatelné. Správný výběr konkrétní varianty má vliv na efektivitu daného procesu 

[1,2].  

Závěrečnou etapou je realizace projektu. Je důležité, aby realizace byla co nejméně časově 

a finančně náročná. Při zkušebním provozu se případně objevují vady a nedostatky, které 

mohou být dalšími zdroji informací při budoucím projektování. Po jejich vyřešení 

následuje oficiální předání a spuštění ostrého provozu. Je vhodné dále sledovat provoz a 

sbírat informace a následně je vyhodnocovat. Tyto informace jsou vhodné k poučení pro 

budoucí projekty [1,2].  

1.2 Analýza současného výrobního systému 

Předmětem analýzy je zkoumání aktuální situace podniku. Pozoruje se stav výrobního 

sortimentu, počty výrobních zařízení a pracovišť a další kapacitní propočty. Pomocí těchto 

informací lze sestavovat skupiny tvarově, podobně vyráběných či jinak podobných součástí. 

Je zde také důležitá stabilita výrobního procesu, jenž je závislá na odbytu výrobků na trhu. 

Existuje několik metod analýzy [1,2]: 

• analýza součástkové základny  

• analýza objemu a sortimentu výroby 

• analýza materiálových toků 

• optimální velikost výrobní dávky 

1.2.1 Analýza materiálových toků (Sankeyův diagram) 

Analýzou materiálových toků je intenzita toků materiálu, komponent, výrobků nebo jiných 

surovin mezi jednotlivými objekty výroby. Tyto informace mohou být nápomocné při 

navrhování uspořádání provozu. Pro znázornění intenzity těchto toků je ideálním nástrojem 

Sankeyův diagram, který vychází ze šachovnicové tabulky materiálových toků, kde objekty 

v řádcích tabulky představují místa, ze kterých materiál odchází do míst, které jsou uvedeny 

ve sloupcích tabulky. V takto sestavené tabulce platí, že veškerý vstupní materiál jednoho 

pracoviště musí také pracoviště opustit. Při zpracování Sankeyova diagramu se pracuje 

s půdorysem prostorů, ve kterých se provoz uvažuje Tloušťky spojnic míst, mezi kterými 

materiál putuje představují výši jeho objemu [1,2]. 
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1.3 Druh výroby 

Značný vliv na zpracování samotného technologického projektu má konkrétní výrobek a 

daný typ výroby. I přes skutečnost, že podnik může produkovat velmi širokou škálu výrobků, 

projekt musí být přizpůsoben dominantnímu charakteru výrobního programu. Dalším 

faktorem, který musí být uvažován je objem výroby. Může se jednat o kusovou, sériovou 

nebo hromadnou výrobu, a to má velký vliv například v rozhodování mezi jednotlivými 

variantami. Dle objemu výroby také hodnotíme vhodnost využití různých výrobních 

technologií, volby strojů, zařízení a nástrojů nebo způsoby manipulace s materiálem. Cílem 

je dosažení nejefektivnějšího a zároveň nejhospodárnějšího provozu [1,2].  

1.4 Metody pro návrh optimálního uspořádání pracovišť 

Tyto metody lze rozdělit na jednokriteriální, kde se pracuje se vzájemnou vzdáleností 

pracovišť vzhledem k materiálovému toku, technologické návaznosti nebo jiným faktorům 

a vícekriteriální, kde se jednotlivým kritériím stanovují jejich důležitosti či váhy. Dále lze 

metody rozdělit například na početní a grafické. V praxi je však výsledek uspořádání 

častokrát ovlivněn ostatními, danou metodou neuvažovanými faktory [1,2]. 

Využívané metody [1,2]: 

• Trojúhelníková metoda prostá  

• Metoda těžiště 

• Metoda CRAFT 

• Trojúhelníková metoda hodnocení vztahů 

• Metoda souřadnic 

• Metoda návaznosti operací 

• Metoda S.L.P. (Systematic Layout Planning) 

1.4.1 Trojúhelníková metoda prostá 

Tato metoda (viz obr. 1.1) se zakládá na minimalizaci vzdáleností mezi pracovišti, mezi 

kterými je nejobjemnější materiálový tok. Jednotlivá pracoviště jsou umísťována do uzlů v 

síti rovnostranných trojúhelníků. Prvním krokem je umístění právě té dvojice pracovišť, 

která sdílí největší materiálový tok. Stejným způsobem se postupuje i dál, jsou přidávána 

pracoviště v pořadí podle největší intenzity toku materiálu vzhledem k již zařazeným 

pracovištím [1,2]. 

 

Obr. 1.1 Trojúhelníková metoda prostá [1,2]. 
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1.5 Základní způsoby rozmístění strojů a pracovišť  

Existují zásady a základní způsoby, kterými je nutno se řídit při projektování provozů, mezi 

ty patří i základní způsoby pro rozmístění strojů či pracovišť. Při projektování je nezbytné 

respektovat veškeré dostupné informace a předchozí výsledky rozborů a analýz.  Rozmístění 

by mělo být co nejoptimálnější vzhledem k požadavkům na hospodárnost výroby, 

přehlednost, přímočarost, minimální manipulaci s materiálem, minimální zastavěný prostor, 

bezpečnost a ergonomii práce [1,2].  

Pro rozmístění pracovišť či strojů rozlišujeme tyto, popřípadě kombinace těchto základních 

způsobů uspořádání pracovišť [1,2]: 

• uspořádání volné 

• uspořádání technologické 

• uspořádání předmětné  

• uspořádání modulární 

• uspořádání buňkové 

 

1.5.1 Uspořádání volné  

Při tomto uspořádání jsou stroje či pracoviště uspořádány prakticky náhodně. Není zde 

možné určit materiálový tok, návaznost operací a organizační vztahy. Takové uspořádání je 

možné provozovat pouze v situacích prototypové či kusové výroby. Volné uspořádání 

zobrazuje následující obrázek 1.2, kde čísla označují určité typy strojů nebo pracovišť [1,2].  

 

Obr. 1.2 Volné uspořádání [1,2]. 
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1.5.2 Uspořádání technologické  

Technologické uspořádání je typické tím, že jsou slučována pracoviště podle technologické 

příbuznosti. Například sloučení veškerých obráběcích operací nebo sloučení veškerých 

montáží elektrotechniky. Škála výrobků bývá při tomto uspořádání široká, tudíž není možné 

určit jednotný materiálový tok. S technologickým uspořádáním se lze nejčastěji setkat při 

kusové a malosériové výrobě. K výhodám tohoto uspořádání patří lepší využití strojů, 

možnost vícestrojové obsluhy, menší citlivost na změnu výrobního programu nebo poruchy 

jednotlivých strojů. Na druhou stranu si toto uspořádání nese i jisté nevýhody, například 

komplikovaný tok materiálu, větší výrobní plocha, rostoucí náklady na dopravu případně 

nutnost meziskladů. Technologické uspořádání, lze vidět na obrázku 1.3 [1,2]. 

 

Obr. 1.3 Technologické uspořádání [1,2]. 

1.5.3 Uspořádání předmětné  

Při tomto uspořádání se součásti pohybují v jednom směru a tím vzniká výrobní proud. 

Jednotlivá pracoviště jsou seřazena podle technologického postupu výrobku (viz obr. 1.4). 

Toto uspořádání je vhodné při vyšší sériovosti výroby. Nejdokonalejším stupněm 

předmětného uspořádání je výrobní linka, která je složená z jednoúčelových strojů nebo 

pracovišť propojených dopravníkem. Mezi výhody předmětného uspořádání patří nízké 

skladovací náklady, krátké manipulační cesty, menší výrobní plocha a kratší průběžná doba 

výroby. Nevýhodami tohoto uspořádání jsou náklady na výrobu a údržbu speciálních 

jednoúčelových strojů, pokles využití strojů při redukci výroby a obtížná změna výrobního 

programu [1,2].  

 

Obr. 1.4 Předmětné uspořádání [1,2]. 
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1.5.4 Uspořádání modulární 

Při tomto uspořádání (viz obr. 1.5) jsou stroje či pracoviště seskupovány do stejných nebo 

podobných technologických modulů, přičemž jednotlivé moduly jsou určeny pro provádění 

více druhů technologických operací. Celý provoz je pak sestaven ze stejných nebo 

podobných modulů. K docílení nejvyšší produktivity je vhodné modulární pracoviště 

situovat do dvousměnných i třísměnných provozů. K výhodám modulárního uspořádání 

patří především velmi vysoká produktivita práce, efektivní řízení výroby, kratší manipulační 

dráhy a zkrácení průběžné doby výroby. Mezi nevýhody patří vysoké nároky na technickou 

přípravu výroby a vysoké ceny strojů, zařízení a pracovišť [1,2].  

 

 

Obr. 1.5 Modulární uspořádání [1,2]. 

1.5.5 Uspořádání buňkové 

U tohoto uspořádání buňku většinou tvoří vysoce výkonný stroj s mechanickým nebo 

automatizovaným okolím. Tímto okolím se rozumí například roboty, zásobníky, zařízení na 

polohování výrobků nebo speciální technologické palety. Buňkové uspořádání je podobné 

modulárnímu, co se týče vhodných podmínek pro realizaci a také výhod a nevýhod daného 

uspořádání. Pro toto uspořádání je opět vhodný třísměnný provoz. Ideálním případem 

buňkového uspořádání je plně automatizované a robotizované pracoviště. Buňkové 

uspořádání zobrazuje následující obrázek 1.6 [1,2].  

 

Obr. 1.6 Buňkové uspořádání [1,2]. 

 

Ve skutečnosti je běžné, že se uvažované faktory vedoucí ke konkrétnímu uspořádání 

prolínají nebo vylučují s jinými a tím pádem se využívá kombinací dvou i více způsobů 

uspořádání pracovišť což se nazývá kombinované uspořádání. Příkladem jsou mechanicko-

montážní provozy [1,2].  
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1.6 Optimalizace pracovišť 

Optimalizace je činnost, při které se dosahuje zvýšení výkonu pracovišť, zlepšení kvality, 

minimalizaci nákladů, úspoře plochy či zlepšení jakýchkoliv dalších pracovních podmínek. 

Nejdůležitější body, na které je nutné se při optimalizaci pracovišť zaměřit jsou [5]: 

• zvýšení výkonu (zkrácení výrobních časů) 

• zavedení prvků ergonomie 

• snížení nákladů 

• zavedení vícestrojové obsluhy 

• zvýšení kvality 

• standardizace výrobních postupů 

Při optimalizaci je nezbytné zabývat se také následujícími skutečnostmi [5]: 

• analýza nedostatků, odstranění chyb předchozích operací 

• vyrobitelnost a smontovatelnost výrobků 

• eliminace lidských chyb 

• hledání alternativ k používanému materiálu, nářadí a nástrojů  

• snížení manipulací na minimum, volba vhodných manipulačních jednotek 

• úprava layoutu pracoviště 

1.7 Materiálové toky 

Materiálový tok je část logistického řetězce, představuje řízený pohyb materiálu mezi 

výrobními operacemi nebo stanovišti výroby, nejčastěji pomocí manipulačních, dopravních 

a pomocných prostředků. Je nutné, aby byl materiál k dispozici vždy v požadovanou dobu a 

v požadovaném množství. Tok materiálu je ovlivňován charakterem materiálu, složitostí 

výrobku, stejnorodostí materiálu i sériovostí. Následující zásady manipulace zajišťují 

optimální materiálový tok [8,24]: 

• vhodné dopravní cesty (nejkratší trasy, minimum křižování) 

• plynulost materiálového toku  

• eliminování zbytečných manipulací s materiálem 

• navýšení podílu mechanizované manipulace 
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1.8 Montážní pracoviště 

Základním prvkem výrobního procesu a nejnižší organizační jednotkou výroby je 

technologické pracoviště. Pracoviště se skládá z prvotních elementů a jejich vzájemné 

uspořádání umožňuje produktivní, efektivní a bezpečnou činnost. Předmětem této práce jsou 

pracoviště montážní. Montáže jsou zde rozčleněny na řadu operací a pracoviště jsou často 

vybavena speciálními jednoúčelovými stroji, zařízeními nebo přípravky. Tato pracoviště 

jsou projektována a kompletována s různým stupněm automatizace. Mezi důležité prvky na 

takovýchto pracovištích patří například nastavitelnost, minimalizace uchopovacích 

vzdáleností, minimální manipulace se součástí, minimalizace opakovaného uchopování, 

otáčení nebo překládání součástí a popřípadě také univerzálnost pracoviště, pro případné 

budoucí jiné využití pracoviště [2,9,10].  

1.9 Ergonomie 

Ergonomie je vědecká disciplína, která se zabývá fyzickým postavením člověka 

v pracovním i mimopracovním prostředí. Jedná se o metody, techniky, znalosti a prostředky, 

kterými se cílí k ideálnímu přizpůsobení pracoviště fyzickým i psychickým potřebám 

pracovníka, což se pozitivně odráží do jeho bezpečnosti, pracovní pohody a maximální 

výkonosti. Ergonomie pracoviště je tedy nepochybně spjatá i s bezpečností a ochranou 

zdraví při vykonávání práce. Podstatnou součástí ergonomie pracoviště je pracovní 

prostředí, do kterého spadají aspekty jako jsou rozměry pracoviště, osvětlení, hluk, vibrace, 

klimatické podmínky, bezpečnost nebo hygiena práce [2,9,11].  

1.9.1 Rozměry pracoviště 

Při projektování pracoviště by se měl brát ohled především na skutečnost, že pracoviště musí 

být navržena tak, aby byla maximálně univerzální v tom smyslu, že na nich může být 

pokaždé přítomen jiný pracovník. Tento problém se dá v některých případech vyřešit 

polohovatelností a nastavitelností pracoviště. Projektant by měl mít v povědomí rozdílnosti 

pracovních sil podniku a navrhnout pracoviště takovým způsobem, aby bylo vhodné pro 

práci vyšších i menších pracovníků, a to mužů i žen. V praxi se řeší především výška 

pracovního stolu, manipulační prostor pracovníka, polohy a vzdálenosti potřebného 

materiálu, umístění nástrojů, přípravků a dalších předmětů pracoviště. U pracovišť je také 

nutné určit, zda bude pracovník vykovávat práci v sedě nebo ve stoje a případně na 

pracoviště umístit vhodnou nastavitelnou židli nebo stoličku [1,2]. 

1.9.2 Osvětlení pracoviště 

Správné osvětlení pracoviště je důležité hlavně kvůli tomu, že člověk získává přes 80 % 

informací pomocí zraku. Zdrojem osvětlení pracoviště je přirozené nebo umělé světlo, 

častokrát pak jejich kombinace. Ideálním zdrojem je světlo přirozené, což je však limitováno 

hned několika faktory, například počasím, fázemi dne, situováním nebo samotnou 

konstrukcí výrobní haly. Z tohoto důvodu je vždy nutné navrhnout ideální kombinaci 

přirozeného a umělého světla s ohledem na charakter vykonávané práce a její náročnost na 

zrak a jeho ochranu. Zároveň je nutné osvětlení vyřešit tak, aby nebylo příčinou oslňování 

pracovníka [1,2,12]. 
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1.9.3 Hluk na pracovišti 

Hluk, tedy zvukový jev, který je rušivý, nepříjemný a škodlivý pro sluchové ústrojí 

negativně působí na sluchové orgány, oběhový a nervový systém a celkově na lidský 

organismus. Nadměrný hluk může vést až k trvalému poškození sluchu, nespavosti, 

duševním poruchám, ale také k nervozitě a nejistotě na pracovišti, což má opět dopad na 

produktivitu a efektivitu práce. V nejhorších případech nadměrný hluk vede až k částečné 

nebo celkové ztrátě sluchu. Nadměrný hluk také může vést až ke zvýšení rizika úrazu. 

Vzhledem k problémům, které jsou s nadměrným hlukem spojeny je důležité se před hlukem 

chránit. Nápomoci mohou být například ucpávky do uší nebo ochranná sluchátka [1,2,13]. 

1.10 Kapacitní propočty 

Vztahy mezi plánovaným výrobním programem a výrobním profilem navrhovaného 

provozu se zabývají právě kapacitní propočty. Východiskem pro veškeré kapacitní propočty 

je poměřování času určité jednotky, reálně využívaného k práci za určité období, s časem, 

který je od této konkrétní jednotky v totožném časovém období požadován. Jako sledované 

období se většinou volí kalendářní rok. Kapacitní propočty také stanovují teoretické potřeby 

pro předpokládaný počet vyráběných součástí [1,2].  

Předmětem kapacitních propočtů mohou být [1,2]: 

• výměry výrobních, pomocných, správních a sociálních ploch 

• počty strojů, zařízení či pracovišť 

• počty manipulačních prostředků 

• počty výrobních a pomocných dělníků 

• počty technických a administrativních pracovníků 

• výpočty spotřeby energií 

Kapacitní propočty lze dělit na dvě základní skupiny. Kapacitní propočty statické a 

dynamické. Statické propočty informují o průměrné spotřebě strojů, pracovníků a ploch a 

následně se využívají pro zajištění investic a lidského kapitálu. U statických propočtů se pak 

dále rozlišují propočty přesné a propočty přibližné, kde v danou chvíli většinou ještě není 

znám přesný sortiment výroby a vychází se z předpokladů. Dynamické propočty naopak 

informují o okamžité kapacitní spotřebě, a to z důvodu, že se v současné době může měnit 

výrobní sortiment na popud požadavků a poptávce trhu. Díky těmto výpočtům je pak 

povolanému pracovníkovi umožněno přesouvat práci v kritických obdobích na jiná, méně 

využitá pracoviště [1,2].   

1.10.1 Přesné kapacitní propočty – Efektivní časové fondy 

Efektivní časové fondy se dělí na tři druhy, a to efektivní časové fondy ručního pracoviště, 

strojního pracoviště a pracovníka. Efektivní časové fondy bývají nejčastěji uváděny 

v hodinách za rok. Tyto propočty jsou výchozí hodnotou pro stanovení potřebných 

pracovišť, strojů a pracovníků [1,2]. 
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Efektivní časový fond ručního pracoviště „Er“ [1,2].  

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

 

 

 

 

 

 

Efektivní časový fond stroje „Es“ [1,2].  

Výpočet pro efektivní časový fond stroje je obdobný jako předchozí výpočet, ale je nutné 

brát v potaz odstavení strojů z důvodů údržby a oprav. Z výsledků dlouhodobého pozorování 

vyplývá, že čas této nečinnosti stroje nabývá 10-12 % z celkového počtu pracovních dnů 

daného roku [1,2].  

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

 

Efektivní časový fond pracovníka „Ed“ [1,2]. 

Zde je nutné neuvažovat plánovaný počet dnů dovolené a předpokládaný průměrný počet 

dnů nemoci, tedy neschopnosti vykonávat práci [1,2].  

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

 

 

 

 

Pokud jsou údaje neznámé, lze dosazovat 20 dní jako minimální zákonem danou dobu 

dovolené a 15 dní jako průměrnou dobu nemoci pracovníka za rok [1,2]. 

 

 

 

 

 

  

 

kde: Kc -  celkový počet dnů v daném roce [dny/rok] 

 So - počet sobot v daném roce [dny/rok] 

 Ne -  počet neděl v daném roce [dny/rok] 

 Sv - počet státních svátků v daném roce [dny/rok] 

kde: Do -  průměrný počet dnů dovolené v daném roce [dny/rok] 

 Nm - průměrný počet dnů nemoci pracovníka v daném 

roce 

[dny/rok] 
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1.10.2 Přesné kapacitní propočty – počty pracovišť  

Potřebné počty jednotlivých pracovišť a strojů, které zajistí plynulý chod výroby a jejich 

následné využití lze určit pomocí následujících propočtů. 

Teoretický počet ručních pracovišť „Pthir“ [1,2]. 

𝑃𝑡ℎ𝑖𝑟 =  
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟  
     [𝑘𝑠] 

(1.4) 

kde: tki -  čas potřebný k provedení konkrétní operace pro 1 kus [min] 

 N -  plánovaný objem výroby za rok [ks] 

 Er - efektivní časový fond ručního pracoviště [hod/rok] 

 sr - směnnost ručních pracovišť [1-3] 

 kpnr - koeficient překračování norem ručních pracovišť [1,1 – 1,3] 

Teoretický počet strojních pracovišť „Pthis“ [1,2]. 

𝑃𝑡ℎ𝑖𝑠 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠
     [𝑘𝑠] 

(1.5) 

kde: Es - efektivní časový fond strojního pracoviště [hod/rok] 

 ss - směnnost strojních pracovišť [1-3] 

 kpns - koeficient překračování norem strojních pracovišť [1,1 - 1,3] 

Využití pracovišť „ƞi“ [1,2]. 

ƞ𝑖 =
𝑃𝑡ℎ𝑖

𝑃𝑠𝑘𝑖
∙ 100     [%] 

(1.6) 

kde: Pthi - teoretický počet strojů pro danou operaci [ks] 

 Pski - skutečný počet strojů pro danou operaci [ks] 

Skupinové využití pracovišť „ns“ [1,2] 

ƞ𝑠 =  
Σ𝑖=1

𝑛 (ƞ𝑖 ∙ 𝑃𝑠𝑘𝑖)

Σ𝑖=1
𝑛  𝑃𝑠𝑘𝑖

 
(1.7) 

kde: ni -  využití pracovišť i-té operace  

 Pski -  skutečný počet pracovišť  
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1.10.3 Přesné kapacitní propočty – počty pracovníků 

Počty pracovníků je potřeba určit pro každou výrobní operaci a opět se vychází z časové 

náročnosti těchto operací. Dále se v těchto provozech uvažuje směnnost výroby. Například 

dvousměnný provoz, kde je počet pracovníků pro první i druhou směnu totožný [1,2]. 

 

Počet strojních pracovníků první a druhé směny „DvsI“ a „DvsII“ [1,2]. 

𝐷𝑣𝑠𝐼 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑠 ∙ 𝑆𝑠 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑠 ∙ 𝑎
 

(1.8) 

𝐷𝑣𝑠𝐼𝐼 = (𝑆𝑠 − 1) ∙ 𝐷𝑣𝑠𝐼 (1.9) 

Počet pracovníků ručních pracovišť první a druhé směny „DvrI“ a „DvrII“ [1,2]. 

𝐷𝑣𝑟𝐼 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑆𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟 ∙ 𝑎
 

(1.10) 

𝐷𝑣𝑟𝐼𝐼 = (𝑆𝑟 − 1) ∙ 𝐷𝑣𝑟𝐼 (1.11) 

kde:  N -  plánovaný počet vyráběných kusů v daném roce [ks] 

 tki -  čas potřebný k provedení konkrétní operace pro 1 kus [min] 

 Es, Er -  efektivní časové fondy strojních a ručních pracovišť [hod/rok] 

 ss, sr - směnnosti strojích a ručních pracovišť [1-3] 

 knps, knpr - koeficienty překrač. norem stroj. a ruč. pracovišť  

 a - koeficient vícestrojové obsluhy  

Celkový počet pracovníků „Dv“ pro dvě směny [1,2]. 

𝐷𝑣𝑠 = 𝐷𝑣𝑠𝐼 + 𝐷𝑣𝑠𝐼𝐼 (1.12) 

𝐷𝑣𝑟 =  +𝐷𝑣𝑟𝐼 + 𝐷𝑣𝑟𝐼𝐼 (1.13) 

𝐷𝑣 = 𝐷𝑣𝑠 + 𝐷𝑣𝑟 (1.14) 
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Vzhledem k tomu, že pracovníci několik dní využívají dovolenou nebo jsou nemocní je 

nutné uvažovat i pracovníky, jenž budou v těchto situacích zastupovat [1,2].  

Evidenční počty pracovníků „Devr“ a „Devs“ [1,2]. 

𝐷𝑒𝑣𝑟 =  𝐷𝑣𝑟 ∙
𝐸𝑟

𝐸𝑑
 

(1.15) 

𝐷𝑒𝑣𝑠 =  𝐷𝑣𝑠 ∙
𝐸𝑟

𝐸𝑠
 

(1.16) 

kde: Ed - efektivní časový fond pracovníka     [hod/rok]  

Pomocní pracovníci „Dp“ [1,2] 

𝐷𝑝 = (0,3 ÷ 0,4) ∙ 𝐷𝑣 (1.17) 

Celkový evidenční počet pomocných pracovníků „Devp“ [1,2] 

𝐷𝑒𝑣𝑝 = 0,1 ∙ 𝐷𝑣 (1.18) 

Celkový evidenční počet pracovníků „Devc“ [1,2] 

𝐷𝑒𝑣𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑠 + 𝐷𝑒𝑣𝑟 + 𝐷𝑒𝑣𝑝 (1.19) 

Inženýrsko-techničtí a administrativní pracovníci „ITA“ [1,2] 

𝐼𝑇𝐴 = (0,15 ÷ 0,25) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐 (1.20) 

Celkový počet zaměstnanců „Dc“ [1,2] 

𝐷𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐼𝑇𝐴 (1.21) 
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1.11 EPA a ESD 

EPA neboli antistatické pracoviště (příkladem je obrázek 2.1) je oblast, která je trvale 

bezpečná pro manipulaci a práci s komponenty citlivými na statickou elektřinu. V součástce 

jsou elektrostatická pole a napětí udržována na potřebné, zanedbatelně nízké úrovni. Je 

nezbytné, aby EPA měla přesně definované hranice a bylo zřetelné, kdy se do oblasti 

vstupuje a kdy se z ní vystupuje [15, 22, 23].  

ESD (elektrostatický výboj) je stav krátkodobého elektrického proudu mezi dvěma předměty 

o rozdílných elektrických potenciálech. Příkladem může být nabitá osoba (na níž vznik 

náboje vyvolá například tření šatů nebo obuvi o izolační povrch), která se dotkne předmětu 

s jiným elektrickým potenciálem, čímž následně dojde k ESD, tedy elektrostatickému 

výboji. ESD je tedy velmi nežádoucí vzhledem k možnosti poškození nebo úplného zničení 

elektronických součástí. Poškození se dá tedy rozdělit na poškození destrukční, kdy je 

výrobek nefunkční, tudíž je poškození odhaleno kontrolou nebo testem a poškození latentní, 

což je nepochybně závažnější vzhledem k tomu, že toto poškození častokrát nemusí odhalit 

ani kontrola či test výrobku. ESD také ohrožuje zdraví a v extrémních případech i život lidí, 

ESD totiž může vést až k výbuchu hořlavých plynů a par [15, 22, 23].  

Při řešení problému ESD se postupuje následovně [15, 22, 23]: 

• analyzovat stav nebezpečí ESD 

• vytvořit řešení pro konkrétní případy 

• správně zajistit potřebné prostředky a vybavení (oděvy, zemnící pomůcky, nástroje, 

balení, přístroje, vhodné materiály, podložky a podlahy) 

• instalace vybavení 

• školení a zajištění kvalifikace pracovníků 

 

Obr. 2.1 Antistatické pracoviště [14]. 
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2 AKTUÁLNÍ STAV PODNIKU 

Tato kapitola představuje podnik, v němž je práce zhotovená, mapuje současný stav 

rozmístění pracovišť a materiálových toků a na závěr hodnotí a shrnuje nedostatky a 

problémy současného stavu.  

2.1 Představení podniku a nastínění situace 

Firma sídlí v Olomouckém kraji a zabývá se výrobou a montáží spotřebičů. Zaměřuje se na 

sériovou a hromadnou výrobu pro domácnosti i průmyslové využití. Firma značnou část 

komponent dováží ze zahraničí nebo dalších českých podniků, ale také si sama vyrábí 

plastové či plechové dílce. Další informace k samotnému podniku budou upřesněny při 

obhajobě práce.  

Tato práce se vztahuje k jedné konkrétní montážní lince podniku (ve výkresech značená jako 

Linka 1). Pro zrychlení, zjednodušení a zefektivnění práce firma využívá předmontážích 

pracovišť, kde se kompletují dílce, které jsou následně dodávány k montážní lince a jsou 

zasazovány a montovány jako jeden celek. V hale se aktuálně nachází 7 předmontážních 

pracovišť. Tyto pracoviště ovšem nejsou situovány podle žádného plánu, způsobu 

uspořádání pracovišť ani jiného záměru, což není ideální při snaze o maximální efektivitu a 

zjednodušení výrobního procesu.  

Momentálně je největším problémem pracoviště efektivně využívat a také je správně 

zásobovat. Vzhledem k tomu, že jsou pracoviště rozlehlá na poněkud širokém prostoru je 

složité je vhodně zásobovat a toky materiálu jsou zbytečně a nepřijatelně dlouhé. Dalším 

problémem s tím spojeným je obsluha těchto pracovišť, při objemech výroby, kdy je 

pracovník schopný obsluhovat více pracovišť v téže směně. Při této situaci je nutné mezi 

pracovišti několikrát za směnu přecházet, což se negativně odráží na časech, kdy pracovník 

nevykonává žádnou práci. Nevýhodou takto rozložených pracovišť je také náročnost 

přípravy pracovišť pomocným pracovníkem tedy přípravářem výroby. Stejně jako 

pracovník, který obsluhuje pracoviště je nucen přecházet několikrát za směnu mezi 

jednotlivými pracovišti. 
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2.2 Stávající pracoviště 

Na původních pracovištích jsou kompletovány různé typy výrobků. Jedná se o plastové a 

plechové dílce a elektronické a kabelové součásti. Těchto 7 předmontážních pracovišť (viz 

obr. 2.2), jejich typ a výrobky, které jsou na nich kompletovány shrnuje následující tabulka 

2.1. Často jsou komponenty sestavovány v různých verzích, jelikož se liší kompletní finální 

výrobek. Příkladem je elektronika nebo kabelové součásti, které se liší pro evropský a 

americký trh.  

Tab. 2.1 Stávající pracoviště, typ a počet na nich probíhajících předmontáží. 

Prac. Typ pracoviště Speciální 

součásti 

pracoviště 

Počet 

vstupujících 

součástí 

Počet 

vystupujících 

výrobků 

Počet 

variant 

výrobku 

„0“ Ruční předmontáž 

(sestavení) 

Žádné 9 1 1 

„1“ Ruční předmontáž 

(sestavení, vrtání, 
zašroubování, 

utažení) 

Přípravek na 

vrtání, elektrický 
automatický 

šroubovák, 

horizontální 
automatická 

vrtačka 

7 1 2 

„2“ Ruční předmontáž 

elektroniky 

(sestavení, utažení) 

Přípravek na 

sestavení, 3x 
elektrický 

automatický 

šroubovák 

12 1 1 

„3“ Ruční předmontáž 

(sestavení, 

zašroubování, 

utažení) 

Přípravek na 

sestavení, 

elektrický 

automatický 

šroubovák 

10 1 1 

„4“ Ruční předmontáž 

(sestavení) 

Přípravek pro 

sestavení 

6 1 1 

„5“ Ruční předmontáž 

elektroniky 

Přípravek pro 
sestavení, 

elektrický 

automatický 

šroubovák 

6 1 1 

„6“ Ruční předmontáž 

(sestavení, zalisování) 

2x přípravek pro 

sestavení, stolní 

lis, mazivo 

11 3 2 
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2.3 Aktuální uspořádání pracovišť 

 

Obr. 2.2 Rozmístění současných předmontážních pracovišť. 

 

Na tomto obrázku lze vidět současná pracoviště označená červeně čísly 0-6. Zelená barva 

označuje dvě montážní linky nacházející se v tomto prostoru haly, zelené šipky označují 

směr, kterým výrobek po lince postupuje. Na koncích obou linek jsou výtahy, které výrobek 

přenesou přes cestu, kde pokračují dál po montážní lince. Modrá barva představuje cesty, po 

kterých se momentálně pracoviště zásobují, všechny tyto cesty i všechny ostatní cesty v hale 

jsou jednosměrné, což při daném rozmístění jednotlivých pracovišť značně zvyšuje čas a 

pracnost zásobování materiálem. Přikázaný směr jízdy zásobovacích vozů po cestách 

zobrazují modré šipky a lze vidět, že zásobovací vozy nejsou schopné obstarat všechna 

pracoviště pouze jediným průjezdem a musí jeden okruh projet dvakrát, trasu zásobovacího 

vozu představuje barva červená. Fialová barva zobrazuje prostor, ve kterém mají být 

stávající i nová pracoviště v budoucnu situována. Rozměry tohoto prostoru jsou 18x9 metrů, 

nejspíš však bude nutné v tomto prostoru situovat novou cestu pro zásobovací vozy, čímž se 

prostor ještě zmenší.  
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2.4 Tok materiálu 

Jak již bylo uvedeno, pracoviště nejsou uspořádána podle žádného způsobu uspořádání 

pracovišť, což má značný dopad také na zásobování materiálem. Při tomto rozmístění je 

nutné, aby zásobovací vozy zastavovaly u každého pracoviště zvlášť a jedno po druhém ho 

obstarávaly novým materiálem. Dalším faktorem je také to, že veškeré cesty jsou 

jednosměrné a neexistuje taková možnost, že by byla všechna pracoviště zásobována po 

jedné okružní jízdě. Pro kompletní zásobení materiálem všech pracovišť je nutných 5 

zastávek a dvě objetí okruhů kolem linek. První zastávkou je pracovník schopen dodat a 

vyzvednout materiál u pracovišť „2“ a „6“, pokračuje k pracovištím „0“ a „1“, dále obslouží 

pracoviště „4“ a pokračuje k pracovišti „5“. Po zastávce u pracoviště „5“ opakuje horní 

okruh a při návratu obslouží pracoviště „3“, po kterém pokračuje dále po cestě a podruhé 

míjí pracoviště „2“. Tato trasa je také znázorněna na předchozím obrázku 2.2. V podniku je 

využíván systém zásobování Milkrun a Kanbanové karty. 

2.4.1 Milkrun 

Milkrun je systém zásobování, který pochází ze staré Anglie z počátků 20. století. Jak již 

název napovídá, podstata tohoto systému vychází z minulosti, kdy mlékárenská auta 

rozvážela z farem mléko vždy ve stejný čas a zároveň si vybírala zpátky prázdné láhve [4]. 

Tento systém lze aplikovat na interní i externí zásobování. Při interním aplikování v podniku 

je principem cyklický rozvoz materiálu ze skladových prostor přesně dle předem daného 

harmonogramu po co nejefektivnější trase. Materiál je vyložen na přesně určených místech 

a současně jsou z pracovišť zpět do skladu nebo na jiná cílová místa odváženy prázdné 

obalové materiály, boxy, bedny, krabice či palety [4].  

Manipulačním prostředkem je tzv. vláček, který za sebou tahá transportní jednotky, 

nejčastěji vozíky nebo jednoduché podvozky.  

Výhody systému Milkrun: 

• nevznikají zbytečné zásoby 

• ušetření prostoru 

• daný harmonogram zásobování – vysoká efektivita  

Jednou z mála nevýhod je pak závislost na stavu cest a stavu zásobovacích vozů. V případě 

nějaké události omezující průjezdnost cest nebo poruchy zásobovacího vozu může nastat 

problém se schopností zásobení pracoviště, což vede ke zdržení a v horším případě 

pozastavení výroby [4]. 

2.4.2 Kanban 

Kanban, popřípadě kanbanové karty je systém, který pochází z Japonska. Je to systém 

oznamovacích či signalizačních karet nebo štítků, které nesou nějakou informaci. V tomto 

případě kanbanové karty uvádí počet výrobků, které mají být na daných pracovištích 

zkompletovány a v jakém pořadí. Snahou tohoto systému je přizpůsobení se průběhu výroby. 

Materiál je na pracoviště dodáván tak, aby nevznikaly nadbytečné zásoby momentálně 

nepotřebných součástí. Kanban vyžaduje vyškolený personál, stálost a opakovatelnost 

výroby a správně navržený layout. Tímto systémem lze tedy docílit co nejmenších prostorů 

pracovišť a lze také eliminovat případné nutné mezisklady [5,6]. 



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 29 

2.5 Manipulace s materiálem 

Jako tažné vozy firma využívá dva typy tahačů Toyota z řady Tracto-S, typ 4CBTY2 a 

4CBTYk4 (viz obr. 2.3). Tyto tahače jsou přizpůsobeny pro potřeby častého nastupování a 

vystupování. Vozy mají nízkou nástupní výšku a také poskytují optimální výhled na náklad. 

Tyto tahače patří do řady tahačů, které jsou obsluhovány řidičem ve stoje a jsou poháněné 

vyjímatelnou baterií. Využívané tahače se liší tažnou kapacitou (2000 a 4000 kg), jejich 

maximální rychlost je 8 km/h. Rozměry tahačů jsou shodné 1645x800 mm. Poloměr otáčení 

tahačů je 1600 mm [7].  

 

Obr. 2.3 Tahač 4CBTYk4 [7]. 

Pokud je s materiálem manipulováno ještě na pracovištích a hotové výrobky nejsou 

odváženy přímo ze stolu, využívá firma manipulačních vozíků vyrobených z tzv. 

bambusových tyčí. Vozíky jsou konstruovány pro různé kartonové nebo plastové přepravky. 

Těmito vozíky jsou přepravky umisťovány na předem určená místa, ze kterých jsou 

odváženy při následujícím zásobovacím cyklu. Některé z široké škály vozíků lze vidět na 

následujících obrázcích 2.4 a 2.5. 

  

Obr. 2.4 Vozík na přepravky. Obr. 2.5. Vozík v určeném prostoru. 
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2.6 Shrnutí současného stavu 

Při pohledu na současné rozmístění jednotlivých sedmi pracovišť je evidentní, že firma 

nedosahuje a ani nemůže dosahovat té nejvyšší efektivity při předmontážích veškerých 

výrobků. Zásobování pracovišť materiálem je složité a podmínky pro systém Milkrun nejsou 

dostačující, natož ideální. Pracovníci zásobování při tomto rozmístění nejsou schopni 

všechna pracoviště obsloužit při jediném průjezdu kolem linek 1 a 2 a jsou nuceni provést 

více okružních jízd a také více zastávek, konkrétně 5. 

Problém nastává také při přichystávání pracovišť pomocným pracovníkem (přípravářem). 

Náplní práce tohoto pracovníka je pohybovat se mezi jednotlivými pracovišti a připravit je 

pro aktuální výrobu. Jedná se například o přichystání materiálu potřebného pro aktuální typ 

výrobku, výměnu některých přepravek, doplnění spojovacího materiálu apod.  Pomocný 

pracovník musí po celou směnu přecházet mezi pracovišti a momentální rozmístění 

pracovišť se negativně odráží na časech jeho přechodů. Stejný problém řeší pracovník, který 

má v dané směně obsluhovat případně více pracovišť. Časy na přecházení mezi nimi 

znatelně zvyšují celkový čas pracovníka v nečinnosti.  

Dalším, ve výrobě pozorovatelným problémem je, že na těchto předmontážních pracovištích 

není stálý personál. Na pracovištích například není přítomen žádný předák nebo vedoucí 

pracovník, který by mohl dirigovat chod pracovišť. Tato skutečnost značně snižuje efektivitu 

pracovníků a pracovišť a ve výsledku i finální kvalitu a funkčnost výrobků. Nepřípustné je 

také s tím spojené zvyšování chybovosti předmontáží. Veškeré tyto negativní skutečnosti se 

následně přenášejí do finální montáže výrobku na montážní lince a samozřejmě také do 

funkčnosti, chybovosti, vzhledu i kvality konečného výrobku. 

Po důkladném zvážení dané situace a také budoucím zavedením nových předmontážích 

pracovišť bylo rozhodnuto, že v hale bude pro tato pracoviště vyčleněn nový prostor. 

Provozem těchto pracovišť se zabývají následující kapitoly.  
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3 KAPACITNÍ PROPOČTY 

Tato kapitola se vztahuje ke kapacitním propočtům, které vychází z budoucího 

předpokládaného objemu výroby. Jedná se o efektivní časové fondy, počty potřebných 

pracovišť, počty pracovníků a jejich následné využití.  

 

3.1 Efektivní časové fondy  

Následující propočty se týkají následujícího roku 2019. Rok 2019 má 365 dnů z toho je 251 

dnů pracovních, 52 sobot, 52 neděl a 10 státních svátků, které leží v pracovním týdnu.  

 

Roční efektivní časový fond ručního pracoviště  

𝐸𝑟 =  (𝐾𝑐 − 𝑆𝑜 − 𝑁𝑒 − 𝑆𝑣) ∙ 8 =  (365 − 52 − 52 − 10) ∙ 8 = 2008 ℎ𝑜𝑑/𝑟𝑜𝑘 (3.1) 

 

Roční efektivní časový fond pracovníka  

𝐸𝑑 =  𝐸𝑟 − (𝐷 + 𝑁𝑚) ∙ 8 = 2008 − (20 + 15) = 1973 ℎ𝑜𝑑/𝑟𝑜𝑘 (3.2) 

 

3.2 Výpočet potřebných ručních pracovišť – třísměnný provoz  

Následující výpočty vypovídají o potřebných počtech jednotlivých pracovišť při třísměnném 

provozu. Jako vzorový výpočet jsou uvedeny pracoviště „0“ a „1“.  

Pracoviště vzduchového vedení I (0;1) 

Vzduchové vedení je na tomto pracovišti („1“) kompletováno ve třech různých variantách o 

různých objemech výroby. Časové náročnosti variant jsou shodné. Montáži vedení předchází 

montáž čerpadla („0“). 

𝑃𝑡ℎ𝑟0 =  
𝑡𝑘0 ∙ 𝑁0

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟  
 

=  
0,95 ∙ 140810

60 ∙ 2008 ∙ 3 ∙ 1,2 
= 0,31  

0,31 → 1 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑖š𝑡ě   

(3.3) 

𝑃𝑡ℎ𝑟1 =  
𝑡𝑘1.1 ∙ 𝑁1.1 + 𝑡𝑘1.2 ∙ 𝑁1.2 + 𝑡𝑘1.3 ∙ 𝑁1.3

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟  
 

=  
1,4 ∙ 112950 + 1,4 ∙ 15060 + 1,4 ∙ 12800

60 ∙ 2008 ∙ 3 ∙ 1,2 
= 0,45  

0,45 → 1 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑖š𝑡ě   

(3.3) 

Pro zajištění výroby je potřebné jedno pracoviště „0“ a jedno pracoviště „1“.  
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Výpočty pro potřebu všech ostatních pracovišť jsou obdobné a jejich výsledky znázorňuje 

následující tabulka 3.1.  

Tab. 3.1 Počty potřebných ručních pracovišť. 

Pracoviště Objem produkce 

[ks] 

Teoretický výsledek Výsledný počet 

pracovišť 

„0“ 140 810 0,31 1 

„1“ 140 810 0,45 1 

„2“ 3 765 0,014 1 

„3“ 3 000 0,019 1 

„4“ 409 600 0,5 1 

„5“ 11 300 0,03 1 

„6“ 154 915 0,21 1 

„7“ 13 550 0,031 1 

„8“ 90 360 0,12 1 

„9“ 22 550 0,29 1 

„10“ 9 000 0,02 1 

„11“ 22 600 0,047 1 

 

3.3 Využití ručních pracovišť – třísměnný provoz  

Výsledky následujících výpočtů představují procentuální využití jednotlivých pracovišť při 

třísměnném provozu. Vzorově jsou opět vypočítány pracoviště „0“ a „1“ 

Využití pracoviště čerpadla a vzduchového vedení „I“ (0;1) 

ƞ0 =
𝑃𝑡ℎ0

𝑃𝑠𝑘0
∙ 100 =

0,31

1
∙ 100 = 31%  

(3.4) 

ƞ1 =
𝑃𝑡ℎ1

𝑃𝑠𝑘1
∙ 100 =

0,45

1
∙ 100 = 45%  

(3.4) 

Využití pracoviště čerpadla („0“) je 31% a využití pracoviště vzduchového vedení („1“) je 

45%.  
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Výpočty využití všech pracovišť jsou opět obdobné a jejich výsledky shrnuje následující 

tabulka 3.2.  

Tab. 3.2 Využití jednotlivých pracovišť. 

Pracoviště Využití pracoviště 

[%] 

Pracoviště Využití pracoviště 

[%] 

„0“ 31 „6“ 1,9 

„1“ 45 „7“ 3,1 

„2“ 1,4 „8“ 4,8 

„3“ 1,9 „9“ 12 

„4“ 50 „10“ 2 

„5“ 3 „11“ 4,7 

 

3.4 Výpočet potřebných ručních pracovišť – dvousměnný provoz  

Předchozí propočty jsou výsledky pro třísměnný provoz, ve skutečnosti se však zpočátku 

bude výroba pravděpodobně situovat do dvousměnného provozu a třísměnný provoz se 

zavede po zvýšení objemu výroby předmontáží a zařazení dalších součástí. 

Pracoviště vzduchového vedení I (0;1) 

𝑃𝑡ℎ𝑟0 =  
𝑡𝑘0 ∙ 𝑁0

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟  
 

=  
0,95 ∙ 140810

60 ∙ 2008 ∙ 2 ∙ 1,2 
= 0,46 

0,46 → 1 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑖š𝑡ě   

(3.3) 

𝑃𝑡ℎ𝑟1 =  
𝑡𝑘1.1 ∙ 𝑁1.1 + 𝑡𝑘1.2 ∙ 𝑁1.2 + 𝑡𝑘1.3 ∙ 𝑁1.3

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑠𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟  
 

=  
1,4 ∙ 112950 + 1,4 ∙ 15060 + 1,4 ∙ 12800

60 ∙ 2008 ∙ 2 ∙ 1,2 
= 0,68  

0,68 → 1 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑖š𝑡ě   

(3.3) 
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3.5 Využití ručních pracovišť – dvousměnný provoz  

Využití pracoviště čerpadla a vzduchového vedení „I“ (0;1) 

ƞ0 =
𝑃𝑡ℎ0

𝑃𝑠𝑘0
∙ 100 =

0,46

1
∙ 100 = 46%  

(3.4) 

ƞ1 =
𝑃𝑡ℎ1

𝑃𝑠𝑘1
∙ 100 =

0,68

1
∙ 100 = 68%  

(3.4) 

Potřebné počty pracovišť a jejich využití při třísměnném a dvousměnném provozu shrnuje 

následující tabulka 3.3 a obrázek 3.1.  

Tab. 3.3 Porovnání třísměnného a dvousměnného provozu výroby. 

 Třísměnný provoz Dvousměnný provoz  

Označ. 

prac. 

Teor. poč. prac. Využití 

[%] 

Teor. poč. prac. Využití 

[%] 

Nárůst 

využití 

[%] 

„0“ 0,31 31 0,46 46 15 

„1“ 0,45 45 0,68 68 23 

„2“ 0,014 1,4 0,02 2 0,6 

„3“ 0,019 1,9 0,028 2,8 0,9 

„4“ 0,50 50 0,75 75 25 

„5“ 0,03 3 0,046 4,6 1,6 

„6“ 0,21 21 0,32 32 11 

„7“ 0,031 3,1 0,047 4,7 1,6 

„8“ 0,12 12 0,18 18 6 

„9“ 0,29 29 0,44 44 15 

„10“ 0,02 2 0,031 3,1 1,1 

„11“ 0,047 4,7 0,071 7,1 2,4 
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Obr. 3.1 Porovnání třísměnného a dvousměnného provozu. 

 

Skupinové využití pracovišť  

ƞ𝑠 =  
Σ𝑖=1

𝑛 (ƞ𝑖 ∙ 𝑃𝑠𝑘𝑖)

Σ𝑖=1
𝑛  𝑃𝑠𝑘𝑖

 
(3.5) 

ƞ𝑠𝑡 =  
1 ∙ (31 + 45 + ⋯ + 4,7)

12
= 17 % 

(3.5) 

ƞ𝑠𝑑 =  
1 ∙ (46 + 68 + ⋯ + 7,1)

12
= 25% 

(3.5) 

Využití pracovišť při třísměnném provozu je 17 %, u provozu dvousměnného je využití 

pracovišť vyšší a to 25 %. Nízké využití pracovišť umožňuje zvýšení objemu výroby na 

daných pracovištích v příštích období.  

Z výsledků je evidentní, že je momentálně výhodnější výrobu uvést do dvousměnného 

provozu vzhledem k vyššímu využití pracovišť.  
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3.6 Výpočet potřebných pracovníků  

3.6.1 Výpočet při třísměnném provozu 

Výpočet pracovníků pro pracoviště vzduchového vedení („1“) 

𝐷𝑣𝑟𝑡1𝐼 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑆𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟
 

=
1,4 ∙ 112950 + 1,4 ∙ 15060 + 1,4 ∙ 12800

60 ∙ 2008 ∙ 3 ∙ 1,2
= 0,45 → 1 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘 

   

(3.6) 

𝐷𝑣𝑟𝑡1𝐼𝐼 = (2 − 1) ∙ 𝐷𝑣𝑟𝐼 = 1  (3.6) 

 

3.6.2 Výpočet při dvousměnném provozu 

Výpočet pracovníků pro pracoviště vzduchového vedení („1“) 

𝐷𝑣𝑟𝑑1𝐼 =
𝑡𝑘𝑖 ∙ 𝑁

60 ∙ 𝐸𝑟 ∙ 𝑆𝑟 ∙ 𝑘𝑝𝑛𝑟
 

=
1,4 ∙ 112950 + 1,4 ∙ 15060 + 1,4 ∙ 12800

60 ∙ 2008 ∙ 2 ∙ 1,2
= 0,68 → 1 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘 

   

(3.6) 

𝐷𝑣𝑟𝑑1𝐼𝐼 = (2 − 1) ∙ 𝐷𝑣𝑟𝐼 = 1  (3.6) 

  

Jelikož jsou vzorce pro výpočet pracovníků na daných pracovištích opět obdobné, další 

počty pracovníků shrnuje následující tabulka 3.4, díky které bude možné následně vypočítat 

minimální počet pracovníků zajišťující chod všech pracovišť.  

Vzhledem k získaným hodnotám, není prakticky možné, aby při daném využití pracovišť 

byl u každého pracoviště přítomen jeden pracovník. Je tedy nutné, aby pracovníci během 

směny postupně obsluhovali více pracovišť. 
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Tab. 3.4 Porovnání třísměnného a dvousměnného provozu. 

Prac. Počet 

pracovníků 

třísměnný 

provoz 

Počet pracovníků 

dvousměnný 

provoz 

Prac. Počet 

pracovníků 

 třísměnný 

provoz 

Počet pracovníků 

dvousměnný 

provoz 

0 0,31 0,46 6 0,21 0,32 

1 0,45 0,68 7 0,031 0,047 

2 0,014 0,02 8 0,12 0,18 

3 0,019 0,028 9 0,29 0,44 

4 0,50 0,75 10 0,02 0,031 

5 0,03 0,046 11 0,047 0,071 

   ∑ 2,04 3,07 

 

Dále je nutné uvědomit si, že pracovník věnuje čas i manipulaci s materiálem či přípravě 

pracoviště a při obsluze více pracovišť je také nucen přecházet mezi jednotlivými 

pozicemi. Díky informacím získaným z pozorování průběhu práce je možné počet 

pracovníků přepočítat následujícím způsobem.  

 

𝐷𝑣𝑟𝑡𝑠 = 𝐷𝑣𝑟𝑡 + 0,10 ∙ 𝐷𝑣𝑟𝑡 

= 2,04 + 0,10 ∙ 2,04 = 2,244 → 3 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑐𝑖 
(3.7) 

𝐷𝑣𝑟𝑑𝑠 = 𝐷𝑣𝑟𝑑 + 0,10 ∙ 𝐷𝑣𝑟𝑑 

= 3,07 + 0,10 ∙ 3,07 = 3,377 → 4 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑐𝑖 
(3.7) 

kde: Dvrts – Potřebný počet pracovníků při třísměnném provozu 

        Dvrds – Potřebný počet pracovníků při dvousměnném provozu 

 

Celkový počet pracovníků pro třísměnný a dvousměnný provoz 

 

𝐷𝑣𝑡 = 𝐷𝑣𝑟𝑡𝑠𝐼  + 𝐷𝑣𝑟𝑡𝑠𝐼𝐼 + 𝐷𝑣𝑟𝑡𝑠𝐼𝐼𝐼 = 3 + 3 + 3 = 9 (3.8) 

𝐷𝑣𝑑 = 𝐷𝑣𝑟𝑑𝑠𝐼  + 𝐷𝑣𝑟𝑑𝑠𝐼𝐼 = 4 + 4 = 8 (3.8) 

 

3.6.3 Evidenční stavy pracovníků  

𝐷𝑒𝑣𝑟 =  𝐷𝑣𝑟 ∙
𝐸𝑟

𝐸𝑑
 

(3.9) 

𝐷𝑒𝑣𝑟𝑡𝑠 =  9 ∙
2008

1973
= 9,16 → 10 pracovníků 

𝐷𝑒𝑣𝑟𝑑𝑠 =  8 ∙
2008

1973
= 8,14 → 9 pracovníků 

(3.9) 

 

(3.9) 
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3.6.4 Pomocní pracovníci  

V těchto propočtech je také nutné uvažovat pomocné pracovníky. Zde se jedná o takzvané 

přípraváře, kteří zajišťují přípravu aktuální výroby a přípravu materiálu na jednotlivých 

pracovištích dle následného objemu výroby.  

 

𝐷𝑝𝑡 = (0,3 ÷ 0,4) ∙ 𝐷𝑣𝑡𝐼 = (0,3) ∙ 3 = 0,9 

0,9 → 3 𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑛í 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑐𝑖 𝑝𝑟𝑜 3 𝑠𝑚ě𝑛𝑦 

𝐷𝑝𝑑 = (0,3 ÷ 0,4) ∙ 𝐷𝑣𝑑𝐼 = (0,3) ∙ 4 = 1,2 

1,2 → 2 𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑛í 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑐𝑖 𝑝𝑟𝑜 𝑑𝑣ě 𝑠𝑚ě𝑛𝑦 

 

𝐷𝑒𝑣𝑝𝑡 = 1,1 ∙  𝐷𝑝𝑡 = 1,1 ∙ 3 = 3,3 → 4 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑐𝑖 

 

𝐷𝑒𝑣𝑝𝑑 = 1,1 ∙  𝐷𝑝𝑑 = 1,1 ∙ 2 = 2,2 → 3 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑐𝑖 

(3.10) 

 

(3.10) 

 

 

(3.10) 

 

(3.10) 

 

 

3.6.5 Celkový počet evidenčních pracovníků  

𝐷𝑒𝑣𝑐𝑡 = 𝐷𝑒𝑣𝑟𝑡𝑠 + 𝐷𝑒𝑣𝑝𝑡 = 10 + 4 = 14 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů (3.11) 

𝐷𝑒𝑣𝑐𝑑 = 𝐷𝑒𝑣𝑟𝑑𝑠 + 𝐷𝑒𝑣𝑝𝑑 = 9 + 3 = 12 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů (3.11) 

Provoz předmontáží bude momentálně situován do dvou směn. Na třísměnný provoz bude 

možné přejít při zvýšení objemu výroby nebo zařazení dalších součástí na pracoviště 

předmontáží, s čímž se v budoucnu také počítá.  

3.6.6 Inženýrsko-techničtí a administrativní pracovníci 

𝐼𝑇𝐴 = (0,15 ÷ 0,25) ∙ 𝐷𝑒𝑣𝑐 = 0,15 ∙ 12 = 1,8 → 2 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑐𝑖 (3.12) 

3.6.7 Celkový počet zaměstnanců  

𝐷𝑐 = 𝐷𝑒𝑣𝑐 + 𝐼𝑇𝐴 = 12 + 2 = 14 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í𝑘ů (3.13) 

 

Celkový počet zaměstnanců potřebných pro zajištění plynulého chodu dvousměnného 

provozu, který vychází z kapacitních propočtů je 14. Jedná se o 9 pracovníků výroby, 3 

pomocné pracovníky (přípraváře výroby) a 2 inženýrsko-technické a administrativní 

pracovníky.  
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ   

Tato kapitola se zabývá konkrétním rozmístěním ručních montážních pracovišť v předem 

vymezeném prostoru haly. Budou stanoveny materiálové toky a manipulační prostředky, 

které zajistí plynulý chod výroby.  

4.1 Předmět nového projektu  

Cílem projektu je situovat stávající a nová ruční pracoviště do vymezeného prostoru (18x9 

metrů) výrobní haly. Vyjma dvou pracovišť na sebe jednotlivá pracoviště nenavazují, což je 

značným zjednodušením při rozmisťování pracovišť. Každopádně je třeba pracoviště 

rozmístit takovým způsobem, aby bylo dosažených těch nejkratších zásobovacích cest a co 

nejméně manipulací s materiálem. Výrobky zhotovené na těchto pracovištích jsou vstupními 

součástmi na montážní linku, kde se kompletuje již celý výrobek.  

4.2 Ruční předmontáže 

Všechna pracoviště řešená v této práci jsou ruční předmontáže. Tato pracoviště disponují 

pouze jednoduchými přístroji, nářadím a popřípadě speciálními přípravky k montáži nebo 

výstupní kontrole součásti. Stávající pracoviště shrnuje tabulka 2.1 Stávající pracoviště, typ a 

počet na nich probíhajících předmontáží, uvedená v kapitole 2 – Aktuální stav podniku. Nová 

pracoviště a jejich označení shrnuje následující tabulka 4.1 

Tab. 4.1 Nová pracoviště. 

Prac. Typ pracoviště Speciální 

součásti 

pracoviště 

Počet 

vstupujících 

součástí 

Počet 

vystupujících 

výrobků 

Počet 

variant 

výrobku 

„7“ Ruční předmontáž 

(sestavení) 

Žádné 5 1 1 

„8“ Ruční předmontáž 

(sestavení, 

zašroubování) 

Přípravek na 

sestavení, 

elektrický 

automatický 

šroubovák 

7 1 7 

„9“ Ruční předmontáž 

elektroniky 
(sestavení, 

zašroubování, 

utažení) 

Přípravek na 

sestavení, 
elektrický 

automatický 

šroubovák 

9 1 5 

„10“ Ruční předmontáž 
(sestavení, 

zašroubování) 

Přípravek pro 
sestavení, el. aut. 

šroubovák 

5 1 1 

„11“ Ruční předmontáž 

(sestavení, 

zašroubování) 

Příp. pro 

kontrolu. el. aut. 

šroubovák 

6 1 1 
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4.3 Sloučení pracovišť 

Vzhledem k tomu, že součásti, které vstupují do pracovišť „4“ a „6“ jsou z velké části 

shodné, byla tato pracoviště sloučena v jedno. Tento krok je možný pouze při třísměnném 

provozu, nebo při zavedení přesčasů či posunutí pracovní doby jednoho z pracovníků při 

dvousměnném provozu, jelikož využití tohoto pracoviště při dvousměnném provozu by 

přesahovalo 100 %. Využití pracoviště při třísměnném provozu by dosahovalo 71 %.   

4.4 Předmontáže v EPA 

Výrobky, které se na některých pracovištích kompletují jsou elektronické součásti, tudíž 

s nimi musí být pracováno v antistatické zóně. Jedná se o pracoviště „2“, pracoviště „5“ a 

pracoviště „9“.  

Před vstupem do antistatické zóny si musí každý pracovník ověřit svůj elektrický potenciál. 

To zajištuje přístroj pro měření náramků a obuvi, který bude umístěn na místě určeném pro 

vcházení a opouštění antistatické zóny. Výsledek testu je indikován vizuálně LED a 

zvukovým signálem, popřípadě alarmem. Přístroj je možné napojit na systém pro otevírání 

dveří nebo turniketu, což zabrání volnému průchodu osob. Takové zařízení zobrazuje 

následující obrázek 4.1 [16]. 

 

Obr. 4.1 ESD tester pro měření náramků a obuvi [16]. 

Dalším důležitým prvkem je antistatická podlahová rohož. Tyto rohože se v antistatické zóně 

uzemňují pomocí zemnícího kabelu nebo pomocí vodivého lepidla. Tloušťka rohože je 

1,5mm a má také protiskluzový vzorek, je vyrobena z pryže odolné vůči otěru, chemikáliím 

a vyšším teplotám. Výhodou je také snadná údržba a čištění. S tím souvisí také vhodné čistící 

prostředky. Antistatické rohože se čistí ESD čističem s nulovým nábojem. ESD čistič 

dokonale čistí rohože, včetně tavidla a jiných zbytků a zároveň nevysušuje plochu a 

neponechává izolační vrstvy ani usazeniny, které zanechávají klasické čistící prostředky 

využívané v domácnostech [21].  
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Pro práci v antistatické zóně jsou také velmi důležité vhodné oděvy. V antistatické zóně bude 

pracovník povinen nosit antistatický pracovní plášť. Složení tkaniny pláště obsahuje 

přibližně 2% kovového vlákna, což zaručuje antistatické vlastnosti [20]. 

Náklady spojené s antistatickou zónou budou rozebrány v následující kapitole technicko-

ekonomického zhodnocení.  

4.5 Jednotlivá pracoviště – nová  

Pro nejideálnější materiálové toky, správnou ergonomii pracovišť a jejich vysokou efektivitu 

bylo také podstatné vhodně navrhnout nová pracoviště. Pracoviště, dále jen „stoly“, jsou 

konstruována relativně jednoduše z takzvaných plastových „bambusových tyčí“.  

Legenda pro upřesnění následujících výkresů 

  

Vstupní materiál představují zelené 

přepravky 

 

Pracovník a jeho postavení u daného 

pracoviště  

 
 

Vstupní materiál může být také 

v gitterboxu, ten je označen oranžovou 

barvou 

 

Vyšrafované prostory představují desku 

stolu 

 

 

Pro hotové součásti jsou určeny červené 

přepravky 
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Pracoviště „7“ – Víko s těsněním 

Na pracovišti „7“ je kompletováno víko s těsněním, do víka vstupuje pět součástí, a to 

popořadě z gitterboxu a následně z přepravek za stolem směrem zprava doleva.  Vše je 

kompletováno v přípravku připevněnému na stole. Hotové výrobky se vkládají do přepravky 

600x400x220mm. Pracoviště znázorňuje následující obrázek 4.2.  

 

Obr. 4.2 Pracoviště 7. 
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Pracoviště „8“ – Síťová přípojka 

Na tomto pracovišti je montována síťová přípojka v sedmi variantách. Přípojka se skládá ze 

7 součástí. Stůl je přípravářem vždy připraven dle aktuální výroby a nepoužívané přepravky 

s materiálem jsou umístěny v regálu po pravé straně pracoviště. Přípravář chystá výrobu dle 

požadavků výroby uvedených na kanbanových kartách. Pro zjednodušení práce je také na 

pracovišti přípravek (viz obr. 4.3), který ustavuje součást do správné polohy před zasazením 

dalších součástí. Hotové výrobky jsou skládány do přepravky 600x400x220mm a následně 

za pomoci vozíku odváženy na do sběrného prostoru pracoviště.  Pracoviště 8 lze vidět na 

obrázku 4.4. 

 

Obr. 4.3 Přípravek na ustavení součásti. 

 

 

Obr. 4.4 Pracoviště 8. 
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Pracoviště „9“ – Elektronické součásti II 

Na pracovišti „9“, nacházejícím se v antistatické zóně je z 9 součástí kompletován výrobek 

v pěti provedeních. Regály za stolem i po pravé straně stolu jsou řešeny jako dvoupatrové. 

Pro ulehčení práce je na pracovišti opět přípravek (obr. 4.5), který přidržuje plech, na který 

jsou přišroubovány další součásti. Hotové výrobky se ukládají do přepravky 

800x600x320mm a odváží se na určené místo, ze kterého jsou z pracoviště odváženy. 

Pracoviště 9 znázorňuje následující obrázek 4.6.  

 

Obr. 4.5 Přípravek na přidržení plechu. 

 

Obr. 4.6 Pracoviště 9. 
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Pracoviště „10“ – Vzduchový kanálek  

Na pracovišti „10“ se kompletuje vzduchový kanálek. Kanálek se vyrábí pouze v jediné 

variantě a vstupuje do něj 5 součástí. Na stole je položen jednoduchý přípravek pro ulehčení 

přišroubování dalších součástí (obr. 4.7) Hotový výrobek je opět skládán do přepravky 

600x400x220 a odvážen na sběrné místo. Pracoviště 10 lze vidět na obrázku 4.8.  

 

Obr. 4.7 Přípravek. 

 

Obr. 4.8 Pracoviště 10. 



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 46 

Pracoviště „11“ – Snímač  

Posledním z nových pracovišť je pracoviště, kde se kompletuje snímač. Snímač se skládá 

z 6 součástí a vyrábí se v jediném provedení. Nejrozměrnější a nejtěžší součást je umístěna 

ve výši stolu po pravé ruce. Lehké a menší součásti jsou v menších přepravkách za stolem. 

Po kompletaci výrobku se jeho správné sestavení ověří v kontrolním přípravku a následně 

se umístí do přepravky na hotové výrobky. Pracoviště znázorňuje obrázek 4.9. 

 

Obr. 4.9 Pracoviště 11.  

 

4.6 Jednotlivá pracoviště – stávající  

Stávající pracoviště před instalací do nových prostor projdou nezbytnou kontrolou a 

případně mírnými úpravami. Jak již bylo zmíněno, pracoviště „4“ a „6“ budou sjednocena. 

Pro ušetření místa jak na jednotlivých pracovištích, tak v jejich okolí bylo rozhodnuto, že 

přepravky na některých pracovištích budou vyměněny za menší, což sice ušetří značnou část 

prostoru, avšak na druhou stranu přidá práci pracovníkům, kteří zásobují materiálem daná 

pracoviště. Jednotlivá pracoviště znázorňují následující výkresy.  
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Pracoviště „0“ a „1“ – Vzduchové vedení  

Pracoviště „0“ a „1“ jsou jediná dvě pracoviště, která na sebe navazují, tudíž je nutné je ve 

vyhrazeném prostoru situovat vedle sebe. Na pracovišti „0“ je kompletováno čerpadlo, které 

se skládá z 9 součástí. Kompletní čerpadlo je následně jednou ze sedmi součástí vstupujících 

do vzduchového vedení. Obě tato pracoviště zobrazuje následující obrázek 4.10.  

 

Obr. 4.10 Pracoviště 0 a 1. 
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Pracoviště „2“ – Rozběhová jednotka 

Na pracovišti „2“ je kompletována rozběhová jednotka. Do rozběhové jednotky vstupuje 

včetně spojovacího materiálu 12 dílců. Na pracovišti jsou dva přípravky k ustavení výrobku 

a následnému smontování s dalšími dílci (obr. 4.11). K přípravkům jsou vedeny tři 

přednastavené automatické šroubováky. Jeden k utažení šestihranné matice a dva 

k zašroubování šroubů.  Pracoviště lze vidět na obrázku 4.12.  

 

Obr. 4.11 Přípravky na smontování. 

 

Obr. 4.12 Pracoviště 2. 
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Pracoviště „3“ – Vzduchové vedení II  

Na pracovišti „3“ je montováno vzduchové vedení II. Do výrobku vstupuje celkem 10 

součástek. Regálek pro přepravky o rozměrech 600x400x220 je řešen jako dvoupatrový. 

Největší dílce skrz svoji velikost musí být uloženy v přistavených gitterboxech. Na 

pracovišti je opět ustavující přípravek a dva elektrické automatické šroubováky. Přípravek 

lze vidět na obrázku 4.13 a celé pracoviště pak na obrázku 4.14.  

 

Obr. 4.13 Přípravek pracoviště 3. 

 

Obr. 4.14 Pracoviště 3. 
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Pracoviště „5“ – Elektronické součásti I 

Pracoviště „5“, které se nachází v antistatické zóně se dá vzhledem k náročnosti montáže i 

k prostorové náročnosti považovat za nejjednodušší. Pracoviště se skládá pouze z 

pracovního stolu, kde se výrobek skládá a regálu se vstupním materiálem.  Do hotového 

výrobku vstupuje pouze 6 součástek. Pracoviště opět disponuje ustavovacím přípravkem a 

přednastaveným elektrickým šroubovákem.  Hotové výrobky budou umístěny opět do bedny 

600x400x220, která bude připravena na vozíku, hned vedle pracovního stolu. Přípravek a 

pracoviště zobrazují následující obrázky 4.15 a 4.16.  

 

Obr. 4.15 Ustavovací přípravek. 

 

Obr. 4.16 Pracoviště 5. 
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Pracoviště „6“ – Klapka, víko, držák I a držák II 

Jak již bylo uvedeno jsou nyní pracoviště „4“ a pracoviště „6“ sloučeny v jedno. Držák I a 

držák II mají pouze jednu odlišnou součást, tudíž se ušetří značná část prostoru a také se 

zvýší využití pracoviště. Na pracovišti 6 jsou tedy nyní kompletovány 4 výrobky. Pracoviště 

je přípravářem vždy předchystáno dle aktuální výroby a na stole jsou tedy přítomny pouze 

součásti, které budou využívány, což znatelně ulehčuje práci přítomnému pracovníkovi. Na 

pracovišti se nachází dva přípravky na kompletaci výrobku a dva lisy pro víka do kterých je 

třeba zalisovat různé druhy těsnění. Hotové výrobky jsou opět odváženy v přepravce na 

sběrné místo. Přípravky s lisy lze vidět na obrázku 4.17. Pracoviště znázorňuje obrázek 4.18.  

 

Obr. 4.17 Přípravky a lisy. 

 

Obr. 4.18 Pracoviště 6. 



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 52 

4.7 Bezpečnost práce a ergonomie  

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutné dbát například na bezpečné vzdálenosti mezi 

jednotlivými pracovišti, bezpečnou manipulaci s materiálem a dostatečně široké cesty. Dále 

je nutné se zabývat také osvětlením pracovišť a přizpůsobením pracoviště pracovníkovi.  

4.7.1 Osvětlení pracovišť 

Je nutné dbát na dostatečné osvětlení, které závisí na charakteru práce na jednotlivých 

pracovištích. U výrobních prostorů, kde se jedná o montáže součástí je třeba osvětlení 

alespoň 200 lx, ideálně okolo 250 lx. U osvětlení pracovišť se konkrétně jedná o osvětlení 

sdružené, tedy kombinace denního a umělého osvětlení. Osvětlení prostorů haly a 

jednotlivých pracovišť lze vidět na následujících obrázcích 4.20 a 4.21. Řešení osvětlení 

vychází z normy ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - 

Část 1: Vnitřní pracovní prostory [1,12].  

 

Obr. 4.20 Denní osvětlení.  

 

Obr. 4.21 Denní a umělé osvětlení. 
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4.7.2 Rozměrové řešení pracoviště 

V této podkapitole se řeší především otázka výšky pracovního stolu, výška a vzdálenosti 

přepravek s materiálem a také pohodlnost stání či sezení pracovníka.  

Výška stolů nově navržených pracovišť je 1000 mm a pracovník má možnost střídat polohy 

ve stoje (obr. 4.22) a v sedu na nastavitelné pracovní stoličce (obr. 4.23). Každá z těchto 

poloh má nepochybně své výhody a nevýhody a střídání poloh je ideálním kompromisem.  

 
 

Obr. 4.22 Doporučená výška stolu [1]. Obr. 4.23 Nastavitelná pracovní stolička [19]. 

Při navrhování pracovišť je také nutné uvažovat pohybový prostor pro ruce pracovníka (viz 

obr. 4.24) Dosahy pracovníků se ovšem mohou ještě zvýšit při náklonu těla.  

 

Obr. 4.24 Pohybový prostor rukou pracovníka [1]. 
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Pro názornou ukázku je vybráno pracoviště „2“, jelikož je z pracovišť nejrozměrnější a tím 

pádem ergonomicky nejnáročnější. Pracoviště lze vidět na následujícím obrázku 4.25. 

 

Obr. 4.25 Pohybový prostor rukou pracoviště 2.  

Červené šrafy znázorňují zóny dosahu pravé a levé ruky. Fialové šrafy značí maximální zónu 

dosahu pro obě ruce. Šrafy modré představují maximální vzdálenosti dosahu pravé a levé 

ruky. Fialové čárkované kružnice pak představují maximální dosah pracovníka při naklonění 

nad stolem. Pracoviště „2“ je nejrozměrnější pracoviště a z předchozího obrázku je zřetelné, 

že na dosažení nejvzdálenějších součástí se pro ně musí pracovník naklánět což není ideální. 

Pokud bude práce na tomto pracovišti nepřijatelně náročná je možné ho upravit například 

zkrácením pracovní desky nebo mírným přisunutím zadního stolu nad pracovní desku. 

Nejdůležitější je každopádně samotný prostor montování výrobku a ten je, jak je na obrázku 

viditelné, ve vzdálenosti dosažitelné pravou i levou rukou. Dále se nabízí možnost výměny 

pozic spojovacího materiálu (4 krabičky) a přípravku, ale tato úprava není vhodná vzhledem 

k pozicím elektrických šroubováku, které jsou spuštěny kolmo k přípravku.   
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4.8 Návrh rozmístění pracovišť  

Po návrhu konstrukce či optimalizaci jednotlivých pracovišť následuje nejsložitější úkol, 

zvolit jejich správné uspořádání do vymezeného prostoru haly. Výchozím bodem jsou cesty, 

jelikož je podstatné minimalizovat tok materiálu, maximálně zkrátit cestu zásobovacích vozů 

a stanovit ten nejnižší nutný počet zastávek. Volný prostor a cesty lze vidět na následujícím 

obrázku 4.26.  

 

Obr. 4.26 Prostor vymezený pro pracoviště. 

Z důvodu průjezdů zásobovacích vozů byla v prostoru vymezena nová cesta. Zásobovací 

vozy budou teď schopné obstarat všechna pracoviště jedním objetím, což se pozitivně odrazí 

do časové náročnosti zásobování a odvážení hotových výrobků.  

Vzhledem k tomu, že zásobovací vozy budou stavět přímo na cestách a z nich zásobovat 

jednotlivá pracoviště jsou dvě možnosti, jak pracoviště orientovat. Tyto dvě možnosti lze 

vidět na následujícím obrázku 4.27. 

  

a) b) 

Obr. 4.27 Možnosti orientace pracovišť. 
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Z uvedených možností byla zvolena možnost a). Pracovník zásobování má v tomto případě 

možnost zastavit přímo u zadní části regálu a doplnit veškerý potřebný materiál od kraje 

cesty, čímž eliminuje nutnost přenášet přepravky s materiálem ručně, jak by bylo nezbytné 

u krajních pozic u možnosti b). Výhodou u této varianty bude při správné přípravě pořadí 

přepravek na vozíku, což může umožnit zásobení více pracovišť při jedné zastávce. Regály 

za stoly jsou zkonstruovány pod mírným úhlem, a to z důvodu posouvání materiálu blíže ke 

stolu s čímž je spojená kratší vzdálenost pracovníka od materiálu. Ve stejném principu jsou 

pod stoly instalovány krátké válečkové dopravníky, které se svažují směrem od pracovníka 

a dopravují prázdné přepravky opět do zadní části regálu, kde je tentýž pracovník zásobování 

vybere a naloží do vozíku. Zároveň je výhodou to, že je pracovník pokaždé „chráněn“ 

pracovištěm a nestojí zády k cestě. Rozmístění pracovišť znázorňuje obrázek 4.28. 

Pracoviště jsou označena čísly 0-11. Před samotným rozmisťováním pracovišť byla 

sestavena šachovnicová tabulka (tab. 4.2) 

Tab. 4.2 Šachovnicová tabulka pracovišť (tisíc kg/rok).  

Kam 

 

 

Odkud   V
en

 (
n

a 
li

n
k

u
) 

S
k

la
d

 

„0“ „1“ „2“ „3“ „5“ „6“ „7“ „8“ „9“ „10“ „11“ Sběrný  

prostor 

∑ 

Ven - 283,81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283,81 

Sklad 0 - 17,6 151,4 1,28 2,25 3,16 73,4 1,9 24,4 4,17 1,85 2,4 0 283,81 

„0“ 0 0 - 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,6 

„1“ 169 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 

„2“ 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1,28 1,28 

„3“ 2,25 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 

„5“ 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 3,16 3,16 

„6“ 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 73,4 73,4 

„7“ 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1,9 1,9 

„8“ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 24,4 24,4 

„9“ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 4,17 4,17 

„10“ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1,85 1,85 

„11“ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2,4 2,4 

Sběrný 

prostor 

112,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 112,56 

∑ 283,81 283,81 17,6 169 1,28 2,25 3,16 73,4 1,9 24,4 4,17 1,85 2,4 112,56 - 
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Šachovnicová tabulka shrnuje výchozí hodnoty pro Sankeyův diagram. Diagram lze vidět 

na následujícím obrázku 4.28.  

 

Obr. 4.28 Sankeyův diagram. 

Sankeyův diagram znázorňuje pohyb materiálu a výrobků v provozu předmontáží. Žluté 

křivky a jejich tloušťky znázorňují hotové výrobky, které se vozíky převáží do sběrného 

prostoru, kde je vyzvedávají zásobovací vozy, červené křivky znázorňují trasu hotových 

výrobků na montážní linku, modrá linka znázorňuje vstupní materiály pro jednotlivá 

pracoviště. Jak již bylo uvedené, cesty jsou vždy jednosměrné tudíž je nutné objíždět celé 

pracoviště předmontáží. Tento Sankeyův diagram byl sestaven v programu e!Sankey 4.  

 

Obr. 4.29 Rozmístění pracovišť. 
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Jediná pracoviště „0“ a „1“ na sebe navazují tudíž jsou umístěna vedle sebe a jsou situována 

do rohu, jelikož vstupní materiál je potřeba dodávat i v gitterboxech, které jsou manipulačně 

a prostorově náročnější, zde se tedy jedná o předmětné uspořádání. Dalšími pracovišti, u 

kterých musí stát gitterboxy jsou pracoviště „3“ a „6“, tudíž jsou opět umístěny do rohů 

vymezeného prostoru. Dalšími pracovišti, které je nutné sdružovat k sobě jsou pracoviště 

„2“„5“ a „9“, která musí stát v antistatické zóně. Předmětem výroby na všech třech 

pracovištích jsou elektronické součásti, tato pracoviště jsou rozmístěna dle technologického 

uspořádání. Antistatická zóna je navržena do levého horního rohu a její rozměry jsou 6,8x4,2 

metru. Ostatní pracoviště na sobě nejsou nijak závislá, což umožnilo určitou volnost při 

jejich umisťování. Důležité je maximální „zastavění“ délky cesty pro využití výhod 

orientace pracovišť, jak již bylo uvedeno dříve. Z výsledku rozmístění lze vidět, že 

pracovník zásobování v žádném případě nemusí vcházet do prostoru pracovišť a je schopen 

všechna pracoviště obsloužit z cesty. Podrobnější výkres s popisky a vysvětlivkami je 

z důvodů přehlednosti a správné orientace vložen jako příloha.  

4.9 Tok materiálu 

Tok materiálu na pracovištích znázorňuje obrázek 4.31. Zastávky zásobovacího vozu jsou 

označeny čísly 1-12 přičemž při každé jízdě se počet i přesné místo zastávek může lišit dle 

uvážení pracovníka. Označení zastávek je barevně odlišeno, zelené označení značí zastávky, 

při kterých se doplňuje materiál na pracoviště, červeně jsou označeny zastávky, při kterých 

jsou nakládány hotové výrobky, některé zastávky jsou kombinací obou dvou. První 

zastávkou pracovník zásobuje pracoviště 0 a 1. Při druhé zastávce pracovník pouze nakládá 

materiál ze sběrného místa, na kterém se shromažďují hotové výrobky pracovišť 11, 8, 10, 

9, 5, 2, 6 a 7. Zastávka tři slouží pro zásobení pracovišť 7 a 6. Čtvrtá, pátá a šestá zastávka 

je opět pro zásobování a zásobuje pracoviště 6, 2 a 5. Počet zastávek se v určitých případech 

může snížit na dvě při vhodném zvolení pozic materiálu v tažených vozících. Stejným 

případem jsou zastávky 7, 8, 9 a 10. Při těchto zastávkách je nutné doplnit materiál pracovišť 

9, 10, 8, 11 a 3. Zastávka 11 souží pro naložení hotových výrobků pracoviště 3, popřípadě 

výměně prázdného gitterboxu za plný. Poslední zastávka 12 slouží výhradně pro nakládání 

hotových výrobků kompletovaných na pracovišti 1. 

Dále lze na obrázku vidět pohyb materiálu na pracovištích. Zelené šipky znázorňují pohyb 

vstupního materiálu. Červené šipky pak pohyb již hotových výrobků. Hotové výrobky jsou 

buďto umístěny do přepravek, ve kterých se i odváží z pracoviště nebo jsou na vozících 

(značení umístění vozíků viz obr. 4.30) přemisťovány na sběrné místo, odkud je při druhé 

zastávce sváží pracovník zásobování.  

Po obkroužení všech pracovišť řidič podruhé projede (dle výkresu) spodní cestu a opouští 

pracoviště předmontáží.  

 

Obr. 4.30 Značení umístění vozíků. 
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Obr. 4.31 Tok materiálu.  

4.10 Manipulace s materiálem 

Manipulace s materiálem již byla krátce rozebrána v kapitole věnované aktuálnímu stavu 

podniku. Bylo uvedeno, že firma využívá dva typy tažných vozů, a to Toyota z řady Tracto-

S, typ 4CBTYk4 viz obrázek 4.32 a tabulka 4.3. Dále byly přestaveny vozíky pro manipulaci 

s přepravkami mezi pracovišti. Stejné tahače a vozíky zůstávají i nyní. V této podkapitole 

jsou navíc informace o jednotlivých přepravkách, jejich rozměrech, nosnostech a případně 

dalších vlastnostech. Tyto informace shrnuje tabulka 4.4.  

 

Obr. 4.32 Tažný vůz Toyota Tracto-S [7]. 

Tab. 4.3 Tažný vůz Toyota Tracto-S 4CBTYk4 [7]. 

Šířka x délka vozu 800x1645 mm Tažná kapacita 4000 kg 

Poloměr otáčení 1600 mm Pohon Elektrický 

Max. rychlost (s nákladem) 8 km/h Hmotnost/hmotnost baterie 730/350 kg 

Způsob řízení ve stoje Přední/ zadní kola 1/2 
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Tab. 4.4 Typy přepravek. 

[17] 

Přepravka 600x400x220 mm  

Úložný prostor: 551x351x196 mm 

Hmotnost: 2,6 kg 

Max. užitečná nosnost: 20 kg 

Stohování: 4  

[17] 

Přepravka 600x400x120 mm  

Úložný prostor: 552x352x96 mm 

Hmotnost: 1,6 kg 

Max. užitečná nosnost: 20 kg 

Stohování: 8  

[17] 

Přepravka 400x300x120 mm  

Úložný prostor: 356x256x117 mm 

Hmotnost: 0,850 kg 

Max. užitečná nosnost: 20 kg 

Stohování: 7 

[17] 

Přepravka 300x200x120 mm  

Úložný prostor: 252x152x117 mm 

Hmotnost: 0,5 kg 

Max. užitečná nosnost: 15 kg 

Stohování: 10 

 [18] 

Gitterbox 970x835x1240* mm 

Úložný prostor: 1240x850x930 mm 

Hmotnost: 70 kg, Max. už. nosnost: 1500 kg 

Stohování: 4+1 

*Gitterboxy jsou doplněny podvozky 
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4.11 Shrnutí dispozičního řešení 

Po představení jednotlivých pracovišť práce navazuje znázorněním daného vymezeného 

prostoru a v něm nově vymezenou cestou pro zásobovací vozy, poté byla zvolena 

nejvhodnější orientace pracovišť. Následně byla sestavena šachovnicová tabulka, která 

znázorňuje pohyb materiálu a výrobků mezi jednotlivými pracovišti, sběrným prostorem, ze 

kterého se odváží hotové výrobky a montážní linkou, kam výrobky odvážejí opět zásobovací 

vozy. 

Tokem materiálu na sebe navazují pouze pracoviště 0 a 1, teoreticky se tedy zde jedné o 

předmětné uspořádání. Další skupinou pracovišť jsou pracoviště 2,5 a 9, kde se bude jednat 

o uspořádání technologické, vzhledem k tomu, že tato pracoviště budou ležet v antistatické 

zóně a předmětem montáže budou vždy elektronické součásti. Při umístění zbylých 

pracovišť je tu jistá volnost při rozhodování mezi různými variantami. Pro nejideálnější 

rozmístění poslouží výsledky z šachovnicové tabulky a také skutečnost, že pracoviště, která 

disponují gitterboxy mají z důvodu snadnějšího a přívětivějšího zásobování přednost při 

umisťování do rohů vymezeného prostoru.  

Dále byly v této kapitole znázorněny kompletní materiálové toky, průběh zásobování 

pomocí zásobovacích vozů a jejich jednotlivé zastávky. Závěrem kapitoly je pojednání o 

manipulaci s materiálem a s tím spojených potřebných přepravek.  Uspořádání jednotlivých 

pracovišť a materiálové roky detailně znázorňují výkresy, které jsou vloženy jako přílohy 

k práci.  
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5 TECHNICKO-EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 

Tato kapitola obsahuje shrnutí kalkulací finančních nákladů na nový provoz pracovišť. Jedná 

se o propočty finanční náročnosti výroby nových pracovišť a optimalizaci stávajících 

pracovišť, náklady spojené se zavedením antistatické zóny, náklady na přepravky a konečně 

náklady na potřebný pracovní personál.  

Z důvodu splnění podmínek dohody s danou firmou jsou některé informace a částky 

nepatrně upraveny nebo zaokrouhleny. Tyto změny mají na celkový výsledek dopad pouze 

nepatrný.  

Závěrem kapitoly je výpočet doby návratnosti investice a zhodnocení přínosů investice.  

5.1 Kalkulace nákladů na stávající a nová pracoviště 

Prvním úkolem při realizaci nového provozu bude přesun stávajících pracovišť na nové 

pozice, jejich kontrola a případně oprava či mírné úpravy. Těmto operacím je věnována 

jedna směna, tedy 8 hodin a 4 pracovníci. Konkrétně se jedná o rozmontování pracovišť na 

takové části, které bude možno přestěhovat pomocí dostupných manipulačních prostředků 

firmy, jejich zpětné smontování, kontrola a případná oprava, následuje důkladné vyčištění a 

na závěr doplnění potřebným materiálem.  Při výpočtech budeme vycházet z ročních nákladů 

na pracovníka.  

Roční náklady na pracovníka výroby: 

𝑁𝑝𝑟𝑜𝑘 = 300 000 Kč 

Hodinové náklady na pracovníka výroby: 

𝑁ℎ𝑜𝑑 =  
𝑁𝑝𝑟𝑜𝑘

𝐸𝑑
=

300 000 

1973
= 152 𝐾č 

(5.1) 

kde: Ed - roční efektivní časový fond pracovníka [hod/rok] 

Náklady spojené se stávajícími pracovišti: 

𝑁𝑆𝑃𝑟 =  𝑁ℎ𝑜𝑑 ∙ 𝑡 ∙ 𝑝 = 152 ∙ 8 ∙ 4 = 4864 𝐾č (5.2) 

kde: t – časová náročnost [hod] 

        p – počet pracovníků  

Dále se jedná o výrobu a instalaci nových pracovišť. Náklady se skládají z potřebného 

materiálu a součástí ke zhotovení pracovišť (plastové bambusové tyče, materiál na pracovní 

desku, spojovací materiál, osvětlení pracovišť, válečkové dopravníky, stolička pro 

pracovníka), pořízení výbavy pracoviště (elektrické šroubováky, přípravky), zajištění 

přívodu elektřiny, instalace osvětlení a finální instalace pracovišť.  

Náklady spojené s novými pracovišti: 

𝑁𝑁𝑃𝑟 = 185 000 𝐾č 
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Náklady spojené s pracovišti: 

𝑁𝑃𝑟 =  𝑁𝑆𝑃𝑟 + 𝑁𝑁𝑃𝑟 = 4864 + 185 000 = 189 964 𝐾č (5.3) 

5.2 Kalkulace nákladů na antistatickou zónu  

Další kalkulací, je kalkulace nákladů spojených se zavedením antistatické zóny pro 

pracoviště 2,5 a 9. Jedná se o zařízení pro ověření elektrického potenciálu, rohož, pracovní 

oděvy a úklidové prostředky. Pro obložení podlahy je třeba 28,6 m2 rohože. Z důvodů rezerv 

bude pořízeno 30 m2. Cena za m2 rohože činí 1 999 Kč.   

𝑁𝐸𝑃𝐴 = 𝑁𝑧𝑎ř + 𝑁𝑟𝑜ℎ + 𝑁𝑜𝑑 + 𝑁ú𝑘𝑙 

𝑁𝐸𝑃𝐴 = 11 300 + 59 970 + 1650 + 39 245 = 112 165 𝐾č 

(5.4) 

5.3 Kalkulace nákladů na přepravky  

Pro nová pracoviště je nutné zajistit dostatečný počet přepravek, které zajistí plynulý chod 

výroby. Jedná se o přepravky uvedené v předchozí kapitole. Stávající pracoviště se neberou 

v úvahu, jelikož disponují potřebným počtem přepravek. U sloučení pracovišť 4 a 6 se 

neuvažují přepravky pro potřebný materiál pro bývalé pracoviště 4. Je tedy potřeba dokoupit 

80 přepravek 600x400x220, 17 přepravek 600x400x120, 51 přepravek 400x300x120, 35 

přepravek 300x200x120 a 6 gitterboxů s podvozky. Tyto přepravky zajišťují samotná 

pracoviště, přepravky, které se budou momentálně připravovat ve skladu a přepravky 

s hotovými výrobky, které budou přesunuty k montážní lince. Pro zajištění plynulého chodu 

výroby a předejití problémům se zásobováním je pořízeno minimálně o 15 % přepravek 

navíc s výjimkou gitterboxů. Počty přepravek shrnuje následující tabulka 5.1.  

Tab. 5.1 Počty přepravek pro zajištění jednotlivých pracovišť. 

Přepravka 

Pracoviště 

600x400x220 600x400x120 400x300x120 300x200x120 Gitterbox 

„6“ 5 14 0 0 0 

„7“ 9 0 0 0 2 

„8“ 25 0 16 0 0 

„9“ 10 0 16 0 0 

„10“ 10 0 12 0 0 

„11“ 10 0 0 30 0 

∑ 69 → 80 14 → 17 44 → 51 30 → 35 2 

 

𝑁𝑃ř = 65 750𝐾č   
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5.4 Kalkulace nákladů na potřebný personál  

Náklady na pracovníky lze rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou pracovníci samotné 

výroby a pomocní pracovníci a druhou skupinou jsou inženýrsko-techničtí a administrativní 

pracovníci. Vycházíme z ročních nákladů na pracovníka výroby a pomocného pracovníka 

(300 000 Kč) a ročních nákladů na pracovníka (384 000 Kč). O počtech pracovníků 

pojednává kapitola 3 – Kapacitní propočty. 

𝑁𝑍 = 𝑁𝑉𝐷 + 𝑁𝐼𝑇𝐴 = (9 + 3) ∙ 300 000 + 2 ∙ 384 000 = 4 368 000 𝐾č/𝑟𝑜𝑘  (5.5) 

5.5 Kalkulace celkových nákladů na provoz výroby (první rok) 

𝑁 = 𝑁𝑃𝑟 + 𝑁𝑀𝑃 + 𝑁𝐸𝑃𝐴 + 𝑁𝑍 

𝑁 = 189 964 + 65 750 + 112 165 + 4 368 000 

𝑁 = 4 735 879 𝐾č 

(5.6) 

5.6 Kalkulace nákladů na nový provoz výroby bez mezd zaměstnanců 

Tento výpočet bude výchozí informací pro výpočet doby návratnosti investice.  

𝑁𝑛𝑝 = 𝑁𝑃𝑟 + 𝑁𝑀𝑃 + 𝑁𝐸𝑃𝐴 

𝑁𝑛𝑝 = 189 964 + 65 750 + 112 165 

𝑁𝑛𝑝 = 367 879𝐾č 

(5.7) 

Výsledky kalkulací nákladů ukazují, že celkové náklady na zavedení nového provozu 

pracovišť budou 367 879 Kč. Tato částka zahrnuje 189 964 Kč na přemístění a optimalizaci 

původních pracovišť a na výrobu nových pracovišť a pořízení pro ně potřebného vybavení. 

Dále je součástí toho cena nových přepravek a gitterboxů a to 65 750 Kč. Poslední částkou 

je 112 165 Kč potřebných na zavedení antistatické zóny, částka zahrnuje zařízení pro ověření 

elektrického potenciálu, pracovní oděvy, úklidové prostředky a rohož na podlahu. Další 

vybavení pracovišť, které se nacházejí v antistatické zóně je uvažováno při výpočtu 

konstrukce nových pracovišť.  

Pokud do výpočtu nákladů zahrneme roční mzdy potřebného pracovního personálu 

dostaneme se na částku 4 735 879 Kč za první rok. Pracovní personál je složen z 9 

pracovníků výroby, 3 pomocných pracovníků a 2 ITA pracovníků. Roční mzdy tohoto 

personálu jsou 4 368 000 Kč.  

Vzhledem k tomu, že se v příštích obdobích může vyráběný sortiment nebo jeho objem 

značně lišit není pro tato období momentálně možné vypočítat potřebné počty zaměstnanců 

a s tím spojené mzdové náklady.   

 

 

 



 

 

 

FSI VUT DIPLOMOVÁ PRÁCE List 65 

5.7 Úspory 

Jedna z oblastí, kde je možné uvažovat o úsporách je nepochybně časová náročnost 

zásobování pracovišť. Z důvodů, které již byly zmíněné v předešlých kapitolách bylo 

nemožné pracoviště obstarat jednou okružní jízdou zásobovacího vozu. Tento problém se 

eliminoval zavedením nové cesty ve vymezeném prostoru pro nová pracoviště. Maximální 

rychlost pojezdu tahače s nákladem je 8 km/h, je však nutné uvažovat, že tahač nebude 

využívat svoji maximální rychlost, vzhledem k častým zatáčkám apod. Ve výpočtech je tedy 

uvažováno 6 km/h tj. 1,667 m/s.  

Při zásobování materiálem původních pracovišť byl pracovník nucen ujet 226 metrů a 

obstarat 7 pracovišť při 5 zastávkách. Časová náročnost pro jedno pracoviště je stanovena 

přibližně na 55 vteřin.  

Celkový čas jednoho zásobení původních pracovišť 

𝑡𝑝ů𝑣 = (
𝑑𝑝ů𝑣

𝑣
) + (𝑝𝑝ů𝑣 ∙ 𝑡𝑝ů𝑣) 

𝑡𝑝ů𝑣 = (
226

1,667
) + (7 ∙ 55) = 520,57 𝑠 = 0,1446 

(5.8) 

kde: dpův -  původní ujetá vzdálenost mezi pracovišti    [m]  

 v -  rychlost zásobovacího vozu                         [m/s]  

 ppův -  počet pracovišť   

 tpův -  čas na obstarání pracoviště                          [s]  

Po zavedení veškerých pracovišť do daného prostoru se celková dráha zásobovacího vozu 

značně zkrátí, a to z 226 metrů na 51 metrů. Časová náročnost u jednotlivých pracovišť se 

také snižuje, a to z toho důvodu, že většinu hotových výrobků pracovník přejímá ze sběrného 

prostoru. Časová náročnost pracovišť, ze kterých jsou výrobky přesouvány do sběrného 

prostoru je 30 vteřin, u ostatních pracovišť a sběrného prostoru 55 vteřin.  

Celkový čas jednoho zásobení materiálem nového provozu pracovišť 

𝑡𝑛𝑜𝑣 = (
𝑑𝑛𝑜𝑣

𝑣
) + (𝑝𝑛𝑜𝑣 ∙ 𝑡𝑛𝑜𝑣) 

𝑡𝑛𝑜𝑣 = (
51

1,667
) + (8 ∙ 30) + (3 ∙ 55) = 435,59 𝑠 = 0,121 ℎ𝑜𝑑  

(5.9) 

Celkový čas jednoho zásobení se už v této chvíli snížil přibližně o 85 vteřin, dále je možné 

předpokládat, že pracovník zásobování, nebude některá pracoviště při některých jízdách 

vůbec zásobovat materiálem, jelikož budou zrovna v nečinnosti. Dále je nutné uvést, že 

manipulace s gitterboxy (jsou méně časté, gitterboxy obsahují velké množství kusů) může 

být časově náročnější, ale vzhledem k tomu, že se jedná o pracoviště původní, zvyšovaly by 

se oba předchozí výsledky celkových časů.  
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Úspora času zásobování pracovišť 

Z předpokladu 5 jízd za směnu (10 jízd za 2 směny) se dá následně vypočítat první úspora 

nového provozu pracovišť. Hodina práce pracovníka zásobování a činnosti zásobovacího 

vozu je stanovena na 180 kč/hod tj. 355 140 kč/rok.  

𝑈1 = (10 ∙ (0,1446 − 0,121)) ∙ 251 ∙ 180 = 10 662,5 𝑘č/𝑟𝑜𝑘 (5.10) 

Dalším místem, kde se dají předpokládat úspory je uvolnění původních prostorů pracovišť. 

Nově vymezený prostor byl původně obsazen jen pracovištěm „3“ a různým materiálem pro 

ostatní pracoviště a linku 1. Tento materiál se nyní buďto přesouvá k jednotlivým 

pracovištím, k montážní lince nebo zůstává na skladu, ze kterého se bude dodávat na 

pracoviště v jiných, menších přepravkách. Určitá část přípravy výroby se tedy přesouvá do 

samotného skladu. Cena za m2 výrobní plochy je 13 000 Kč. Rozměry původních pracovišť 

uvádí následující tabulka 5.2. 

Tab. 5.2 Rozměry původních pracovišť. 

Pracoviště Rozloha pracoviště 

[m2] 

Pracoviště Rozloha pracoviště 

[m2] 

0 15,66 4 5,06 

1 11,6 5 2,7 

2 4,2 6 4,655 

3 - ∑ 43,875 

 

Úspora prostorů  

𝑈2 = 43,875 ∙ 13 000 = 570 375 𝐾č/𝑟𝑜𝑘 (5.11) 

Celková předpokládaná úspora 

𝑈 = 𝑈1 + 𝑈2 

𝑈 = 10 662,5 + 570 375 = 581 037,5 𝐾č/𝑟𝑜𝑘 

(5.12) 

5.8 Doba návratnosti 

𝐷𝑁 =
𝑁𝑛𝑝

𝑈
 

𝐷𝑁 =
367 879

581 037,5
= 0,633 𝑟𝑜𝑘𝑢 

0,633 𝑟𝑜𝑘𝑢 ≈ 7,6 𝑚ě𝑠í𝑐𝑒 

(5.13) 
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Výsledkem je doba návratnosti přibližně v druhé půlce osmého měsíce. Při uvážení výše 

investice, je doba návratnosti velice příznivá, je však nutné uvažovat také nad tím, že 

finanční stránka projektu je nepochybně důležitým ukazatelem při hodnocení projektu 

každopádně ne tím primárním. Dalo by se říct, že úspora prostorů je na rozdíl od úspory času 

jakýmsi pozitivním vedlejším účinkem projektu.  

5.9  Přechod na třísměnný provoz  

Firma v blízké době očekává nárůst objemu a sortimentu výroby na pracovištích 

předmontáží a s tím je také spojený velmi pravděpodobný přechod na třísměnný provoz. Při 

zavedení třísměnného provozu je nezbytné posílení personálu. Jedná se o navýšení 

výrobních a pomocných pracovníků, počet inženýrsko-technických pracovníků se navyšovat 

nebude a nadále zůstanou 2.  

Náklady na každého dalšího pracovníka (výrobní a pomocný) 

𝑁𝑁𝑍 = 300 000 𝐾č/𝑟𝑜𝑘 

Přesný počet potřebných pracovníků zatím není znám a není možné jej určit bez znalosti 

budoucí výroby.  

 

5.10 Přínosy projektu 

Hlavních přínosů tohoto projektu je hned několik. K těm nejdůležitějším se řadí vznik 

stálého personálu včetně vedoucího pracovníka. Stálý, dostatečně kvalifikovaný a 

proškolený personál je prvním krokem k dosažení maximální efektivity práce na 

pracovištích. S tímto je nepochybně spojena i výsledná funkčnost a kvalita výrobků, stálý a 

časem zkušený personál je schopen minimalizovat chybovost a tím pádem nutnost oprav 

výrobků. Stálý personál je také jednodušší řídit a celkově je to určitým způsobem 

přehlednější a kontrolovatelnější stav provozu.  

Dalším velmi důležitým přínosem je na první pohled znatelné zjednodušení a zefektivnění 

zásobování pracovišť. Předchozí výpočty ukazují, že dráha nutná pro zásobení pracovišť se 

zkrátila přibližně o 175 metrů a čas jednoho okruhu zásobovacího pracovníka je snížil téměř 

o minutu a půl.  

Výhodou pracovišť je také jejich vysoká výrobní kapacita, značná část pracovišť 

momentálně není dostatečně využívána, ale tato situace se může v příštích obdobích změnit. 

Plusem je také to, že jsou nová pracoviště navržena určitým způsobem jako univerzální 

pracoviště a pro případné zařazení nových výrobků je bude nutné je pouze nepatrně upravit 

či optimalizovat pro potřeby konkrétní výroby.  
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ZÁVĚR 

Firma, v níž byla tato práce zhotovena se nachází v Olomouckém kraji a zabývá se 

hromadnou výrobou a montáží spotřebičů pro domácí a průmyslové využití. Pro vyšší 

efektivitu a nižší pracnost montážní linky, které kompletují výrobky je zavedeno 7 

předmontážních pracovišť. 

Tato pracoviště byla situována do momentálně volných, nevyužitých prostorů haly a nebyla 

tedy uspořádána podle žádného způsobu uspořádání pracovišť ani jiného plánu. Nejenže 

takto situovaná pracoviště nezaručují maximální ani optimální výkon, ale je také velmi 

složité je jakýmkoliv způsobem řídit a zásobovat materiálem. Tyto problémy a nedostatky 

jsou shrnuty v kapitole 2 – Aktuální stav podniku.  

Firma se posléze rozhodla, že do výroby zařadí dalších 5 předmontážních pracovišť, kde se 

budou kompletovat další součásti pro montážní linku, a to víko s těsněním, síťová přípojka, 

elektronické součásti, vzduchový kanálek a snímač. Po zvážení situace bylo rozhodnuto, že 

předmontážím bude věnován vlastní prostor ve výrobní hale a byl tedy vyklizen prostor 9 

metrů široký a 18 metrů dlouhý.  

Prvním úkolem bylo vhodně navrhnout 5 nových pracovišť, a to s ohledem na bezpečnost, 

ergonomii práce a také jistou univerzálnost pracovišť pro případné rozšíření výroby. 

Všechny pracovní stoly jsou 1000 mm vysoké, což je ideální výška pro práci ve stoje, je 

možné, že práce ve stoje začne být poměrně namáhavá, z toho důvodu je pracovníkovi 

umožněno střídat polohy a přecházet do sedu na polohovatelné pracovní stoličce. Pracoviště 

také bylo nutné doplnit vhodným umělým osvětlením, jelikož se často jedná o montáž 

přesných malých součástí.  

Práce také zahrnuje kapacitní propočty jednotlivých pracovišť. Z výsledků je evidentní, že 

je potřebné vždy jen jedno pracoviště a vzhledem k velmi nízkému využití některých z nich 

je předpokládáno, že mezi nimi bude pracovník v průběhu směny přecházet. Výsledkem 

kapacitních propočtů je také počet zaměstnanců, kteří zajistí průběh těchto pracovišť. 

Výroba započne dvousměnným provozem se 14 zaměstnanci (9 výrobních pracovníků, 3 

pomocní pracovníci a 2 inženýrsko-techničtí a administrativní zaměstnanci). Firma 

každopádně předpokládá nárůst objemu výroby a zařazení dalších součástí do předvýrob, 

což v budoucnosti zvýší využití pracovišť a nejspíš bude nutné i navýšení personálu a 

pravděpodobně i přechod na třísměnný provoz. Vzhledem k univerzálnosti pracovišť nebude 

nutné navrhovat a zkonstruovat další pracoviště, ale případně je jen mírně optimalizovat, či 

rozšířit.  

Primárním cílem této práce bylo zvolit ideální uspořádání jednotlivých pracovišť. Byla 

sestavena šachovnicová tabulka a z ní následně Sankeyův diagram. Informace vycházející 

z tohoto diagramu jsou první důležitou nápovědou k uspořádání jednotlivých pracovišť. 

Přívětivé je, že tokem materiálu na sebe navazují pouze pracoviště 0 a 1 a pracoviště 2,5 a 9 

musí ležet v antistatické zóně, což při rozmisťování pracovišť umožňuje určitou volnost. 

Čtvrtá kapitola také mapuje materiálové toky a průběh zásobování pomocí zásobovacích 

vozů. Dále jsou uvedeny výpočty potřebné pro zajištění manipulačních přepravek pro nová 

pracoviště.  
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Pátá a poslední kapitola se věnuje technicko-ekonomickému zhodnocení projektu. Jsou 

spočítány náklady na přesunutí stávajících pracovišť a výrobu a konstrukci nových (materiál 

na konstrukci pracovišť, nástroje, přípravky, osvětlení atd.), náklady na zavedení antistatické 

zóny, které zahrnují ceny speciálních zařízení, rohože, pracovních oděvů a úklidových 

prostředků, dále náklady na nové manipulační prostředky a konečně roční náklady na 

potřebný personál. Uvedeny jsou také úspory, které jsou se zavedením nového provozu 

spojeny, a to úspory získané zkrácením zásobovacích cest a celkově zásobovacích časů a 

úspory, které vznikly uvolněním původních pozic pracovišť. Závěrem je vypočítána 

přibližná doba návratnosti. Doba návratnosti se jeví jako velmi přívětivá a činí přibližně 7 a 

půl měsíce.  

Úplným a podstatným závěrem kapitoly je shrnutí přínosů tohoto projektu. Jedná se v prvé 

řadě o zjednodušení a zefektivnění zásobování. Délka jednoho okruhu zásobovacího vozu 

se zkrátila přibližně o 175 metrů a čas bezmála o minutu a půl.  Podstatný je také vznik 

stálého proškoleného a kvalifikovaného personálu, který je nezbytný k docílení maximální 

kvality a efektivity a minimální chybovosti pracovišť. Dále je vhodné uvést, že firma 

předpokládá značný nárůst objemu výroby a zařazení dalších součástí na předmontážní 

pracoviště, čemuž pozitivně přihrává fakt, že kapacita pracovišť momentálně není 

maximálně a v některých případech ani optimálně využívána.  

Na základě tohoto technicko-ekonomického zhodnocení je jednoznačné že se projekt 

hodnotí jako velký přínos pro momentální i budoucí provoz firmy.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Zkratka Jednotka Popis 

BOZP [-] bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN [-] česká technická norma 

EN [-] evropská norma 

EPA [-] antistatická zóna 

ESD [-] elektrostatický výboj 

Kč [-] Koruna česká  

LED [-] elektroluminiscenční dioda 

apod. [-] a podobně  

atd. [-] a tak dále 

č. [-] číslo 

hod. [-] hodina 

ITA [-] inženýrskotechničtí pracovníci 

kap. [-] kapitola 

kg [-] kilogram 

ks [-] kus  

m [-] metr 

m2 [-] metr čtvereční 

min [-] minuta  

mm [-] milimetr 

obr.  [-] obrázek 

s [-] sekunda 

tab.  [-] tabulka 
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Symbol Jednotka Popis 

Dc [-] celkový počet pracovníků 

Devc [-] celkový evidenční počet pracovníků 

Devp [-] celkový evidenční počet pomocných pracovníků 

Devr [-] evidenční počet pracovníků ručních pracovišť 

Devs [-] evidenční počet pracovníků sto 

DN [rok] doba návratnosti 

Do [-] počet dní dovolené 

Dp [-] celkový počet pomocných pracovníků 

Dv [-] celkový počet výrobních pracovníků 

DvrI [-] počet pracovníků ručních pracovišť 

DvrII [-] počet pracovníků ručních pracovišť druhé směny 

Ed [hod] efektivní časový fond pracovníka 

Er [hod] efektivní časový fond ručního pracoviště  

Es [hod] efektivní časový fond strojního pracoviště  

Kc [-] celkový počet dnů v daném roce  

N [Kč] celkové náklady 

Ne [-] počet nedělí v daném roce 

NEPA [Kč] náklady na antistatické pracoviště 

Nhod [Kč] hodinové náklady na pracovníka 

NITA [Kč] náklady na ITA pracovníka 

Nm [-] průměrný počet dnů nemoci pracovníka v daném roce  

NNZ [Kč] náklady na každého dalšího pracovníka 

Nod [Kč] náklady na pracovní oděvy 
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Npr [Kč] náklady spojené s pracovišti 

Npř [Kč] náklady na přepravky 

Nroh [Kč] náklady na rohož 

Núkl [Kč] náklady na úklidové prostředky 

Nvd [Kč]  

Nz [Kč/rok] celkové náklady na potřebný personál 

Nzař [Kč] náklady na měřící zařízení 

Pthir [-] teoretický počet ručních pracovišť  

Pthis [-] teoretický počet strojních pracovišť  

So [-] počet sobot v daném roce 

Sv [-] počet svátků v daném roce 

U [Kč] celková úspora 

U1 [Kč] úspora vzhledem k zásobování pracovišť  

U2 [Kč] úspora vzhledem k prostorům 

a [-] koeficient vícestrojové obsluhy 

dnov [m] momentální ujetá vzdálenost mezi pracovišti 

dpův [m] původní ujetá vzdálenost mezi pracovišti  

kpnr [-] koeficient překrač. norem ručních pracovišť 

kpns [-] koeficient překrač. norem strojních pracovišť 

ƞi [%] využití pracoviště 

ƞs [%] skupinové využití pracovišť 

pnov [-] počet nových pracovišť 

ppův [-] počet původních pracovišť 

sr [-] směnnost ručního pracoviště  
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ss [-] směnnost strojního pracoviště  

tki [min] čas potřebný k provedení konkrétní operace pro 1 kus  

tnov [s] momentální čas jednoho zásobení pracovišť 

tpův [s] původní čas jednoho zásobení pracovišť 

v [km/h] rychlost 
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