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Abstrakt 

 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu a identifikaci úzkých míst ve výrobě na 

provoze St 4 - 10“ ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.. Na základě 

získaných poznatků se zaobírá možnými návrhy na jejich řešení, ekonomickým 

vyhodnocením, výhodami a nevýhodami navrhovaných řešení. 
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Abstract 

 

This thesis is focused on the analysis and identification of bottlenecks in the operation 

of St 4 - 10" at ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.. This information is then used for 

consideration of possible proposals for their solution, with economic evaluation and 

assessment of the advantages and disadvantages of the proposed solution.  
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Úvod 
 

 Přirozenou vlastností lidského uvaţování je, ţe se snaţí najít způsob, jak dělat věci 

snadněji, rychleji, šetrněji, popřípadě lépe neţ ostatní. Není problém si představit, ţe se dá 

něco udělat rychleji, pokud na to budeme mít neomezené finanční prostředky a zdroje a 

rovněţ pokud se nebudeme zabývat tím, jestli jsme nepolevili ze standardu kvality. Dosahovat 

vysoké výkonnosti nebo efektivnosti a zároveň splňovat poţadavky zákazníků na kvalitu, to 

uţ není tak jednoduchý úkol. 

 Neustálé zlepšování procesů probíhajících v podnicích se stalo nedílnou součásti 

strategických přístupů k řízení v mnoha společnostech. Podnikoví manaţeři a s nimi i někteří 

řádoví zaměstnanci se systematicky zabývají tím, jak vylepšit podnikové procesy a očekávají, 

ţe přínosem pro společnost bude spokojenější zákazník, ideálnější podmínky hospodaření 

uvnitř společnosti, zvýšení konkurenceschopnosti a podílu na trhu. 

Tato diplomová práce se zabývá identifikací a analýzou úzkých míst ve výrobě 

na provoze St 4 - 10“ ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. a návrhem 

na jejich moţná řešení. 

Diplomová práce je rozdělena na čtyři základní kapitoly. V první kapitole je stručně 

představena společnost ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., její historie, současná 

podoba a sortiment výrobků. Druhá kapitola je zaměřena na obecný popis a definování 

základních pojmů v oblasti výroby, výroby trub a úzkých míst ve výrobě, dále je zde popsaná 

stručná charakteristika některých metod řízení. V další kapitole je popsán současný 

materiálový tok, identifikace a analýza úzkých míst ve výrobě. Poslední, čtvrtá kapitola 

obsahuje návrhy na moţná řešení a jejich přínos pro společnost. 

 V závěru diplomové práce je provedeno krátké shrnutí získaných poznatků a 

navrţených řešení. 
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1. ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

 

1.1 Historická fakta o společnosti 

 

Období 1949 - 1959  

 

První zkušební trubka byla vyválcovaná v Ostravě - Kunčicích 21. listopadu v roce 

1949. V této době kunčické rourovny nesly ještě název Válcovna trub II Vítkovických 

ţelezáren. Ke konci tohoto roku zde pracovalo 86 pracovníků, kteří většinou přišli 

z vítkovických Válcoven trub. V roce 1951 se stala kunčická rourovna součástí národního 

podniku Nová huť Klementa Gottwalda (NHKG), který nesl svůj název podle bývalého 

československého prezidenta Klementa Gottwalda a to jako Závod 15 - Rourovny. Ve stejném 

roce bylo vyrobeno 52 956 tun trub a o rok později výroba stoupla na 66 011 tun a počet 

zaměstnanců se vyšplhal aţ na 872. [1] 

Rok 1957 se stal pro rourovny významným, protoţe získaly právo označovat olejářské 

trubky monogramem API, který umoţnil rourovnám dodávat trubky na ty nejnáročnější 

světové trhy [1], [2]. API (American Petroleum Institute) je největší americká obchodní 

asociace, která reprezentuje všechna odvětví naftového a plynového průmyslu. Společnost má 

více jak 600 členů, od velkých naftových společností, aţ po malé nezávislé firmy. Mezi její 

členy patří výrobci, dodavatelé a provozovatelé naftového a plynového potrubí, těţaři aj. [29] 

 

Období 1960 - 1969 

 

V roce 1960 vznikl provoz Spirálová svařovna a Stiefel 140. V šedesátých letech se 

začal projevovat nedostatek vstupního materiálu, a proto závod začal pouţívat sochory ze 

SSSR. Kvalita sochorů ze SSSR předčila kvalitu sochorů československých dodavatelů. 

Začala výstavba sociální budovy s kancelářemi a šatnami pro 500 pracovníků. [1] 

 

Období 1970 - 1979 

 

Na začátku tohoto období došlo ke sníţení pracovní doby ze 46 hodin na 40 hodin 

týdně a zároveň bylo zprovozněno středisko zušlechťovna, které slouţí pro kalení, 

popouštění, normalizační a rekrystalizační ţíhaní trubek. V roce 1974 poprvé roční výroba 
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překročila 300 000 tun trub a v září následujícího roku byla vyexpedována čtyřmiliontá 

trubka. [1] 

 

Období 1980 - 1989 

 

V roce 1980 dosáhla výroba rekordní hodnoty 328 764 tun, která vydrţela jen do 

dalšího roku, kdy výroba stoupla aţ na rekordních 333 572 tun. Tuto výrobu se uţ nikdy 

nepodařilo překonat. Ke konci tohoto období došlo k významné modernizaci jeřábů a byly 

uvedeny do provozu další čtyři nové jeřáby. [1] 

 

Období 1990 - 1999 

  

Začátkem devadesátých let poklesla poptávka po trubkách. Nejhorší situace nastala na 

spirálové svařovně, kde pokles činil 60 procent. Z těchto důvodů došlo k rozšíření sortimentu 

trubek. Ke konci období dochází k mírnému oţivení poptávky a k opětovnému zvyšování 

výroby. [1] 

 

Období 2000 - 2009 

  

Kvůli zvyšujícím se nárokům na kontrolu paţnicových trubek byla v roce 

2000 uvedena do provozu ultrazvuková linka TRUSCOPE, která slouţí pro kontrolu stěn a 

vnitřních vad. V roce 2007 se Závod 15 - Rourovny osamostatnil a vznikla dceřiná společnost 

Mittal Steel Ostrava Tubes & Pipes, která se později přejmenovala na ArcelorMittal Tubular 

Products Ostrava a.s. [1] 

 

Období 2010 - 2014 

 

Po roce 2010 dochází k postupnému zvyšování výroby, která se pohybuje kolem 

240 000 tun ročně, a k novým investičním akcím na všech třech provozech [1]. 

 V roce 2012 společnost získala jiţ popáté osvědčení Bezpečný podnik. Toto ocenění 

podle předpisu ILO - OSH 2001 a OHSAS 18 001 : 1999 (OHSAS - Occupational Health and 

Safety Assessment Series) se uděluje firmám, které věnují mimořádnou pozornost bezpečnosti 

při práci. [1], [3], [26] 
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1.2 Současnost  

 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. (AMTPO a.s.) je dceřinou společností 

ArcelorMittal Ostrava a.s., coţ je největší hutní podnik v České republice, který patří do 

největší ocelářské a těţařské skupiny ArcelorMittal. Společnost ArcelorMittal s hlavním 

sídlem v Lucembursku zaměstnává přes 315 000 zaměstnanců a exportuje své produkty do 

více jak šedesátí zemí světa. [24], [25], [28] 

V dnešní době je společnost AMTPO a.s. největším a nejvýznamnějším výrobcem 

trubek v České republice. Největší odběratelé pocházejí z Polska, Maďarska, Rumunska, 

Německa, Rakouska, Francie, Itálie a USA. Mezi největší tuzemské odběratele pak patří 

Ferona, a.s., VZV Steel, Moravský Plynostav, BMB ocel a další. Výroba je z 80 procent 

zaměřena na zahraniční odběratele a zbylých 20 procent je určeno pro tuzemské zákazníky. 

[1], [2], [26] 

K dnešnímu dni společnost AMTPO a.s. zaměstnává celkem 1024 zaměstnanců, 

z čehoţ 839 zaměstnanců je zařazených do kategorie D (dělnická profese) a 185 zaměstnanců 

je zařazených do kategorie THP (technickohospodářský pracovník). Společnost dále vyuţívá 

pomoci od 152 externích zaměstnanců. [1] Organizační (hierarchická) struktura společnosti 

AMTPO a.s. je znázorněna v příloze 8. 

Společnost AMTPO a.s. se snaţí dlouhodobě pečovat o zdraví svých zaměstnanců. 

Jsou jim například poskytovány ozdravné rekondiční pobyty v délce 8 nebo 15 dnů, musí 

absolvovat pravidelné preventivní kontroly, kaţdý rok v prosinci dostávají zaměstnanci 

vitamínové balíčky apod. V rámci péče o zdraví svých zaměstnanců je od 1. 9. 2014 v celé 

společnosti zakázáno kouřit. Zaměstnanci mohou vyuţít program na odvykání kouření. 

Zájemci o tento program zaplatí částku 2 500 Kč a zbytek uhradí zaměstnavatel. Pokud však 

speciální vyšetření prokáţe, ţe se z nich stali nekuřáci, tak se jim za rok vloţena investice 

vrátí. [1] 

 

1.3 Výrobní sortiment 

 

Základním výrobním programem AMTPO a.s. jsou bezešvé trubky v provedení 

hladkém, olejářském, přírubovém a závitovém. Trubky jsou válcované Stiefelovým způsobem 

na dvou tratích označovaných jako St 4 - 10“ a St 140 a to jen z plynule odlévaných předlitků. 
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Nejnáročnějším výrobkem jsou olejářské bezešvé trubky - čerpací, naftovodné, vrtné a 

paţnicové. [2], [26] 

Dalším výrobkem jsou svařované trubky se šroubovicovým svarem vyráběné 

z ocelového pasu válcovaného za tepla. Spirálově svařované trubky se vyrábějí na provoze 

svařovna trub v černém provedení, s třívrstvou izolací typu PE nebo s vláknito - cementovou 

vnější izolací typu FZM. [26] 

Bezešvé trubky se vyrábějí o průměru od 21,3 mm do 273,1 mm, přičemţ síla stěn se 

pohybuje od 2,3 mm do 25 mm. Spirálově svařované trubky mají průměr od 323,9 mm do 

820 mm a síla stěn je od 5 mm do 12,7 mm. [1] 

Trubky jsou vyráběny v souladu se světovými normami, jako jsou EN, ASTM, GOST, 

ISO, DIN, NF, ČSN, API, BS aj. [1], [26] 
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2. Teoretická část 

 

2. 1 Výrobní proces 

 

 Výrobní proces přeměňuje vstupy na výstupy. Mezi vstupy patří materiál, polotovary, 

suroviny, součástky, know - how, lidský potenciál, energetické zdroje, software apod. 

Výstupy můţeme dělit na hmotné a nehmotné. Hmotné výstupy představují produkty 

materiální povahy, jako jsou potraviny, hutní výrobky, strojírenské výrobky, spotřební zboţí, 

různé druhy surovin atd. Nehmotné výstupy nemají materiální povahu. [4] 

 Výrobní proces je ovlivňován omezujícími (regulujícími) podmínkami, jako je např. 

čas, legislativa, organizační podmínky a znalostní podmínky. Okolí podniku poskytuje 

podniku zpětnou vazbu. Zpětnou vazbu mohou tvořit náměty, připomínky a názory na 

produkt, vyjádření zájmu o produkt, popřípadě se můţe jednat o aktivity spojené 

s vyřizováním stíţností na produkt. [4], [6], [7] Zjednodušená forma výrobního procesu je 

znázorněna na obrázku 1. 

 

 

 

Obr. 1 Zjednodušený výrobní proces [10] 

 

2. 1. 1 Typologie výrobního procesu 

 

 Struktura a charakteristika konkrétních výrob a jejich řízení závisí na objemu výroby, 

charakteru poptávky, trhu, charakteru výrobků nebo poskytovaných sluţeb, vstupních 



9 

 

faktorech, pouţívaných technologiích a na mnoha jiných faktorech [7]. Výrobní procesy se 

tak mohou dělit podle mnoha kritérií, jako jsou například [4], [7]: 

 

- vlastní proces, 

- technologie, 

- vstupy, 

- výrobní program, 

- časový průběh, 

- pracovní prostředky, 

- plynulost. 

 

Rozdělení podle procesů [4]: 

 

- organizační a lokální uspořádání respektující předmětné hledisko, 

- organizační a lokální uspořádání respektující technologické hledisko, 

- mobilní uspořádání (stavba mostu, budov, obchodního centra, montáţ hal), 

- podle materiálového toku. 

 

U předmětného uspořádání se jedná o seskupení různorodých strojů a to podle 

technologického postupu výroby. V případě technologického uspořádání se stroje podle 

technologické příbuznosti umísťují do jedné organizační jednotky (dílny, střediska). [16], [17] 

Příklady předmětného a technologického uspořádání pracovišť jsou na obrázcích 2 a 3. 

 

 

 

Obr. 2 Předmětné uspořádání pracovišť [18] 
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Obr. 3 Technologické uspořádání pracovišť [18] 

 

Podle materiálového toku se procesy dělí na syntetický, analytický, materiálově 

neutrální a analyticko - syntetický proces [4], [16]. Struktura výrobních procesů rozdělených 

podle materiálového toku je znázorněna na obrázku 4. 

 

 

 

Obr. 4 Dělení výrobních procesů podle materiálových toků [16] 
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Rozdělení procesů podle technologie [4]: 

 

- jaderné, 

- fyzikálně - chemické, 

- fyzikálně - mechanické, 

- těţební, 

- montáţní a kompletační. 

 

Rozdělení podle vstupů [4], [18]: 

 

a) podle podílu výrobních činitelů na tvorbě nové hodnoty ve výrobním procesu: 

- výroba náročná na informace (nakladatelství, noviny, časopisy), 

- výroba náročná na vstupní materiál (těţební průmysl), 

- výroba náročná na lidskou práci (zemědělství), 

- výroba náročná na výrobní zařízení (strojírenská výroba), 

 

b) podle kvality vstupů: 

- proměnlivá úroveň kvality v čase (výroba vína, zpracování zeleniny a ovoce),  

- konstantní úroveň kvality v čase. 

 

Rozdělení podle výrobního programu [4], [16]: 

 

a) podle výrobků: 

- hmotné, 

- nehmotné, 

- kusové, 

- spojité (dodávka teplé a studené vody, plynu), 

 

b) podle objemu výroby: 

- kusová (výtahy, výrobní linky, zakázkové krejčovství, stavba rodinných domů, výroba 

mostových jeřábů), 

- sériová (automobily, motocykly, textilní výroba), 

- hromadná (nápoje, hřebíky, šrouby, toaletní papír, ţárovky), 
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c) podle odbytu: 

- na sklad, 

- na zakázku, 

- kombinace předešlých způsobů. 

 

U kusové výroby se většinou jedná o výrobu jednoho produktu nebo výrobu ve velmi 

malém omezeném mnoţství pomocí univerzálních strojů a zařízení. Sériová výroba se 

vyznačuje výrobou menšího počtu druhů výrobků, ale ve větším mnoţství od kaţdého druhu. 

Podle počtu vyráběných kusů jednoho druhu výrobku můţeme sériovou výrobu dělit na 

malosériovou, středněsériovou a velkosériovou výrobu. Hromadná výroba slouţí k výrobě 

jednoho výrobku nebo malého počtu druhů výrobků, ale ve velkém mnoţství na 

specializovaných strojích a zařízeních. [7], [16], [17] 

 

Rozdělení podle časového průběhu [4], [18]: 

 

- spojité výrobní procesy,   

- nespojité výrobní procesy.  

 

U spojitých výrobních procesů existuje mezi jednotlivými operacemi časové spojení. 

Jedná se o průběţný výrobní proces, který je propojený dopravním systémem. Můţe se jednat 

o synchronní nebo nesynchronní materiálový tok. U nespojitých výrobních procesů je postup 

práce časově nespojitý a předpokládá se postupná výroba. [18]  

 

Rozdělení podle pracovních prostředků [4]: 

 

- ruční výroba bez nástrojů, 

- ruční výroba s nástroji a s lidským zdrojem energie, 

- ruční výroba s nástroji a s přírodním zdrojem energie, 

- strojní výroba, 

- automatizovaná výroba, 

- výroba s počítačovou podporou ve fázi přípravy výroby (CAM), 

- počítačově integrovaná výroba (CIM). 
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Rozdělení podle míry plynulosti výrobního procesu [7]: 

 

- plynulá výroba, 

- přerušovaná výroba. 

 

Plynulá (nepřetrţitá) výroba probíhá z technologických nebo z jiných důvodů téměř 

nepřetrţitě. Výjimku mohou tvořit nezbytně nutné opravy výrobního zařízení. Typickým 

příkladem plynulé výroby je výroba surové oceli nebo zpracování ropy v rafinériích. 

Přerušovaná výroba je typická pro strojírenství, kdy lze výrobu přerušit a pokračovat v ní 

jindy. [7] 

Aby podnikové procesy pomohly společnosti v dosahování jejích stanovených cílů, 

musí splňovat určitá kritéria [8]: 

 

- měly by být co nejvíce flexibilní, aby byly schopny pruţně reagovat na různé změny a 

mimořádné situace, 

- měly by být v souladu se strategickými cíli podniku, 

- musí být zaměřené na výkon, kvalitu výstupu a efektivitu a to tak, aby nedocházelo ke 

zbytečnému plýtvání zdrojů, 

- musí být navrţené tak, aby pokryly běţné scénáře a aby v nadměrné míře 

nezatěţovaly úkony řízení.  

 

2. 1. 2 Výrobní kapacita 

  

 Výrobní kapacita je mnoţství produkce, kterou je schopen podnik (provoz, stroj, 

závod, dílna) vyrobit za optimálních podmínek za určitou časovou jednotku, nejčastěji za 

jeden rok [4], [17]. Výrobní kapacitu lze vypočíst ze vzorce 1 [4]. 

 

                    (1) 

 

M - výrobní kapacita 

P - výkon 

F - časový fond 
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Tab. 1 Časový fond [4] 

 

Časový fond 

Kalendářní čas 

Nevýrobní čas 

Pracovní klid 

Přestavby, běţné opravy 

Střední opravy, generální opravy 

Hrubý 

provozní čas 

Přestávky a 

prostoje 

Přestavby linek, technologické přestávky, 

výměna nástrojů 

Poruchy 

Odstávky z nedostatku energie a materiálů 

Selhání lidského faktoru, ostatní 

Čistý 

provozní 

čas 

Provoz 

 

 

 Z tabulky 1 je patrné, ţe dobu provozování zařízení lze zjistit, kdyţ se od kalendářního 

času odečte veškerý nevýrobní čas a všechny přestávky a prostoje. Při projektování výrobní 

kapacity zařízení a linek se bere v úvahu hrubý provozní čas z důvodu poruch, nedostatku 

energie a materiálu a jiných těţko odhadnutelných prostojů. [4] 

 Z těchto důvodů je důleţitý pojem vyuţití výrobní kapacity. Vyuţití výrobní kapacity 

je poměr mezi výrobní kapacitou a skutečnou výrobou. Výrobní kapacita se bere jako 

maximum a počítáme-li v procentech má hodnotu 100 %. Vyuţití výrobní kapacity se odvíjí 

od optimálních podmínek výroby. Zvýšit vyuţití výrobní kapacity lze např. zvýšením 

kvalifikace zaměstnanců, zvýšením péče o investiční majetek, dodrţováním pracovní doby, 

zvýšením průtoku přes úzká místa, zlepšením organizace práce, sníţením času výměny 

nástrojů, přestaveb strojů a zařízení, technologických přestávek apod. [17] 

 

2. 2 Výroba trub 

  

 Trubek je mnoho druhů a vzájemně se od sebe liší způsobem výroby, pouţitým 

materiálem, velikostí, namáháním, vyuţitím apod. Podle způsobu výroby se trubky mohou 

dělit na bezešvé a svařované. [19] 
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2. 2. 1 Výroba bezešvých trub 

 

Válcování na tratích s poutnickými stolicemi 

  

Válcování na tratích s poutnickými stolicemi se taky říká Mannesmannův způsob, 

podle bratří Reinharda a Maxe Mannesmannových. Vynálezci si ho nechali poprvé patentovat 

v roce 1885 a roku 1886 se podařilo zhotovit první předvalek. [1], [2], [21] 

 Válcovací trať s poutnickými stolicemi je jednodušší, neţ Stiefelova trať 

s automatikem. Tato trať se skládá z děrovací stolice a z jedné aţ čtyř poutnických stolic. Trať 

je dále doplněna kalibrovacím strojem a pilou. [19] 

Válcování s poutnickými stolicemi při výrobě bezešvých trub se skládá ze dvou 

základních výrobních operací [2]: 

 

- válcování tlustostěnných předvalků v děrovací stolici pomocí mimoběţně uloţených 

válců, 

- podélného periodického válcování dutého předvalku na poutnické stolici. 

 

Válcování na tratích s automatikem 

  

Tomuto způsobu válcování se říká Stiefelův způsob, podle Ralpha Charlese Stiefela, 

který si ho nechal v roce 1895 patentovat [1], [19]. 

Válcovací trať se skládá z děrovacích stolic, automatiku, pily, hladicích strojů a 

kalibrovacího stroje. Trubky se mezi jednotlivými stroji dopravují prostřednictvím 

válečkových dopravníků a šikmých roštů s vyhazovači. [19] 

Mezi základní výrobní operace u válcovacích tratí s automatikem při výrobě 

bezešvých trub patří [2]: 

 

- děrování kosým válcováním, 

- podélné válcování dutých předvalků na automatiku, 

- příčné válcování na hladícím stroji, 

- podélné válcování na kalibrovacím stroji. 
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Mannesmannův a Stiefelův způsob patří mezi nejznámější způsoby válcování 

bezešvých trub. Ale existují i jiné způsoby, jako například: 

 

- válcování na tratích s tříválcovými stolicemi - Asselův způsob, 

- válcování na tratích s příčnými kotouči - Diescherův způsob, 

- spojité válcování trubek, 

- válcování na tratích s protlačovacími stolicemi atd. 

 

2. 2. 2 Výroba svařovaných trub 

 

 Svařované trubky jsou v podstatě válce, které jsou vytvořené skrouţením pásu nebo 

plechu a zavařením štěrbiny, která vznikla mezi dvěmi okraji. Základním materiálem při 

výrobě ocelových trubek je buď pásová ocel válcovaná za tepla nebo za studena, nebo plech. 

Skruţování a svařování se můţe provádět na jednom výrobním zařízení, nebo se můţe 

provádět odděleně na dvou výrobních zařízeních (skruţovacím a svařovacím). Trubky se 

mohou svařovat podélně nebo ve šroubovici. Svar u trubek svařovaných ve šroubovici je 

méně namáhán, neţ svar u trubek svařených podélně. Navíc svar provedený ve šroubovici 

tvoří určité vyztuţení trubky, to znamená, ţe trubky se šroubovicovým svarem snesou větší 

namáhaní (provozní tlak), neţ trubky stejných rozměrů s podélným svarem. Výhodou 

svařovaných trubek je vysoká výtěţnost. Pokud nepočítáme zmetky a neshodné výrobky, tak 

je výtěţnost 93 aţ 96 %. [19] 

 

2. 3 Základní charakteristika metod řízení 

 

Mezi tři hlavní manaţerské směry řízení v osmdesátých a devadesátých letech 

minulého století patří [12]: 

 

- TQM - Total Quality Management, 

- JIT - Just in Time, 

- TOC - Theory of Constraints. 

 

V této době byly ve velkém měřítku implementovány softwarové systémy zaloţené na 

metodě Manufacturing Ressource Planning - MRP II, která byla postupně doplňována o další 
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principy. TQM, JIT a TOC se neomezují jen na jednu podnikovou oblast, kde by docházelo 

k největšímu nasazení. Tyto metody upravují a mění základy řízení podniků, které výrazně 

ovlivňují i podnikovou kulturu, a to i ve vztahu podniku a jeho okolí. Základní principy těchto 

metod jsou natolik obecné, ţe je lze aplikovat v různých oblastech lidské činnosti. I přes 

některé společné vlastnosti se jednotlivé metody od sebe vzájemně odlišují v přístupu a ve 

způsobech identifikace a řešení vzniklých problémů. [12] 

 

2. 4 MRP I, MRP II, MRP III 

 

 Tyto počítačově podporované systémy byly vyvinuty pro plánování a řízení výroby a 

zásobování [22]. 

 

2. 4. 1 MRP I  

 

MRP I (Materials Requirements Planning) je systém, který je spíše zaměřen na 

plánování materiálových poţadavků výroby, neţ na plánování a řízení průběhu výroby. 

Systém MRP I na základě plánu výroby propočítává konkrétní poţadavky pro jednotlivé linky 

a stroje a jejich potřebu srovnává se zásobami. Pokud zásoba nepokryje poţadavky, 

signalizuje nutnost nákupu chybějících zásob. [7], [22] 

 

2. 4. 2 MRP II 

 

 MRP II je v podstatě vylepšený systém MRP I doplněný o detailnější plánování 

výroby a kapacitní propočty. MRP II je propojen s řízením nákupu a prodeje, účetnictvím, 

kalkulacemi nákladů a řízením zásob. [7], [22] 

 Tento systém nemá ţádný nástroj, díky němuţ by mohl aktivně působit na zvýšení 

průtoku přes úzká místa. Jedinou metodou, jak docílit zlepšení průtoku (hrubého zisku), je 

sniţování nákladů (např. řízením nákupu). [12] 

 

2. 4. 3 MRP III 

 

 MRP III je nadstavbou MRP II a umoţňuje například zohlednit mimořádné 

poţadavky, zohlednit chování dodavatelů nebo stanovit optimální velikost zásob [22]. 
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2. 5 TQM 

 

 Tato metoda je zaměřena na optimalizaci a eliminaci všech procesů, které mají za 

následek nekvalitu. TQM sniţuje nejen zásoby a rozpracovanou výrobu, ale zaměřuje se i na 

eliminaci zmetků, čímţ dochází ke sníţení spotřebovaného materiálu, lidské práce a jiných 

zdrojů. Zaměření na nekvalitu a sniţování ztrát vlivem zmetkovosti má za následek nejen 

sníţení provozních nákladů, ale i zvýšení průtoku, protoţe systém nezpracovává nejakostní 

kusy. [12] 

 

2. 6 JIT 

 

Základní filozofií JIT je výroba pouze nezbytných poloţek v poţadované kvalitě, 

v nezbytném mnoţství, v nejpozději přípustných časech a to s co nejniţšími moţnými 

náklady. JIT se snaţí eliminovat pět základních ztrát, které plynou z dopravy, nekvalitní 

výroby, čekání, nadprodukce a udrţování zásob. [7], [22] 

 JIT se snaţí na rozdíl od TOC eliminovat uvnitř daného systému náhodnost a pracuje 

s velmi přesnou předpovědí budoucího stavu, kterou předcházející článek dostává od 

následujícího článku systému. Následkem toho dochází k eliminaci nadbytečných zásob a 

investic do těchto zásob, coţ vede ke zvýšení ziskovosti podniku. Další rozdíl spočívá v tom, 

ţe JIT se snaţí podrobně řídit zásoby na kaţdé pozici v systému, kdeţto TOC se podrobně 

zabývá pojistnými zásobami právě před úzkými místy. Navíc TOC své zlepšovatelské úsilí 

zaměřuje právě na úzká místa, coţ obecně neplatí ani pro JIT ani pro TQM. Metoda TOC se 

jako jediná primárně zaměřuje na úzká místa a tato místa se snaţí ochránit proti vlivům 

různých náhodilostí. [12] 

  

2. 7 TOC 

  

Autor Eliyah M. Goldratt ve své knize s názvem The Goal (Cíl) poprvé představil 

základní myšlenky teorie omezení. Tato kniha z roku 1984 není klasickou odbornou 

literaturou s jasnými definicemi. Její autor ji pojal jako román z výrobního prostředí, který se 

téměř okamţitě stal bestsellerem. Goldrattovy myšlenky byly v mnoha společnostech 

realizovány a přinesly hmatatelné výsledky. Kniha byla dokonce i zfilmována. [5], [12] 



19 

 

Eliyah M. Goldratt je vědec, fyzik, konzultant, pedagog a autor mnoha knih, který 

začal pouţívat vědecké metody k vytvoření koncepcí v oblasti managementu. Goldrattovy 

metody se staly velkým přínosem pro průmysl a ne jen pro něj. Svými nejprodávanějšími 

knihami The Goal, It‘s Not Luck a Critical Chain Goldratt rovněţ inspiroval milióny 

obyčejných lidí na celém světě, kteří některé z jeho metod mohou uplatnit v profesním nebo i 

v osobním ţivotě. [9] 

TOC (Theory of constraints) se postupem let vyvinula ze systému pro rozvrhování a 

plánování výroby v obecnou koncepci, jenţ lze pouţít pro jakýkoliv typ systému, jako jsou 

např. obchodní a průmyslové společnosti, pojišťovny, banky atd. TOC lze s úspěchem 

pouţívat i tam, kde není hlavním cílem vydělávání peněz. Z tohoto důvodu ji mohou vyuţívat 

i neziskové organizace, mezi které patří nadace, poskytovatelé sluţeb všeho druhu, 

nemocnice, státní správa, university apod. [5], [12] 

 TOC představuje systém zásad, metod a nástrojů, které mohou vyřešit některé 

problémy a tím pomoci zlepšit celkový výkon systému. Některé z nich svým přístupem 

k řízení výroby najdou uplatnění u širokého spektra společností. Sám Goldratt odhaduje, ţe 

zhruba 3 000 firem po celém světě aplikovalo TOC v oblasti podnikového managementu. V 

českém jazyce prozatím není překlad TOC ustálen a z tohoto důvodu se lze v různé literatuře 

setkat s rozdílnými pojmy, jako je např. management úzkých míst, teorie omezení, teorie 

úzkých míst apod. [10], [11] 

 

2. 7. 1 Úzká místa ve výrobě 

 

 Proč v praxi není dosahováno neomezených hodnot průtoku a tím pádem i 

neomezených finančních příjmů? TOC to vysvětluje tím, ţe kterýkoliv výrobní systém 

nebude tak vyváţený, aby v něm neexistovalo jedno nebo více omezení, neboli úzkých míst. 

To znamená, ţe z pohledu TOC ve společnosti vţdy existuje určité nebo určitá omezení, která 

brání v dosaţení maximálního průtoku. Úzké místo je nejslabší částí systému a určuje jeho 

celkový výkon. Kdyţ chceme zvýšit celkový výkon systému, tak se musí zvýšit propustnost 

přes úzké místo. Zvyšování propustnosti přes jiná, neţ úzká místa v systému, nezvýší celkový 

výkon daného systému. [5], [12] 

 Pokud kupříkladu výrobky postupně prochází při svém zpracování jednotlivými 

podnikovými středisky, bude pro tento tok jedno z těchto středisek z pohledu disponibilních 
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kapacit limitující. Z tohoto důvodu není moţné dosáhnout vyššího průtoku výrobků na 

výstupu z podniku. [12]  

Kdyţ dojde v úzkém místě z nějakého důvodu k výpadku nebo k přerušení práce, bude 

to mít negativní dopad na výkon celého systému. Hodina ztráty na úzkém místě znamená 

hodinu ztráty pro celý systém. Z tohoto důvodu by měla úzká místa pracovat ,,naplno“. 

Naopak, kdyby došlo k výpadku na jiném, neţ úzkém místě, tak se to díky rezervám nemusí 

na celkovém výkonu systému vůbec projevit. [7], [13] 

To znamená, ţe případné investice do zkrácení časů procesů mají smysl jen v místě 

omezení a nemá tudíţ smysl investovat do míst, které neomezují průtok celým systémem. 

Výsledkem by byla jen delší doba čekání v těchto místech. [12], [14] Úzké místo omezující 

průtok v podniku je znázorněno na obrázku 5. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Úzké místo [12] 

 

V podnikové praxi lze nalézt úzká místa ve výrobě v rámci jednoho podniku nebo 

v celém dodavatelském řetězci [12]. Některé příklady podnikových omezení rozdělené podle 

oblastí jsou uvedené v tabulce 2. 
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Tab. 2 Vybrané druhy podnikových omezení [12] 

 

Oblast Druh omezení 

Výroba 

Špatně zvolené výrobní dávky 

Kapacita stroje 

Podnik 

Podniková kultura 

Finanční prostředky podniku 

Jednotlivá střediska v podniku 

Rozmístění podniku v rámci dodavatelského 

řetězce 

Dodavatelský řetězec 

Kooperace podniku 

Jeden z podniků v dodavatelském řetězci 

 

 

Podle fyzické povahy se podniková omezení mohou dělit na hmotná (fyzická) a 

nehmotná (nefyzická). Nehmotná omezení mohou v praxi představovat aţ 90 % z celkových 

omezení. Mezi hmotná a nehmotná omezení například patří [12]: 

 

- hmotná omezení - stroje, 

   - výrobní zařízení, 

 

- nehmotná omezení - špatná rozhodnutí ze strany zaměstnanců při řešení problémů, 

   - chybně definované podnikové procesy. 

 

Podle pozice vůči hranicím podniku se podniková omezení mohou členit na vnitřní 

(interní) a vnější (externí) [5], [12]: 

 

- interní omezení - výrobní zařízení, 

   - chybná pravidla pro vyuţívání výrobních kapacit, 

   - zaměstnanci, 

   - chybějící materiál a energie, 
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- externí omezení - kvalita dodávek, 

   - spolehlivost dodávek,  

   - legislativa, 

   - pozdní platby ze strany odběratelů, 

   - nedostatek zakázek. 

 

 V logistice výroby jsou za klíčová úzká místa povaţována kapacitní úzká místa. 

Kapacitní úzká místa narušují hladký tok výrobků výrobním provozem a mohou mít dvojí 

charakter [5]: 

 

- stálá úzká místa, 

- plovoucí úzká místa. 

 

Z časového hlediska mají stálá úzká místa dlouhodobý charakter na rozdíl od 

plovoucích úzkých míst, jejichţ poloha se můţe poměrně často měnit a odvíjí se od 

momentální struktury výrobního programu. Mezi dva základní nástroje teorie omezení určené 

pro logistiku výroby patří [5]: 

 

- princip pěti kroků TOC, 

- systém DBR. 

 

2. 7. 2 Princip pěti kroků TOC 

 

Princip pěti kroků v podstatě obsahují všechny dílčí přístupy metody TOC, které jsou 

zaměřené na různé oblasti v podniku, jako je např. marketing, prodej, distribuce, finance nebo 

výroba [12].  

Eliyah M. Goldratt navrhl postup, díky kterému je moţno neustále zvyšovat výkon 

nejen výroby, ale i celého podniku. Základní princip tohoto postupu vysvětluje na obyčejném 

řetězu, který srovnává s výrobním systémem. Říká se, ţe řetěz je tak silný, jak je silný jeho 

nejslabší článek (úzké místo). Pokud bychom tento nejslabší článek posílili, tak se objeví 

nový slabý článek (nové úzké místo). Pokaţdé, kdyţ odstraníme (posílíme) slabý článek, tak 

se objeví slabé místo na jiném místě a tak se stane odstraňování slabých míst nikdy 

nekončícím procesem. [5] 
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V této souvislosti Goldratt definoval pět postupných kroků, jak vylepšit tu část 

systému, která bude mít největší pozitivní dopad na systém jako celek [10], [15]: 

 

- identifikovat omezení, 

- zjistit, co omezení způsobuje a jak je ho moţné řídit, 

- postavení řešení omezení na první místo, 

- zvýšení průtoku v místě omezení, 

- návrat k prvnímu kroku, jestliţe omezení bylo prolomeno a zároveň se nenechat 

ovládnout setrvačností. 

 

V metodě TOC je všeobecně kladen velký důraz na to, aby se určitá setrvačnost 

nestala právě tím největším omezením v podniku. Mezi největší přednosti procesu neustálého 

zlepšování patří jeho srozumitelnost, přehlednost a jednoduchost. [5], [12] 

 

2. 7. 3 Systém DBR 

 

Druhým důleţitým nástrojem, který lze aplikovat v logistice výroby je metoda DBR 

(Drum - Buffer - Rope), která se pouţívá pro řízení a plánování výroby. Důleţitým přínosem 

metody DBR je synchronizace celého výrobního procesu podle tempa úzkého místa, zajištění 

maximálního moţného průtoku výrobním systémem a zároveň udrţování minimální hladiny 

zásob. [5], [12], [20] 

Metodu DBR (buben - zásobník - lano) lze stručně charakterizovat ve třech základních 

krocích [5], [12]: 

 

1. vytvořit hlavní plán výroby pro úzké (kritické) místo výroby (buben - drum), 

2. ochránit propustnost výroby před nevyhnutelnými problémy umístěním časových 

zásobníků práce před kritická místa ve výrobě (zásobník - buffer), 

3. odvodit práci ostatních (nekritických) pracovišť od plánu výroby kritického pracoviště 

(lano - rope). 

 

Buben (Drum) 

  

Buben určuje rytmus celé výroby a lze ho definovat jako podrobný výrobní plán. 

Cílem je sestavit detailní a realistický plán výroby, který musí být v souladu s poţadavky 
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odběratelů (zákazníků) a zároveň s úzkými místy omezujícími výkon celého systému. Při 

sestavování výrobního plánu je nutné identifikovat a brát zřetel na kritická pracoviště, aby 

nedocházelo k překračování jejich fyzických kapacit. V opačném případě by mohl skutečný 

tok výroby zaostávat za plánovaným tokem a mohly by být ohroţeny objednávky zákazníků. 

[5], [12] 

 

Zásobník (Buffer) 

 

 Cílem zásobníku (nárazníku) je ochrana před neplánovanými (nepředvídatelnými) 

problémy, které se běţně objevují v kaţdém výrobním procesu. Jedná se o tzv. časový 

zásobník, který se umísťuje ke strategicky důleţitým místům a zajišťuje, ţe buben nebude stát 

nevyuţit. Časový zásobník umoţňuje mít dřívější dostupnost rozpracované výroby před 

dalším zpracováním. [5], [12], [14] 

 Zásobníky se neumísťují jen před úzkými místy, ale mohou být i na vstupu a před 

expedicí. Implementace těchto zásobníků má za následek eliminaci zásob a zkrácení 

průběţných dob výroby. [5], [14] 

Velikost časového zásobníku se odvíjí od velikostí poruch, frekvence poruch a jiných 

kolísání na pracovištích před strategicky významnými místy. V praxi se velikost časového 

zásobníku běţně vyjadřuje ve dnech a jeho skutečný stav se neustále monitoruje, analyzuje a 

následně upravuje. Pokud je zásobník stále naplněn na 100 %, znamená to, ţe neexistují ţádné 

odchylky od plánovaného toku materiálu a tudíţ je moţné jej eliminovat. [5], [12] 

 

Lano (Rope) 

 

Třetí a poslední částí systému DBR je lano. Úkolem lana je zabezpečit co 

nejjednodušší vzájemnou synchronizaci všech nekritických výrobních zdrojů. Funkce lana 

spočívá v tom, ţe [5], [12]: 

 

- pouţívaný materiál se uvolňuje do výroby a dotéká do zásobníku výroby způsobem, 

jenţ podporuje naplánovaný způsob výroby jako celku, 

- vhodně vytěţuje ostatní (nekritické) výrobní zdroje a to tak, aby nedocházelo k jejich 

zbytečnému přetěţování.  
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Za největší přednosti systému DBR můţeme povaţovat [15]: 

 

- aplikovatelnost na výrobní systémy, které mají rozdílné výkony mezi jednotlivými 

pracovišti, 

- jednoduchost řízení a plánování materiálového toku, 

- schopnost vyrovnat se s poruchami a kolísáním výkonů na pracovištích. 

 

Mezi nevýhody systému DBR patří jeho obtíţná aplikovatelnost u některých typů 

výrob, mezi které patří procesní výroby, jako je hutnictví, chemická výroba apod. Dále je 

problematické pouţití ve výrobách, kde se objevují plovoucí úzká místa, která mění svou 

polohu podle právě vyráběného sortimentu. [15]  
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3. Praktická část 

 

3. 1 Materiálové toky na provoze St 4 - 10“ 

 

 Neţ se vyrobené trubky dostanou k zákazníkům, projdou mnohými výrobními 

operacemi, různými druhy nedestruktivních a destruktivních zkoušek. Záleţí na poţadavcích 

zákazníků, v jakém provedení a jakých rozměrů si přejí trubky mít. Z těchto důvodů se 

některé operace a zkoušky vynechávají. V příloze 5 aţ 9 je znázorněn sled různých výrobních 

operací a typy zkoušek pouţívaných při výrobě trubek. 

 

Válcovací trať 

 

Na válcovací trati se válcují trubky Stiefelovým způsobem z plynule odlévaných 

předlitků (viz kapitola 2. 2. 1 Výroba bezešvých trub). Na chladících roštech, které jsou 

umístěny mezi válcovací tratí a střediskem úpravna, se provádí chlazení trub vzduchem. Po 

ochlazení se trubky dopraví válečkovým dopravníkem na středisko úpravna.  

 

Úpravna 

 

 Středisko úpravna se dělí na dvě části, severní a jiţní. V severní části se provádí 

rovnání trubek za studena v rovnacím stroji, vizuální a rozměrová kontrola, na úkosovacích 

strojích COLINET 1, 2 a CRIDAN 1, 2 se obřezávají surové konce trubek na poţadovanou 

délku. Obřezané a zkontrolované trubky se dopraví do jiţní části úpravny nebo na jiné 

středisko (zušlechťovna, adjustáţ, soustruţna, nátrubkárna) pomocí jeřábů a převáţecího 

vozíku.  

V jiţní části se provádí nedestruktivní zkoušení na defektoskopické lince ROTOMAT 

2, nedestruktivní zkoušení vodním tlakem na lise WINTER, trubky se půlí na stroji REIKA a 

pomocí úkosovacích strojů TS - 430 se zhotovují úkosy na obou koncích trubek. Poté trubky 

procházejí vizuální a rozměrovou kontrolou. Zkontrolované trubky se válečkovým 

dopravníkem dopraví na linku RÖSLER, která slouţí pro značení trubek signem, lakování a 

sušení trubek. Dále se zde provádí váţení a automatizované svazkování trubek do balíků. Na 

konce některých trubek se ručně nasazují ochranná plastová víčka v závislosti na přání 
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zákazníků. Zasvazkované balíky trubek se pomocí jeřábů nakládají do vagónů nebo do 

kamiónů, nebo se odkládají do skládky a nakládka se provede později. 

 

Zušlechťovna 

 

 Středisko zušlechťovna je umístěno ve vedlejší hale provozu St 140, kde se válcují 

trubky menších průměrů. Balíky trubek se na halu dopravují prostřednictvím jeřábů a 

převáţecího vozíku, který jezdí po kolejích ve spojovacím koridoru umístěným mezi halami 

provozu St 4 - 10“ a St 140. Na středisku zušlechťovna se v krokové a v článkové peci 

provádí tepelné zpracování trubek, mezi které patří kalení, popouštění, restrukturalizační a 

normalizační ţíhaní. Na středisku je umístěna defektoskopická linka ROTOMAT 3 pro 

nedestruktivní zkoušení trubek. Po tepelném zpracovaní se trubky převáţecím vozíkem 

převezou zpět na halu provozu St 4 - 10“ a jeřábem se dopraví na jiná střediska k dalšímu 

zpracování. 

 

Lisovna 

 

 Na tomto středisku je umístěn lis AJAX, který pomocí trnu kalibruje konce 

zakalených trubek na poţadované rozměry. Trubky se po kalibraci převezou jeřábem na 

středisko soustruţna. 

 

Soustružna 

 

 Středisko soustruţna se dělí na dvě části, na starou a novou část, které jsou od sebe 

oddělené. Starší část se téměř uţ nepouţívá. Na soustruţně se prostřednictvím závitořezných 

strojů COLINET řeţou závity na oba konce trubek. Na jeden konec trubek se pak našroubují 

nátrubky. Nátrubky se zde dopravují v bednách (paletách) pomocí vysokozdviţného vozíku a 

jeřábů ze střediska nátrubkárna.  

 

Nátrubkárna 

 

Hala tohoto střediska stojí samostatně vedle haly provozu St 4 - 10“ a doprava mezi 

halami je zajištěna vysokozdviţným vozíkem, který jezdí ve spojovacím koridoru mezi 

halami. Na tomto středisku se na pile BIANCO řeţou trubky na poţadované délky a pak se z 
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nich závitořeznými stroji SPT - 32 NC, RMG 27 NC a DELTA vyrábějí nátrubky, které slouţí 

ke spojování trub. K nedestruktivnímu zkoušení nátrubků se pouţívá mokrá fluorescenční 

metoda. 

 

Adjustáž 

 

 Na adjustáţi se na lise SCHLÖEMANN kontroluje těsnost spojení nátrubku s trubkou. 

Na lince MAGNEMAG se provádí váţení, měření délky, značení a raţení trubek. Na lakovací 

lince se na některé druhy trubek nanáší povrchová ochrana (lakování) a poté se suší v sušičce. 

Dle přání zákazníků se na konce některých trubek ručně nasazují ochranná plastová víčka. 

Následně se nalakované a usušené trubky (ale i trubky bez laku) ručně svazkují do balíků, 

které se odváţejí jeřábem na středisko výpravna.  

 

Výpravna 

 

 Hala výpravny je umístěna kolmo na hlavní halu provozu St 4 - 10“ (viz obrázek 6 

Současný stav). Pomocí jeřábů se balíky trubek nakládají do vagónů nebo kamiónů, nebo se 

balíky odkládají do skládky a nakládají se v pozdějším čase. 
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3. 2 Úzká místa na provoze St 4 - 10“ 

 

 S ohledem na velké mnoţství údajů byly pro účely této diplomové práce pouţity údaje 

o prostojích za měsíc září 2014. Veškerá pouţitá data byla přepočtena koeficientem.  

 

Tab. 3 Prostoje na provoze St 4 - 10“ 

 

Prostoje září 2014 

Středisko Druh prostoje 
Počet 

prostojů 
Počet minut    (min.) 

Válcovací trať  
Poruchy 205 2 636 12,86 

Ostatní prostoje 24 98 4,08 

Vál. trať celkem  229 2 734 11,94 

Úpravna 
Poruchy 153 6 448 42,14 

Ostatní prostoje 82 3 108 37,9 

Úpravna celkem  235 9 556 40,66 

Adjustáţ 
Poruchy 329 10 648 32,36 

Ostatní prostoje 12 536 44,67 

Adjustáţ celkem  341 11 184 32,80 

Zušlechťovna 
Poruchy 13 522 40,15 

Ostatní prostoje 5 356 71,2 

Zušlech. celkem  18 878 58,78 

Soustruţna  
Poruchy 23 788 34,26 

Ostatní prostoje 5 162 32,4 

Soustruţna celkem  28 950 33,93 

Nátrubkárna 
Poruchy 202 21 474 106,31 

Ostatní prostoje 1 27 27 

Nátrubkárna celkem  203 21 501 105,92 

Lisovna 
Poruchy 4 185 46,25 

Ostatní prostoje 1 122 122 

Lisovna celkem  5 307 61,4 

Provoz St 4 - 10“ 
Poruchy 929 42 701 45,96 

Ostatní prostoje 130 4 409 33,92 

Provoz St 4 - 10“ 

celkem 
 1 059 47 110 44,49 
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V tabulce 3 jsou uvedeny prostoje na provoze St 4 - 10“ o celkovém počtu 1 059 

prostojů a délce 47 110 minut. Průměrná délka jednoho prostoje činila 44,49 minut.  

Graf 1 znázorňuje procentuální podíly jednotlivých druhů prostojů. Vyplývá z něj, ţe 

největší podíl (43,67 %) tvořily elektrikářské prostoje v celkové délce 20 570 minut. Největší 

podíl na prostojích vlivem elektrikářských poruch zapříčinil vadný měnič vřetene na stroji 

DELTA na středisku nátrubkárna. Vlivem této poruchy bylo 41 prostojů o celkové délce 19 

540 minut s průměrnou délkou 477 minut. Na středisku nátrubkárna je umístěno několik 

strojů pro výrobu nátrubků. Všechny stroje nejsou obsazené obsluhou, coţ znamená, ţe tento 

prostoj neměl na výrobu téměř ţádný vliv. 

 

 

 

 

 

Graf 1 Procentuální podíl prostojů na provoze St 4 - 10“ 

 

Druhý největší podíl (16,92 %) tvoří prostoje vlivem jiného zařízení o délce 7 972 

minut. Prostoje z důvodu jiného zařízení se skládají z čekání na jeřáb a na jiná zařízení. 

Prostoje vlivem čekání na jeřáb tvoří necelé 2/3 z celkového počtu prostojů vlivem jiného 

zařízení (viz graf 2). 

Provozní prostoj má třetí největší podíl (15,12 %) a délku 7 123 minut. Do provozního 

prostoje jsou zahrnuty běţné prostoje, jako jsou například výměna noţů, odváţení plných 

beden a přistavování prázdných beden, seřizování strojů, doplňování barev, čištění sítek a 

stříkacích pistolí, dolévání hydraulického nebo jiného oleje atd. 
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Graf 2 Prostoje vlivem jiného zařízení 

 

Podrobnou analýzou všech pracovišť bylo zjištěno, ţe na provoze St 4 - 10“ existuje 

několik úzkých míst zapříčiněných většinou nesynchronností různých typů strojů a zařízení. 

Mezi nejzávaţnější úzká místa z dlouhodobého hlediska však patří středisko zušlechťovna a 

jiţní část střediska úpravna. O čemţ svědčí i fakt, ţe v době, kdy společnost AMTPO a.s. 

zaţívá krizi vlivem nedostatku zakázek, tak na těchto střediscích se stále pracuje ve 

čtyřsměnném provozu, zatímco jiná střediska přecházejí ze čtyřsměnného provozu na provoz 

třísměnný, nebo ze třísměnného na dvousměnný provoz, jak je tomu v případě střediska 

nátrubkárna. Dalším problematickým úzkým místem omezujícím průtok je jeřábová doprava. 

Celkové prostoje vlivem čekání na jeřáb činily 5 199 minut. Hlavní podíl na těchto prostojích 

mají jiţní části středisek adjustáţe a úpravny.  

 

3. 2. 1 Jeřábová doprava 

 

 Pro přepravu trubek, balíků trubek nebo jiných břemen se pouţívají mostové jeřáby 

s nosností od 5 do 25 tun. Na provoze St 4 - 10“ se vyuţívá celkem 12 jeřábů. Prostoje podle 

jednotlivých středisek vlivem čekání na jeřáb jsou znázorněny v tabulce 4. 
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Tab. 4 Prostoje vlivem čekání na jeřáb podle středisek  

 

Prostoje vlivem čekání na jeřáb podle středisek 

Středisko Počet prostojů Počet minut    (min.) % 

Válcovací trať 0 0 0 0 

Úpravna 51 1 986 38,94 38,2 

Lisovna 3 99 33 1,9 

Soustruţna 3 162 54 3,12 

Zušlechťovna 2 99 49,5 1,9 

Nátrubkárna 0 0 0 0 

Adjustáţ 85 2 853 33,56 54,87 

Celkem 144 5 199 36,1 100 

 

 

Nulová hodnota na válcovací trati je způsobena tím, ţe k dopravě trubek se 

nepouţívají mostové jeřáby, nýbrţ válečkové dopravníky a šikmé rošty s vyhazovači. Na 

tomto středisku jsou dva mostové jeřáby s nosností 17 a 25 tun s interním označením 1 A a 2 

A. Jeřáby jsou neustále k dispozici a pouţívají se například při přestavbách na jiný průměr, 

k přepravě plných nebo prázdných beden, k odvozu zmetků, při různých strojních poruchách 

apod. Oba jeřáby plně pokryjí potřeby pracovníků válcovací trati. 

Rovněţ na nátrubkárně je nulový prostoj. K přepravě různých břemen se zde pouţívá 

mostový jeřáb s nosností 5 tun a vysokozdviţný vozík, coţ je plně dostačující pro toto 

středisko. 

Nejdelší prostoj byl na adjustáţi a to v délce 2 853 minut, coţ představuje 54,87 % 

prostojů vlivem jeřábové dopravy. Průměrná doba čekání na jeřáb činí 95 minut za den. Na 

tomto středisku jezdí dva mostové jeřáby s nosností 10 tun s interním označením 1 D a 2 D. 

Jeden jeřáb je umístěn v severní a druhý v jiţní části adjustáţe. Jeřáb 2 D v severní části haly 

slouţí především k přiváţení trubek ke zpracování. Hlavním úkolem jeřábu 1 D v jiţní části 

haly je odvoz zasvazkovaných balíků trubek na středisko výpravna. Tento jeřáb pouţívají i 

pracovníci soustruţny k převáţení plných a prázdných beden nebo jiných břemen. Veškeré 

prostoje jsou způsobeny čekáním na jeřáb v jiţní části střediska. V grafu 3 jsou znázorněny 

procentuální podíly prostojů způsobené čekáním na jeřáb v jiţní části adjustáţe. Největší 

podíl (70,64 %) tvoří odvoz zasvazkovaných balíků trubek na výpravnu. Druhý největší podíl 
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(13,56 %) byl způsoben čekáním na jeřáb, kdyţ ho pouţívali pracovníci soustruţny 

k přepravě různých břemen. Na třetím místě je pak prostoj vlivem poruchy jeřábu (11,32 %). 

 

 

 

Graf 3 Prostoje vlivem čekání na jeřáb v jiţní části adjustáţe 

 

Druhý nejdelší prostoj vlivem jeřábové dopravy byl v jiţní části úpravny, kdy výrobní 

linka RÖSLER čekala na odvoz zasvazkovaných balíků trubek po dobu 1 986 minut. Zde bylo 

zaznamenáno 51 prostojů s průměrnou délkou 38,94 minut na jeden prostoj (viz tabulka 4). 

V jiţní části úpravny jezdí dva mostové jeřáby s nosností 10 a 12,5 tuny s interním označením 

1 B a 1 C. Jejich hlavním úkolem je přiváţet trubky ke zpracování a odváţet zpracované 

trubky na jiné středisko, nebo je odkládat do skládky. Dalším důleţitým úkolem je odebírat 

zasvazkované balíky trubek z linky RÖSLER a nakládat je do vagónů nebo kamiónů. 

V případě, ţe vagóny nebo kamióny nejsou z nějakých důvodů přistavené k nakládce, 

odkládají se balíky trubek do skládky a nakládají se v pozdějším čase. Vedle linky RÖSLER 

vedou dvoje koleje (interní označení je kolej 90 a kolej 91). Na kolejích mohou být přistaveny 

k nakládce současně 2 vagóny nebo 2 kamióny nebo jejich vzájemná kombinace. Problém ale 

spočívá v tom, ţe můţe být nakládán pouze jeden z nich. Koleje a tudíţ i vagóny jsou 

poměrně blízko sebe a dva jeřáby, které jezdí nad nimi, se tak blízko vedle sebe nevejdou, aby 

byly schopny současně nakládat oba vagóny či kamióny. Odebírat hotové balíky z RÖSLERU 

můţe opět jen jeden jeřáb z důvodu nedostatku místa pro dva jeřáby. V praxi se to řeší tak 

(jen pokud jsou k dispozici oba jeřáby najednou), ţe jeden jeřáb odebere připravený balík 

k nakládce a veze ho naloţit do vagónu. Mezitím druhý jeřáb vezme další zasvazkovaný balík 
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a čeká, aţ mu první jeřáb uvolní místo nad vagónem. Aţ první jeřáb naloţí balík do vagónu, 

tak popojede dál, aby druhý jeřáb mohl naloţit další balík trubek. Zatímco druhý jeřáb 

nakládá balík trubek, tak první jeřáb stojí vedle a pouze čeká. Jakmile druhý jeřáb naloţí 

balík, tak se oba jeřáby přesunou nad linku RÖSLER a první jeřáb vezme další balík a celá 

situace se opakuje.  

Stejný problém nastává, pokud oba jeřáby nakládají balíky trubek ze skládky nebo ze 

skládky a zároveň z linky RÖSLER. 

Jeřáby jsou po většinu času plně vytíţené, ale neslouţí pouze k nakládce 

zasvazkovaných balíků ze skládky nebo z výrobní linky, ale pouţívají se také například: 

 

- k vyloţení balíků dřeva z vagónů nebo kamiónů, 

- k vyloţení balíků drátů z vagónů nebo kamiónů, 

- ke třídění trubek při vizuální a rozměrové kontrole, 

- k odváţení zmetků nebo neshodných trubek do skládky, 

- k převozu náhradních dílů nebo při různých opravách, 

- k sypání beden s odpadním materiálem do vagónů apod. 

 

Vlivem jeřábové dopravy vzniká jen část prostojů na lince RÖSLER umístěné v jiţní 

části úpravny (viz kapitola 3. 2. 2. Jiţní část střediska úpravna).  

 

3. 2. 2 Jižní část střediska úpravna 

 

Linka RÖSLER 

  

Linka RÖSLER tvoří výstup zpracovaných a zasvazkovaných trubek z jiţní části 

střediska úpravna. Problémem této linky je nízké vyuţití časového fondu vlivem různých 

prostojů. V měsíci září 2014 byl celkový směnový čas v délce 43 200 minut. Celkový čas, po 

který linka stála, je 27 860 minut, coţ představuje 64,49 % směnového času. V tomto čase 

jsou zahrnuty přestávky, klidové přestávky, plánovaná stání, plánované opravy, strojní a 

elektrikářské poruchy, přestavby na jiný průměr, čekání na jeřáb (viz kapitola 3. 2. 1 Jeřábová 

doprava), nedostatek materiálů apod. Linka byla v provozu 15 340 minut, coţ je 35,51 % 

směnového času. Za tuto dobu bylo vyrobeno 18 146 kusů trubek. V roce 2014 byl průměrný 

měsíční počet zpracovaných trubek na lince RÖSLER 18 813 kusů. To znamená, ţe v měsíci 
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září byla výroba lehce podprůměrná a tudíţ i v jiných měsících je nízké vyuţití výrobní 

kapacity.  

V grafu 4 jsou znázorněny procentuální podíly jednotlivých prostojů na lince 

RÖSLER. Jednoznačně nejdelší prostoj byl vlivem jiného zařízení v délce 16 736 minut. 

Tento prostoj představuje přes 60 % veškerých prostojů. Druhé nejdelší stání bylo vlivem 

přestávek s celkovou délkou 4 300 minut. Na tomto pracovišti mají pracovníci nárok na jednu 

třicetiminutovou přestávku a tři klidové přestávky z důvodu zvýšené hladiny hluku. Celková 

délka přestávek je 65 minut za jednu směnu. Třetí nejdelší prostoj v délce 1 986 minut byl 

způsoben čekáním na jeřáb. Tento prostoj byl podrobněji popsán v kapitole 3. 2. 1 Jeřábová 

doprava. Na čtvrtém a pátém místě byly prostoje vlivem strojních a elektrikářských poruch, 

pozdějších začátků směn a dřívějších ukončení směn. Pracovníci mají vymezených deset 

minut na začátku směny na překontrolování funkčnosti zařízení a rovněţ o deset minut končí 

dříve, aby mohli do počítače zapsat potřebné údaje týkající se výroby a předat potřebné 

informace pracovníkovi z další směny. 

 

 

 

 

Graf 4 Celkové prostoje na lince RÖSLER 

  

Prostoje z důvodu jiného zařízení jsou znázorněny v grafu 5. Téměř 82 % těchto 

prostojů bylo vlivem výroby pro jiné středisko. Zpracované trubky nešly na linku RÖSLER, 

ale dopravily se převáţecím vozíkem a jeřábem na středisko adjustáţ nebo soustruţnu. Druhý 

a třetí nejdelší prostoj z důvodu jiného zařízení byl vlivem upichovacího stroje REIKA a dvou 

úkosovacích strojů TS - 430. 
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Graf 5 Prostoje na lince RÖSLER z důvodu jiného zařízení 

 

REIKA 

 

 Upichovací stroj REIKA slouţí především k půlení trubek, popřípadě k obřezávání 

konců trubek, které neodpovídají poţadované jakosti. Vlivem tohoto stroje linka RÖSLER 

stála 1 272 minut (viz graf 5). Vzhledem k tomu, ţe veškeré trubky procházejí přes REIKU, 

není to tak vysoká hodnota ve srovnání s jinými prostoji. Horší situace je u úkosovacích strojů 

TS - 430, které jsou v provozu jen tehdy, kdyţ se na konce trubek dělají úkosy. Upichovací 

stroj REIKA měl prostoj vlivem úkosovacích strojů v délce 1 733 minut. Výkonové normy 

upichovacího stroje a úkosovacích strojů jsou uvedené v příloze 4 a na první pohled vypadají 

vyrovnané. Výkon upichovacího stroje se odvíjí od průměru trubek a je v rozmezí od 252 do 

360 kusů za směnu. REIKA trubky rozpůlí a jejich počet se tedy zdvojnásobí, takţe výstup se 

pohybuje od 504 do 720 kusů za směnu. Úkosovací stroje TS - 430 jsou schopny zpracovat 

234 aţ 378 kusů za směnu a jejich výkon je téměř o 50 % niţší ve srovnání s REIKOU. 

 

TS - 430  

 

 Úkosovací stroje TS - 430 se pouţívají ke zhotovení úkosů na oba konce trubek, nebo 

pouze na jeden konec trubek a to v závislosti na přání zákazníků. Linka RÖSLER měla 

celkový prostoj 1 090 minut vlivem úkosovacích strojů (viz graf 5), coţ je poměrně vysoká 
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hodnota vzhledem k tomu, ţe se na těchto strojích zpracovávají trubky převáţně pro jiná 

střediska (adjustáţ a soustruţna). Navíc TS - 430 nezpracovávají veškerou produkci, ale jen 

část produkce (trubky s úkosem). Směnový výkon úkosovacích strojů se pohybuje od 234 do 

378 kusů trubek v závislosti na průměrech trubek. Směnový výkon linky RÖSLER je o něco 

vyšší a pohybuje se od 234 do 540 kusů trubek a odvíjí se od průměrů trubek (viz příloha 4). 

U průměru trubek 273 mm je směnový výkon vyrovnaný a obě zařízení jsou schopna 

zpracovávat stejné mnoţství trubek (234 kusů za směnu). U jiných průměrů trubek je 

směnový výkon nevyrovnaný a výkon úkosovacích strojů je v rozmezí od 63 do 79 % výkonu 

linky RÖSLER. Největší rozdíl mezi výkony je u průměru 168 mm, kdy linka RÖSLER je 

schopna zpracovat za směnu o 198 kusů trubek více, neţ stroje TS - 430. 

 

Tab. 5 Typická pracovní směna - naftovodné trubky 

 

Typická pracovní směna pro průměr trubek 168 mm 

Ukazatelé REIKA TS - 430 Revize RÖSLER 

Výkonové 

normy (ks)  
666 342 - 540 

Skutečné 

výkony (ks) 
195 180 374 286 

Disponibilní 

časy (minuty) 
480 480 480 480 

Skutečné časy 

(minuty) 
235 415 415 150 

Prostoje 

(minuty) 
180 0 0 265 

Přestávky 

(minuty) 
65 65 65 65 

Vyuţití výrobní 

kapacity (%) 
29,28 52,63 - 52,96 
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V tabulce 5 je uveden příklad typické pracovní směny u naftovodných trubek o 

průměru 168 mm. V tabulce je porovnáváno sedm ukazatelů: 

 

- výkonové normy, 

- skutečné výkony, 

- disponibilní časy, 

- skutečné časy, 

- prostoje, 

- přestávky, 

- vyuţití výrobní kapacity. 

 

Upichovací stroj REIKA stál vlivem úkosovacích strojů 180 minut a zpracoval celkem 

195 kusů trubek za směnu. Vyuţití výrobní kapacity u stroje REIKA bylo velmi nízké a má 

hodnotu 29,28 %.  

Úkosovací stroje TS - 430 stály pouze o přestávce a o klidových přestávkách a jejich 

výkon byl 180 kusů za směnu. Vyuţití výrobní kapacity u úkosovacích strojů bylo 52,63 %. 

 Revize rovněţ stála jen o přestávkách a zpracovala za směnu 374 kusů trubek. Počet 

zpracovaných trubek na revizi je vyšší z důvodu naváţení trubek ke zpracování ze skládky 

nebo z jiného střediska. Pokud by se nenaváţely jiné trubky ke zpracování, byl by výkon 

revize stejný jako výkon úkosovacích strojů.  

Nejdelší dobu pak stála linka RÖSLER a to v celkové délce 330 minut, z čehoţ na 

přestávky připadá 65 minut. Prostoje na lince RÖSLER byly způsobeny především 

nedostatkem trubek ke zpracování (195 minut), ale i přesto došlo k prostoji o délce 29 minut 

vlivem čekání na jeřáb, který nestačil odváţet zasvazkované balíky trubek. Vyuţití výrobní 

kapacity výrobní linky bylo 52,96 %. 

 

3. 2. 3 Středisko zušlechťovna 

 

Středisko zušlechťovna je úzkým místem omezujícím průtok tepelně zpracovaných 

trubek. Výkonové normy krokové a článkové pece na středisku zušlechťovna jsou uvedeny 

v příloze 2 a 3. Směnové výkony krokové pece se pohybují od 54 do 105 kusů za směnu a to 

v závislosti na pouţitém materiálu, průměru trubek a tloušťce stěn paţnicových trubek. 

Výkon článkové pece se pohybuje od 50 do 79 kusů v závislosti na průměru a tloušťce stěn 

trubek určených k normalizačnímu ţíhaní. Čím větší je průměr a tloušťka stěny, tím je niţší 
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výkon u obou pecí. Pokud by se opomenuly prostoje a poruchy z různých důvodů, ať uţ 

válcovací trati nebo zušlechťovny, tak čistě teoretický směnový výkon zušlechťovny (pokud 

budou v provozu obě pece) představuje přibliţně 26 aţ 50 % směnového výkonu válcovací 

trati. V příloze 1 jsou uvedeny výkonové normy za směnu střediska válcovací trati. 

 

Tab. 6 Typická pracovní směna - paţnicové trubky 

 

Typická pracovní směna pro průměr trubek 178 mm 

Ukazatelé 
Válcovací 

trať 
Úpravna Zušlechťovna Soustružna Adjustáž 

Výkonové 

normy (ks) 
450 446 99 189 198 

Skutečný 

výkon (ks) 
393 375 90 165 171 

Disponibilní 

čas (minuty) 
480 480 480 480 480 

Skutečný čas 

(minuty) 
381 415 480 415 415 

Prostoje 

(minuty) 
99 0 0 0 0 

Přestávky 

(minuty) 
0 65 0 65 65 

Vyuţití 

výrobní 

kapacity (%) 

87,33 84,08 90,91 87,3 86,36 

 

 

 V tabulce 6 je znázorněna typická pracovní směna při výrobě paţnicových trubek o 

průměru 178 mm a je zde stejně jako v tabulce 5 srovnáváno sedm ukazatelů. 

 U průměru trubek 178 mm jsou výkonové normy středisek válcovací trať a úpravna 

vyrovnané a mnohem vyšší, neţ u jiných středisek. Výkonová norma nejpomalejšího střediska 

(zušlechťovna) je o 351 kusů trubek niţší neţ výkonová norma nejrychlejšího střediska 

(válcovací trati). Výkonové normy středisek adjustáţ a soustruţna jsou mezi sebou vyrovnané 
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a téměř 2x vyšší, neţ je tomu u zušlechťovny. Teoretický výkon adjustáţe a soustruţny tvoří 

necelou polovinu výkonu válcovací trati a úpravny. 

Skutečný výkon válcovací trati byl o 303 kusů trubek vyšší, neţ skutečný výkon 

zušlechťovny. Skutečné výkony adjustáţe (171 kusů) a soustruţny (165 kusů) jsou téměř 2x 

vyšší, neţ je tomu u zušlechťovny (90 kusů). Všechna střediska měla skutečné výkony niţší, 

neţ jsou jejich výkonové normy. Největší rozdíl mezi teoretickým a skutečným výkonem byl 

u střediska úpravna, kdy rozdíl činil 71 kusů trubek. Naopak nejmenší rozdíl mezi výkony byl 

u zušlechťovny, kdy skutečný výkon byl jen o 9 kusů trubek niţší, neţ teoretický. 

Středisko válcovací trať mělo několik prostojů v celkové délce 99 minut a jeho 

skutečný čas, kdy se zde válcovaly trubky, činil 381 minut. Na středisku zušlechťovna nebyl 

ţádný prostoj a pracovalo se zde 480 minut. Na obou střediscích se pracuje i během 

přestávek. Aby si zaměstnanec mohl odpočinout, vystřídá ho tzv. střídač. Ostatní střediska 

mají přestávky v celkové délce 65 minut. 

Středisko zušlechťovna mělo jako jediné vyuţití výrobní kapacity přes 90 %. Nejniţší 

vyuţití výrobní kapacity mělo středisko úpravna a to ve výši 84,08 %. Ostatní střediska měla 

vyuţití výrobní kapacity zhruba 87 %. 

Z tabulky 6 vyplývá, ţe teoretické, ale i skutečné výkony jednotlivých středisek jsou 

velmi nevyrovnané. Středisko zušlechťovna má výkony velmi nízké ve srovnání s jinými 

středisky. Výkony válcovací trati a úpravny jsou sice vzájemně vyrovnané, ale oproti jiným 

střediskům velmi vysoké. Tato nesynchronizace mezi výkony jednotlivých středisek bývá 

někdy řešena pozastavením válcovací trati a severní části střediska úpravna, která přímo 

navazuje na válcovací trať (rovnací stroj a ohlíţecí linka), v délce několika směn. Výkony 

adjustáţe a soustruţny jsou mezi sebou poměrně vyrovnané a tvoří pomyslný střed mezi 

výkony jednotlivých středisek. Z těchto, ale i jiných důvodů vznikají na provoze St 4 - 10“ 

velké zásoby rozpracované výroby. 
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4. Teoretická východiska 

 

4. 1. Zušlechťovna 

 

Ve srovnání s jinými středisky má středisko zušlechťovna teoretický i praktický výkon 

velmi nízký a proto stojí za zváţení výstavba nového střediska o stejné výrobní kapacitě, které 

by tepelně opracovávalo trubky. Celkový výkon staré a nové zušlechťovny by tak byl 

přibliţně dvakrát větší neţ výkon dosavadní zušlechťovny. Popřípadě, postavila-li by se nová 

zušlechťovna s výkonem dvakrát větším, neţ má ta stávající, mohlo by se staré středisko 

úplně zrušit, nebo ho ponechat v záloze, například kvůli neočekávanému zvýšenému počtu 

zakázek, generální opravě nebo velké poruše na nové zušlechťovně apod. 

Střediska adjustáţ a soustruţna mají teoretický, ale i praktický výkon oproti současné 

zušlechťovně přibliţně dvojnásobný. Pokud by se zvýšil výkon zušlechťovny (nebo obou 

zušlechťoven) například na trojnásobek její současné hodnoty, tak by se rozpracovaná výroba 

tepelně zpracovaných trubek hromadila před zušlechťovnou (zušlechťovnami), ale i před 

adjustáţi a soustruţenou. Navýšil-li by se výkon zušlechťovny (nebo obou zušlechťoven) na 

úroveň výkonu středisek válcovací trati a úpravny, tak se rozpracovaná výroba sice nebude 

hromadit před zušlechťovnou (zušlechťovnami), ale celá se přesune před adjustáţ a 

soustruţnu.  

 Výstavba nového střediska je sice velmi finančně náročná, ale výkon současného 

střediska pro tepelně zpracované trubky je velmi nedostačující, o čemţ svědčí velké mnoţství 

rozpracovaných trubek čekajících na tepelné zpracování. Vedle haly výpravny stojí zcela 

prázdná v dnešní době uţ nepouţívaná hala (bývala jutovna) o celkové ploše asi 2 880 m
2
, 

kde by mohlo být nové středisko postaveno, čímţ by došlo k nemalé úspoře investičních 

výdajů na stavbu nové haly. Odhadovaná cena výstavby nového střediska, jehoţ teoretický 

výkon je přibliţně stejný, jako teoretický výkon současného střediska zušlechťovna, se 

pohybuje zhruba kolem 450 000 000 Kč.  

 

Výhody: 

 

- sníţení současného velkého mnoţství rozpracované výroby, 

- zvýšení průtoku přes úzké místo, 

- sníţení nákladů na udrţování rozpracované výroby, 
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- uvolnění skladovacích prostorů, které lze pouţít pro jiné účely, 

- zkrácení dodacích lhůt přibliţně na jednu polovinu. 

 

Nevýhody: 

 

- vysoké investiční výdaje na výstavbu nového střediska, 

- časová náročnost (doba výstavby a záběhu nového zařízení, adaptace a zaučení 

pracovníků apod.), 

- zvýšení počtu pracovníků a s nimi spojené náklady. 

 

4. 2. Jeřábová doprava 

 

 Jiţní části středisek úpravny a adjustáţe mají velké prostoje vlivem jeřábové dopravy 

(viz kapitola 3. 2. 1 Jeřábová doprava). K přepravě břemen se zde pouţívají tři mostové 

jeřáby, které jezdí po koleji v řadě za sebou a nemohou se objet, nebo předjet jak je tomu 

například u osobních automobilů. Pokud by se zde přidal další jeřáb bez dalších nutných 

úprav na hale, tak se prostoje nesníţí. Mělo by to za následek, ţe jeřáby by si jen vzájemně 

překáţeli a navíc jeřáby v prostřední části haly nejsou schopné dojet aţ na konec haly, protoţe 

mají před sebou další jeřáb. Na obrázku 6 je znázorněno zjednodušené schéma jiţní části haly 

provozu St 4 - 10“ a s ní související jeřábová doprava před úpravami. 

 

 

 

Obr. 6 Současný stav 
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Obr. 7 Navrhovaný stav 

 

 

 Na obrázku 7 je znázorněn stav po příslušných úpravách. Ve skladovacím prostoru je 

vybourána část zdi a místo ní jsou zde instalována nová vrata. Cena průmyslových 

rychloběţných rolovacích vrat o rozměrech 4 500 x 4 500 mm se pohybuje přibliţně kolem 

250 000 Kč v závislosti na provedení a poţadovaných doplňcích. Uvedena cena zahrnuje 

dopravu i s montáţí. Naproti novým vratům byly ve skladovacím prostoru demontovány a 

odstraněny stojany, které slouţily pro skladování balíků trubek, aby zde vznikl prostor pro 

vjezd nákladních automobilů. Na stávající koleje jeřábové dráhy byl mezi jeřáb 1 C a 1 D 

umístěn jeden mostový jeřáb navíc. Na obrázku je označen 1 X. Cena tohoto jeřábu je asi 

15 000 000 Kč v závislosti na poţadovaném provedení. Tento navrhovaný stav vyţaduje 

zvýšení počtu pracovníků o jednoho jeřábníka s jeřábnickým průkazem A a dva pracovníky 

s vazačským průkazem zařazené v profesi nakládač - třídič. 

 Jeřáb 1 D, který jezdí nad jiţní části střediska adjustáţ, nemusí veškeré zasvazkované 

balíky trubek odváţet do střediska výpravna a zde čekat, aţ pracovníci vyprázdní překládací 

koryto určené k přepínání balíků trubek mezi adjustáţi a výpravnou a balík mu odepnou. 

Některé zakázky mohou být přesměrovány a balíky trubek se mohou odváţet do skladovacího 

prostoru, který je po pravé straně jeřábu 1 D a zde se prostřednictvím nového jeřábu nakládat 

na nákladní automobily. 

 Jeřáb 1 C nemusí vozit balíky trubek ze skládky a pak je nakládat na nákladní 

automobily přistavené k nakládce v prostorách kolejí 90 a 91, ale můţe se plně věnovat 
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odváţení zasvazkovaných balíku trubek z výrobní linky RÖSLER a tím přispět ke sníţení 

velkých prostojů na této lince.  

 Jeřáb 1 D nemusí převáţet jen jeden balík trubek, ale můţe jich převézt více najednou. 

U jednoho demontovaného stojanu ze skládky lze sníţit výška a zkrátit šířka a takto upravený 

lze pak umístit hned vedle linky na adjustáţi, kde se ručně svazkují balíky trubek. Vedle linky 

je dostatečný prostor i pro dva takovéto stojany. Do tohoto stojanu pak lze odkládat balíky 

trubek a tyto balíky pak všechny najednou převézt do koryta umístěného ve výpravně nebo do 

skladovacího prostoru po pravé straně jeřábu 1 D. Počet takto převáţených balíků se odvíjí od 

velikosti balíků trubek (průměr trubek a počtu kusů v balíku) a jejich hmotností (průměr 

trubek, síla stěny a délka trubek). Tímto způsobem dojde ke sníţení počtu jízd mezi adjustáţi 

a výpravnou, zkrácení času při převáţení břemen a sníţení prostojů vlivem jeřábové dopravy 

v jiţní části střediska adjustáţ. Na obrázku 8 je zobrazen upravený stojan, ve kterém jsou na 

sobě poloţené dva zasvazkované balíky trubek připravené k převozu do překládacího koryta 

ve výpravně nebo do skladovacího prostoru vedle jeřábu 1 D. 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Upravený stojan 
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Výhody: 

 

- sníţení prostojů v jiţních částech středisek úpravna a adjustáţ, 

- zkrácení doby nakládky, 

- moţnost nakládat současně větší počet nákladních automobilů, 

- sníţení zásob hotových výrobků, 

- nákladní automobil stojí hned vedle skládek a dochází ke zkrácení pojezdové dráhy 

mezi skladovacím prostorem a automobilem, 

- sníţení počtu jízd jeřábu 1 D mezi adjustáţi a výpravnou, 

- sníţení počtu jízd jeřábu 1 D mezi adjustáţi a skladovacím prostorem. 

 

Nevýhody: 

 

- vyšší investiční výdaje spojené s pořízením nového mostového jeřábu, 

- zmenšení skladovacího prostoru přibliţně o 132 m
2
, 

- zvýšení počtu pracovníků a s nimi spojené náklady, 

- sníţení počtu parkovacích míst vedle haly (asi 4 parkovací místa), 

- nutnost vybourání otvoru ve zdi vedle parkoviště, kde budou postavena nová 

rychloběţná rolovací vrata. 
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4. 3. Vyhodnocení investičního projektu 

 

 Pro vyhodnocení investičního projektu výstavby nového střediska pro tepelně 

zpracované trubky byla pouţita metoda čisté současné hodnoty. 

 

Metoda čisté současné hodnoty 

 

 Za čistou současnou hodnotu je povaţován rozdíl mezi diskontovanými příjmy 

z investice (zisk po zdanění, odpis, popřípadě jiné příjmy) a kapitálovým (diskontovaným) 

výdajem. Čistou současnou hodnotu lze vypočíst ze vzorce 1. [23] 

 

 

     [
  

(    )
  

  

(   ) 
  

  

(    ) 
    

  

(    ) 
]            (2) 

 

 

ČSH - čistá současná hodnota 

i - poţadovaná výnosnost 

N - doba ţivotnosti 

P1, 2, 3 - peněţní příjmy z investice v jednotlivých letech její ţivotnosti 

K - kapitálový výdaj 

 

 Pro výpočet daňových odpisů bylo pouţito rovnoměrné odpisování (viz vzorec 3). 

Investice byla zařazena do třetí odpisové skupiny s dobou odpisování 10 let. Odpisová sazba 

v prvním roce byla 5,5 % a v dalších letech odpisování sazba činila 10,5 %. 

 

 

    
        

   
               (3) 

 

 

RO - roční odpis v Kč 

VC - vstupní cena v Kč 

sazba - odpisová sazba v % 
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Tab. 7 Odpisy nového střediska 

 

Rok Odpis Oprávky Zůstatková cena 

1 24 750 000 24 750 000 425 250 000 

2 47 250 000 72 000 000 378 000 000 

3 47 250 000 119 250 000 330 750 000 

4 47 250 000 166 500 000 283 500 000 

5 47 250 000 213 750 000 236 250 000 

6 47 250 000 261 000 000 189 000 000 

7 47 250 000 308 250 000 141 750 000 

8 47 250 000 355 000 000 94 500 000 

9 47 250 000 402 750 000 47 250 000 

10 47 250 000 450 000 000 0 

 

  

V tabulce 7 jsou uvedeny rovnoměrné odpisy, oprávky a zůstatková cena nového 

střediska pro tepelně zpracované trubky po dobu jejího odpisování (10 let). 

Průměrný čistý zisk po zdanění z tepelně zpracovaných trubek je 3 739,5 Kč/t. 

Průměrná výroba střediska zušlechťovna je 40 500 tun/rok. Průměrný očekávaný zisk 

z investičního projektu je po zdanění 151 449 750 Kč/rok. Poţadovaná výnosnost je 10 %. 

V tabulce 8 je vypočten celkový diskontovaný příjem po dobu odpisování (ţivotnosti) 

investičního projektu. Příjem v tabulce je součet očekávaného zisku po zdanění a odpisu 

z investičního projektu v jednotlivých letech. 
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Tab. 8 Diskontované peněţní příjmy 

 

Rok Příjem v Kč Odúročitel 
Diskontovaný 

příjem v Kč 

1 176 199 750 
 

(     ) 
       160 165 573 

2 198 699 750 
 

(     ) 
       164 125 994 

3 198 699 750 
 

(     ) 
       149 223 512 

4 198 699 750 
 

(     ) 
       135 711 929 

5 198 699 750 
 

(     ) 
       123 392 545 

6 198 699 750 
 

(     ) 
       112 066 659 

7 198 699 750 
 

(     ) 
       101 932 972 

8 198 699 750 
 

(     ) 
       92 594 084 

9 198 699 750 
 

(     ) 
       84 248 694 

10 198 699 750 
 

(     )  
       76 698 104 

∑ 1 964 497 500 ── 1 200 160 064 

 

 

 

                                                     (4) 

 

  

Čistá současná hodnota projektu je vypočítána ve vzorci 4 a činí 750 160 064 Kč. 

Kladný výsledek zaručuje poţadovanou míru výnosu a zvyšuje trţní hodnotu firmy. 
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Závěr 

 

Cílem diplomové práce byla analýza a identifikace úzkých míst ve výrobě na provoze 

St 4 - 10“ ve společnosti ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. a následný návrh 

moţných řešení na zvýšení průtoku přes tato úzká místa. 

V teoretické části je ve stručnosti představena společnost ArcelorMittal Tubular 

Products Ostrava a.s., její historie, současná podoba a sortiment výrobků. Dále jsou zde 

vyjmenovány základní pojmy v oblasti výroby a následuje stručná charakteristika metod 

řízení. Největší pozornost v této kapitole je věnována metodě TOC, jejímţ autorem je Eliyah 

M. Goldratt. Tato universální metoda, kterou lze pouţít pro jakýkoliv typ systému, je jako 

jediná primárně zaměřena na identifikaci, analýzu a odstraňování úzkých míst. 

Začátek praktické části je věnován krátkému popisu současného materiálového toku na 

provoze St 4 - 10“. V této části diplomové práce byla na základě výkonových norem a 

prostojů provedena analýza a následná identifikace úzkých míst. Podrobnou analýzou bylo 

zjištěno, ţe mezi nejproblémovější úzká místa omezující průtok patří středisko zušlechťovna a 

jeřábová doprava v jiţní části haly provozu St 4 - 10“. 

Závěr praktické části obsahuje návrhy moţných řešení na sníţení omezení v těchto 

problémových úzkých místech, výhody a nevýhody takto navrhovaných řešení. Pro 

vyhodnocení efektivnosti výstavby nového střediska pro tepelně zpracované trubky byla 

pouţita metoda čisté současné hodnoty. Výsledek této dynamické metody vyšel kladný, coţ 

znamená, ţe výstavba nového střediska je pro společnost přijatelná, zvyšuje její trţní hodnotu 

a splňuje poţadovaný výnos. 

Pro výpočet čisté současné hodnoty byly pouţity údaje, které vycházejí ze současných 

podmínek, jako je objem výroby, zisk po zdanění, poţadovaná výnosnost atd. Ovšem v dnešní 

době je trţní prostředí velice turbulentní, neustále a rychle se mění a proto je velice těţké 

předvídat budoucí vývoj jak na zahraničním, tak i na tuzemském trhu. Z těchto důvodů je 

čistě na posouzení firmy, co je či není pro ni výhodné. 
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Příloha č. 1 Tabulka výkonových norem válcovací tratě provozu St 4 - 10“ 

 

Výkonové normy – válcovací trať 

Průměr (mm) Tloušťka stěny (mm) Ks/směna 

139,7 6,2 - 10,5 432 

140 4 - 6,3 513 

140 6,31 - 10 432 

140 10,1 - 20 351 

152 4,5 540 

152 5 - 10 468 

152 10,1 - 20 360 

159 4,5 540 

159 5 - 10 477 

159 10,1 - 20 378 

168 4,5 - 5,6 540 

168 6,3 - 10 450 

168 10,1 - 20 369 

178 4,5 - 7,1 513 

178 7,5 - 10 450 

178 10,1 - 20 369 

194 5,6 - 6,3 540 

194 6,31 - 12,5 432 

194 13 - 20 360 

219 6,3 540 

219 6,35 - 10 468 

219 10,1 - 20 369 

245 6,3 - 8,94 333 

245 9 - 20 288 

273 6,3 - 25 270 
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Příloha č. 2 Tabulka výkonových norem zušlechťovny (kroková pec - kalení) 

 

Výkonové normy – zušlechťovna (kroková pec) 

Průměr (mm) 
Tloušťka stěny 

(mm) 

Materiál 

P 110, C 95 N 80 - Q L 80 

Ks/směna Ks/směna Ks/směna 

245 

10,03 70 64 64 

11,05 67 60 57 

11,99 64 57 54 

13,84 54 54 54 

219 

10,16 70 64 64 

11,45 67 60 57 

12,7 64 57 54 

14,15 54 54 54 

194 

8,33 77 70 70 

9,52 73 67 67 

10,92 70 64 64 

12,7 64 57 57 

178 

8,05 95 83 70 

9,19 93 79 67 

10,36 90 77 64 

11,51 86 73 60 

12,65 79 67 57 

13,72 70 60 54 

168 

8,94 95 90 83 

10,59 93 86 79 

12,06 90 83 77 

139,7 

7,72 105 102 95 

9,17 102 99 93 

10,54 93 93 86 
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Příloha č. 3 Tabulka výkonových norem zušlechťovny (článková pec - normalizační ţíhaní) 

 

Výkonové normy – zušlechťovna (článková pec) 

Průměr (mm) Tloušťka stěny (mm) Ks/směna 

140 

11 79 

12,5 77 

14,2 73 

16 73 

17,5 70 

20 67 

152 

11 79 

12,5 77 

14,2 73 

16 73 

17,5 70 

20 67 

159 

11 79 

12,5 77 

14,2 73 

16 70 

17,5 70 

20 67 

25 60 

168 

11 73 

12,5 73 

14,2 67 

16 67 

17,5 67 

20 57 

25 57 
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178 

11 70 

12,5 70 

14,2 60 

16 60 

17,5 60 

20 57 

25 57 

194 

11 70 

12,5 70 

14,2 67 

16 60 

17,5 60 

20 57 

25 54 

219 

11 70 

12,5 67 

14,2 60 

16 57 

17,5 57 

20 57 

25 54 

245 

11 60 

12,5 60 

14,2 60 

16 54 

17,5 54 

20 54 

25 54 

273 

10 59 

12,5 54 

14,2 52 

17,5 50 

20 50 
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Příloha č. 4 Tabulky výkonových norem výrobních agregátu v jiţní části střediska úpravna 

 

Výkonové normy - naftovodné trubky (ks/směna) 

Průměr (mm) REIKA TS - 430 RÖSLER 

140 360 378 540 

168 333 342 540 

219 288 306 387 

273 252 234 234 

 

 

 

Výkonové normy - hladké trubky (ks/směna) 

Průměr (mm) REIKA RÖSLER 

140 360 540 

152 360 540 

159 342 540 

168 333 540 

178 315 495 

194 306 486 

219 288 387 

245 288 270 

273 252 234 
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Příloha č. 5 Výrobní operace a typy zkoušek při výrobě paţnicových trubek 
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Příloha č. 6 Výrobní operace a typy zkoušek při výrobě vrtných trubek 
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Příloha č. 7 Výrobní operace a typy zkoušek při výrobě čerpacích trubek 
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Příloha č. 8 Výrobní operace a typy zkoušek při výrobě naftovodných trubek 
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Příloha č. 9 Výrobní operace a typy zkoušek při výrobě trubek s hladkými konci 

 

 


