
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Chtěla bych touto cestou poděkovat vedoucímu této bakalářské práce Ing. Martinu  Lampovi 

za odborné vedení a metodické rady, které přispěly k jejímu vypracování. Současně 

poděkování patří panu Bc. Aleši Kostkovi, který byl mým ochotným a trpělivým 

konzultantem ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. Ráda bych také věnovala 

poděkování mé rodině za jejich podporu během celého studia. 



ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu materiálového toku ve společnosti BONATRANS 

GROUP a.s. Teoretická část práce se zabývá popisem výrobní logistiky, logistickým 

řetězcem, členěním toku v podniku. Jsou zde obecně popsány metody na podporu 

rozhodování a metoda VSM, které mohou být využívány vedoucími pracovníky 

v průmyslových podnicích. V praktické části práce je pro mapování toku hodnot využita 

metoda VSM (Value Stream Mapping), pomocí které je analyzován současný stav. V závěru 

je zhodnocení celého procesu a jsou navržena možná zlepšení. 

Klíčová slova: materiálový tok; mapování toku hodnot; výrobní logistika; logistický řetězec; 

rozhodovací metody 

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis focuses on the analysis of material flow in the company BONATRANS 

GROUP a.s. The theoretical part of the thesis describes the  production logistics, logistics 

chain, breakdown flow in the company. There are generally described methods for decision 

support and VSM method that can be used by managers in industrial enterprises. In the 

practical part of the value stream mapping method used VSM (Value Stream Mapping), 

which is analyzed the current state. At the end of the whole evaluation process and proposes 

possible improvement.  

Keywords: material flow; Value Stream Mapping; manufacturing logistics; logistics chain; 

decision-making methods 
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1 ÚVOD  

 

Podstatou logistiky je organizace toků od zdroje surovin ke spotřebiteli. Jedním z těchto toků 

je materiálový tok, který představuje řízený pohyb materiálu, jenž je prováděn pomocí 

manipulačních, dopravních, přepravních a pomocných prostředků a to tak, aby se 

k zákazníkům dostal výrobek v požadovanou dobu, v požadovaném množství, na určité místo 

a očekávané kvalitě. Tyto požadavky mohou být splněny, jestliže je tok materiálu naplánován 

tak, aby nedocházelo během procesů k jeho poškození, znehodnocení nebo zbytečnému 

čekání. Pracovníci, kteří mají na starost plánování, musí mít dokonalé znalosti 

o charakteristických vlastnostech materiálu a procesech, kterými tento materiál prochází. 

Správné nastavení logistických toků ovlivňuje fungování a hospodaření podniku, 

protože v zájmu podniku je mít zajištěn přísun správného materiálu, v požadované kvalitě 

a také čase na správném místě. Každý výkyv, ať již nedostatek nebo přebytek, může mít 

za následek zvýšení nákladů, omezení výrobní kapacity, zvýšení zásob a s tím spojené 

potřeby na skladovací prostory. 

 

Veličiny materiálového toku je možné vyjádřit v různých jednotkách, ať již hmotných nebo 

časových. Obtížnost průběhu materiálového toku se měří počtem, objemem nebo hmotností 

výrobků zároveň s jejich postupem mezi pracovišti. Případně zjištěním počtu manipulací, 

které jsou nutné k zabezpečení toku v průběhu výrobního procesu nebo jeho vybrané části 

za určitou dobu. Pro optimalizaci materiálového toku je vhodné vypracovat důkladnou 

analýzu a správně si označit místa v procesu. Všechny činnosti by měly být zahajovány tehdy, 

kdy je to nutné, aby nebyly bezdůvodně navyšovány stavy zásob. Podmínkou k řízení 

materiálového toku je mít veškeré procesy pod kontrolou. 

 

Cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat materiálový tok na Provozu Válcovna kol 

a obručí a Tepelného zpracování ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. (BTG), jejímž 

předmětem podnikání je výroba železničních dvojkolí a jejich dílů. 
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2 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI BONATRANS GROUP a.s. 

 

BONATRANS GROUP a.s. je českou akciovou společností se sídlem v Bohumíně. Vyvíjí, 

vyrábí a dodává široký sortiment železničních dvojkolí, kol, náprav, kotoučů a obručí 

pro všechny typy kolejových vozidel do více než 70 zemí světa. Jedná se o stabilní, 

prosperující a neustále expandující firmu, jež funguje na světových trzích přes 50 let. Podnik 

se snaží využít mnohaletých zkušeností, dále je rozvinout a přizpůsobit dnešním moderním 

trendům ve všech oblastech a úrovních svého podnikání. 

 

Hlavní principy společnosti jsou [21]: 

1. Spolehlivost – vyznává spolehlivost a otevřenost v partnerství. 

2. Stabilita – udržuje dlouhodobě ekonomickou stabilitu a zaměřuje své aktivity na růst 

hodnoty společnosti. 

3. Kvalita – staví na tradici a kvalitě výrobků. 

4. Loajálnost – podporuje ztotožnění zaměstnanců se společností. 

5. Inovace – srovnává se s nejvyspělejšími konkurenty, zdokonaluje vývojové metody 

a postupy. 

6. Odbornost a vzdělávání – investuje do zvyšování odbornosti zaměstnanců. 

7. Ochrana životního prostředí – aktivně podporuje činnosti týkající se životního 

prostředí. 

 

2.1 Historie, současnost a budoucnost společnosti 

 

Vznik společnosti BTG je datován v roce 1959, kdy bylo tehdejším ministerstvem rozhodnuto 

o výstavbě nového závodu na výrobu železničních kol a dvojkolí v Železárnách a drátovnách 

Bohumín (ŽDB). Dodavatelem technologie výroby a tepelného zpracování válcovny kol 

se stala anglická společnost Davy United ze Sheffieldu.  

 

V šedesátých letech byly výrobky dodávány nejprve do zemí východního bloku. Během 

sedmdesátých let došlo k výraznému zlepšení produktů, začal se postupně zvyšovat objem 

výroby. Podnik již v té době dokázal vyrábět podle východních i západních norem 

a docházelo k navyšování počtu zemí, do kterých se exportovalo. Od osmdesátých let 
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se začalo ve zvýšené míře vyžadovat nedestruktivní zkoušení kol i náprav ke zjištění 

požadované kvality, což mělo vliv na technologii výroby. Na provoze docházelo k postupným 

úpravám a modernizaci. 

 

V devadesátých letech začal objem výroby s nárůstem kamionové dopravy prudce klesat. 

V roce 1992 se závod stal samostatnou divizí, která měla dokázat, že je schopna se uživit 

a být konkurenceschopná. Od roku 1995 došlo ke změně strategie výroby a podnik se začal 

více soustředit na výrobu dvojkolí pro osobní dopravu. 

 

Dne 1. 10. 1999 se podnik osamostatnil od mateřské společnosti ŽDB a vznikla společnost 

BONATRANS a.s. Název společnosti vznikl spojením slov „bona“ – šťastný a „trans“ – 

doprava. Období po roce 2000 bylo ve znamení realizací nových investic. V roce 2005 

společnost dokončila výměnu technologie tváření kol, byla zahájena výroba v novém 

obráběcím centru. Nová technologie přispěla ke zvýšení kapacity výroby, rozšíření výrobního 

sortimentu, zvýšení jakosti a snížení nákladů. Významné modernizace doznala také 

nedestruktivní kontrola kol a náprav a povrchové úpravy výrobků. V roce 2012 byla spuštěna 

nová linka na tepelné zpracování kol, která je podle daného typu výroby nejmodernější 

na světě. Dále byla spuštěna nová automatizovaná (plně robotizovaná) linka povrchových 

úprav železničních kol, která zajišťuje všechny operace od odmaštění až po nátěr, schnutí atd. 

[25]  

 

V roce 2013 byla založena indická společnost BONATRANS India Pvt. Ltd.  V současné 

době probíhá výstavba závodu. V roce 2015 by měl být zahájen provoz na obrábění kol 

a náprav a na montáž celých dvojkolí. V roce 2014 byla dokončena akvizice německé 

společnosti Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH (GHH). Společnost GHH je jedním 

z předních dodavatelů všech typů železničních kol a dvojkolí a je celosvětově známým 

výrobcem technologií a výrobků pro lehkou kolejovou dopravu. Nová skupina GHH 

BONATRANS GROUP bude předním světovým dodavatelem komplexních systémů 

pro všechny druhy železničních aplikací. [18]  

 

Společnost tím, že věnuje velkou pozornost rozvoji a modernizaci svých výrobních 

technologií a výrobků, se snaží upevnit své postavení na evropských i celosvětových trzích. 

Za svůj neustálý rozvoj společnost obdržela i několik ocenění. Například v roce 2000 Českou 

cenu za jakost, Výroční cenu ACRI: Exportér roku 2006 a Akce roku 2007, Cenu České 
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marketingové společnosti v roce 2007: Marketingově řízená firma v regionu 

Moravskoslezského kraje. Je také držitelem Certifikátů jakosti ISO 9001, ISO 14001, AAR-

M-1003, OHSAS 18001 [24]. Je členem UNIFE - Evropského svazu železničního průmyslu 

a zakládajícím členem ACRI - České asociace železničního průmyslu [18]. 

 

2.2 Významní zákazníci 

 

Mezi zákazníky společnosti patří jednak odběratelé – výrobci a dále také odběratelé – 

železnice. 

 

Významnými zákazníky společnosti jsou z řad výrobců [16]: 

 Alstom Transport (Francie), 

 Bombardier Transportation (Kanada), 

 Datong Electric Locomotive Co. (Čína), 

 GE Transportation Systems (USA), 

 Hyundai Rotem (Jižní Korea), 

 Inekon (Česká republika), 

 Kawasaki Rail Car (Japonsko), 

 Kinki Sharyo (Japonsko), 

 Nippon Sharyo (Japonsko), 

 Siemens Mobility (Spolková republika Německo), 

 Škoda Transportation (Česká republika), 

 Talgo (Španělsko), 

 Tatravagonka Poprad (Slovenská republika), 

 Vossloh (Spolková republika Německo ad. 

 

Další důležití zákazníci společnosti jsou mezi odběrateli také železnice [17]: 

 Asociace drah Velké Británie, 

 Belgické dráhy 

 České dráhy, 

 Čínské dráhy, 

 Eurotunnel, 
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 Finské dráhy, 

 Francouzské dráhy, 

 Korejské národní dráhy, 

 Národní osobní železniční společnost, USA, 

 Německé dráhy, 

 Rakouské dráhy, 

 Ruské dráhy, 

 Slovenské dráhy, 

 Švýcarské dráhy, 

 Thajské dráhy ad. 

 

2.3 Výroba a sortiment společnosti  

 

BONATRANS GROUP a.s. je česká společnost, jejíž aktivitou je vývoj, výroba a montáž 

železničních dvojkolí, kol, náprav, kotoučů a obručí pro mnoho typů kolejových vozidel. 

Společnost je primárním výrobcem železničních kol a obručí. U tohoto sortimentu výrobní 

proces zahrnuje výrobu surových kol, náprav a obručí ze surového materiálu, dále procesy 

obrábění a montáž. Tato společnost vyrábí více než 500 typů surových kol a přibližně 200 

typů obručí. 

 

2.3.1 Válcovna kol a obručí 

 

Vstupním materiálem pro kola a obruče je kontinuálně litá vakuovaná ocel požadovaných 

jakostí. Jednotlivé kontislitky se nejprve na přesných pilách automaticky dělí na špalky, 

které se následně ohřívají v karuselové peci na požadovanou tvářecí teplotu (cca 1300°C). 

Celý proces ohřevu je řízen automatickým počítačovým systémem pro zajištění optimálního 

rovnoměrného ohřevu pro každou velikost špalku a druh materiálu. Ohřáté špalky jsou 

odkujněny a zformovány na hlavním kovacím lisu. Po prostřižení díry v náboji na děrovacím 

lisu se linka dělí na válcovnu kol a válcovnu obručí. 

Na počítačově řízené válcovací lince kol se systémem válců dotvaruje věnec kola 

na požadovaný rozměr. Na prohýbacím lisu je vytvarována deska kola do daného tvaru. 

Přesné a optimální požadované mechanické vlastnosti kolo získá řízeným procesem tepelného 
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zpracování v tunelových pecích a na kalicím zařízení. Celý proces je opět řízen počítačem. 

Každé vyráběné kolo je během průchodu celou válcovací linkou jednoznačně identifikováno 

a je možno zpětně vyhledat přesná data o způsobu zpracování každého jednotlivého kola. 

Po ověření mechanických vlastností a provedení předepsaných zkoušek podle zakázky, je 

u vyhovující dávky vystaven atest a kola mohou být distribuována do přímého prodeje nebo 

k opracování do obrobny. K tomu slouží vlastní akreditovaná zkušebna. [20]  

 

2.3.2 Kovárna náprav 

 

Nápravy jsou kovány ze vstupního materiálu – čtvercových předvalků z vakuované oceli 

požadované jakosti. Společnost vyrábí přes 200 typů surových náprav. Základní tvar nápravy 

je vykován na kovacím lisu po ohřevu na tvářecí teplotu. 

 

Náprava dále prochází řízeným tepelným zpracováním (normalizace nebo kalení), 

přičemž celý proces je počítačem řízený, s ohledem na velikost a jakost nápravy, pro dosažení 

požadovaných mechanických vlastností. I při tomto procesu je samozřejmostí jednoznačná 

identifikace každé nápravy v celé lince kování náprav a archivace všech dat o celém průběhu 

procesu zpracování pro jakékoli pozdější přezkoumání. Po provedení potřebných zkoušek 

pro ověření rozměrových a materiálových charakteristik je u vyhovující dávky vystaven atest 

a náprava uvolněna pro další opracování, nebo přímý prodej. [13]  

 

2.3.3 Obrobna kol a náprav 

 

Obrobna firmy BONATRANS GROUP a.s. je vybavena více obráběcími centry pro kola 

i nápravy, což zajišťuje souběžnou výrobu mnoha různých sortimentů. Všechny obráběcí 

stroje jsou moderní číslicově řízená zařízení. Síťové napojení na centrální databanku 

programů pro obrábění všech vyráběných typů kol umožňuje rychlé nastavení kteréhokoliv 

stroje a vysoká přesnost obrábění u všech zařízení zajišťuje spolehlivé zajištění požadovaných 

rozměrů. V průběhu celého obrábění jsou výrobky identifikovány čárovými kódy, pomocí 

kterých jsou v počítačové síti zaznamenávány veškeré provedené operace včetně všech 

doprovodných informací. Po ukončení obrábění se kola vyvažují na vyvažovacích strojích. 

Po ukončení všech operací se kola i nápravy podrobují nedestruktivním zkouškám, které 

zajišťují, že v dodaných výrobcích nejsou žádné povrchové či vnitřní vady. 
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Pokud jsou nápravy a kola určeny k montáži do dvojkolí, pokračují dále do montážní linky, 

pokud mají být dodány jako samostatné díly, provádí se povrchová úprava dle podmínek 

dohodnutých se zákazníkem. Pro nanášení povrchových nátěrů slouží linka nátěrů kol 

a náprav. [15]  

 

2.3.4 Montáž dvojkolí  

 

Většina dvojkolí je montována nalisováním kol na nápravy za studena přesně specifikovaným 

lisovacím tlakem a průběhem. Menší část dvojkolí (podle požadavků technických podmínek) 

je montována tepelným smrštěním lisována za tepla. Kola se ohřevem na požadovanou teplotu 

v elektrické peci roztáhnou a pak se na speciálním zařízení umístí do přesné polohy 

na nápravě, se kterou po zchladnutí a smrštění vytvoří pevný spoj. 

 

Podle konkrétního ujednání se zákazníkem se provádí montáž dalších komponentů dvojkolí – 

ložiskových systémů, brzdových kotoučů na kolech i nápravách, tlumičů hluku, montáž 

převodovek. [14]  
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3 PODNIKOVÁ LOGISTIKA 

 

Výroba je posláním výrobní sféry, představuje tvorbu nových užitných hodnot, které podnik 

vyžaduje ke své existenci a pro svůj následující rozvoj [8]. Cílem podnikové logistiky je 

snaha o to, aby podnik uspokojil požadavky trhu produkcí zboží v požadované úrovni 

a zároveň se snažil optimalizovat logistické činnosti tak, aby maximalizoval své zisky, 

optimalizoval a minimalizoval náklady v daném čase zvýšením pružnosti a přizpůsobivosti 

podniku vzhledem k měnícím se podmínkám ekonomickým, technologickým, výrobním 

a podmínkám na trhu. Výrobní podnik používá své veškeré dostupné prostředky k výrobě 

nebo případně převodu řady různých vstupů od dodavatelů na výstupy pro zákazníka [3]. 

Podniková logistika zahrnuje: plánování, organizování, koordinování, informování, 

rozhodování, provádění a kontrolu strategických, taktických a operativních logistických 

činností a operací [5]. Plánování a řízení výroby je z větší části zaměřeno na střednědobý až 

krátkodobý časový horizont [9]. 

 

Předmětem zkoumání podnikové logistiky je identifikace míst, mezi kterými vznikají hmotné 

nebo nehmotné toky a s tím související potřeba racionalizace a optimalizace řízení procesů 

dopravy, manipulace s materiály, skladování a balení, identifikaci výrobků, přes všechny fáze 

výrobního procesu včetně informačních a řídících procesů, až po směnu výrobků a jejich 

přechod do spotřeby (podniková logistika = výrobní a obchodní logistika). [1] 

 

3.1 Výrobní logistika 

 

Logistika výroby se zabývá celkovým řízením materiálových toků ve výrobním podniku tak, 

aby veškeré suroviny, materiál, polotovary a výrobky procházely transformačním procesem 

s minimálními náklady, v nejkratším čase a v požadovaném množství. K základním funkcím 

výrobní logistiky, vedle průřezových logistických funkcí, které souvisejí s realizací dopravy, 

řízením zásob a skladováním, patří [1]: 

 Vytvoření výrobní struktury podniku založené na strategickém plánování 

se střednědobým až dlouhodobým charakterem. 

 Plánování a řízení výroby v krátkodobém až střednědobém časovém období. 
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Dnešní způsoby řízení výrobního procesu jsou určovány z pohledu řízení [4]: 

 informačních toků až ke konkrétní operaci (pracovišti), 

 materiálových (fyzických) toků. 

 

Každý výrobní podnik realizuje svoji činnost na základě předem zpracované podnikové 

strategie, která čerpá z podrobné analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. Podnikovou strategií 

lze rozumět jako soubor rozhodnutí a opatření, která jsou použita pro činnost podniku 

v různých situacích, zároveň také v situacích problémových a krizových. Účelem podnikové 

strategie je dosažení požadovaných cílů podniku. Vhodně zpracovaná podniková strategie 

musí sledovat následující faktory [1]: 

 úsporu času, 

 snižování nákladů, 

 růst kvality. 

 

V dnešní době má pro zákazníky stále větší význam variabilita výrobků, kvalita a rychlost, 

s jakou je podnik schopen splnit termíny dodání a dále výrobky zhotovené dle požadavků 

zákazníků.  

 

Cíle výrobní logistiky vyplývají ze základních funkcí a lze je shrnout do následujících bodů 

[1]: 

 optimalizace materiálových a výrobkových toků, 

 maximální využití výrobních prostorů a ploch, 

 dosažení vysoké pružnosti při využití budov, staveb a zařízení, 

 vytvoření vhodných podmínek pro pracovní sílu. 

 

Logistické cíle se dělí na [1]: 

 primární cíle – vnější - tyto jsou orientovány na uspokojování potřeb zákazníků – 

zkracování dodacích lhůt, zlepšování spolehlivosti a úplnosti dodávek, zlepšování 

pružnosti logistických služeb, zvyšování objemu prodeje v souladu s požadavky 

zákazníka nebo potřebami trhu, 

                        – výkonové - tyto zabezpečují optimální úroveň služeb tak, 

aby požadovaný materiál a zboží bylo na správném místě v požadovaném množství, 

druhu, jakosti ve správný čas, 
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 sekundární cíle – vnitřní - tyto jsou orientovány na snižování nákladů – 

na zásobování, na dopravu vnitřní a vnější, na manipulaci a skladování, na výrobu 

a řízení jednotlivých procesů, 

                                    – ekonomické - zabezpečení všech poskytovaných služeb 

s přiměřenými náklady, přičemž přiměřenost nákladů by měla být v souladu s úrovní 

a rozsahem poskytnutých služeb. 

 

3.2 Logistický řetězec 

 

Logistický řetězec (viz Obr. 1) lze definovat jako přepravní řetězec doplněný o tok informací 

(na obr. 1 znázorněn zeleně). Informace mohou hmotný tok předcházet, mohou postupovat 

zároveň s hmotným tokem nebo jej případně mohou následovat. Hmotný tok je na obr. 1 

znázorněn modře. Informace také mohou postupovat ve stejném směru pohybu, jako má 

hmotný tok (souběžně s tokem hmotným) nebo mohou postupovat proti směru pohybu 

hmotného toku. Informace ve stejném směru pohybu jsou informacemi o výrobku 

(identifikace materiálového toku, množství odvedené výroby). Informace proti směru pohybu 

jsou především časové údaje. Vycházejí od data dodání požadovaného zákazníkem až 

po objednání materiálu od dodavatele. 

 
 

 
 

        
         
         
         
         
         
        

 

        
        
        

        
         
         
         
         
         Obr. 1 Logistický a informační řetězec (vlastní zpracování)  



11 

 

Logistický systém (viz Obr. 2) se realizuje v rozumně uspořádaných logistických řetězcích. 

Logistický řetězec je účelné smysluplné uspořádání množiny technických prostředků 

za účelem uskutečňování logistických cílů. Jde především o přemísťování věcí (popř. osob) 

a informací (nosičů informací – médií, signálů atd.). Cílem logistického řetězce může být 

zároveň i přemísťování energií a financí. V řetězci se nacházejí jednak pasivní prvky - např. 

suroviny, materiál, zboží, obaly, odpady, informace, tak aktivní prvky tj. prostředky, jejichž 

působením se toky pasivních prvků uskutečňují. Aktivní prvky lze nazývat pojmem logistické 

objekty. Je potřebné sladit vlastnosti aktivních a pasivních prvků mezi sebou tak, aby byl 

jejich průběh v logistickém řetězci plynulý a ekonomický. 

 

 

Obr. 2 Logistický systém v logistických řetězcích [10] 

 

Logistický řetězec je propojován mezi trhy spotřeby s trhy surovin a materiálů ze dvou 

hledisek: 

Hmotné hledisko spočívá v uchovávání a přemisťování věcí, prostřednictvím kterých je 

možné uspokojit potřeby konečného zákazníka, tzn. věci nebo produkty podmiňující 

uspokojení (např. obaly). 

Nehmotné hledisko představuje přemisťování nebo uchovávání informací potřebných 

k tomu, aby se výše uvedené uchovávání a přemístění všech věcí a produktů mohlo 

uskutečnit. 
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4 ČLENĚNÍ TOKŮ V PODNIKU 

 

I když je logistika jedna, která řeší toky od zdrojů surovin ke spotřebiteli, je z metodického 

hlediska členěna na logistiku: 

 zásobovací, 

 výrobní, 

 distribuční. 

 

V logistice jsou předmětem zkoumání a řešení toky: 

 materiálové, 

 informační, 

 toky energií, 

 obalové, 

 odpadů. 

 

S výše uvedenými toky úzce souvisí toky finanční, které ale logistika přímo neřeší. 

Základem jsou toky materiálové, jelikož jejich prostřednictvím lze uspokojit potřeby 

zákazníků. Optimální zajištění rychlosti dodávek je závislé na plánování spotřeby, plánování 

zásob a plánování dodávek. [12]  

 

Organizace materiálových toků se děje v několika rovinách [2]: 

 tok materiálu, 

 přepravní řetězec - představuje přemísťování materiálu, ve všech jeho formách, 

mezi jednotlivými místy, ve kterých se materiál zpracovává, rovněž i přemístění 

hotového výrobku ke konečnému zákazníkovi, popř. ke zpracování odpadů, 

 logistický řetězec - zahrnuje kromě pohybu materiálu i veškeré činnosti, které s tím 

souvisí, tzn., zahrnuje materiálový tok i přepravní řetězec. 
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4.1 Materiálový tok 

 

Materiálovým tokem (viz Obr. 3) se rozumí organizovaný pohyb materiálů od zdrojů 

surovin přes jejich prvotní zpracování, jejich další zhodnocení ve výrobním procesu až 

po dodání hotových výrobků konečnému spotřebiteli, popř. až ke zpracování odpadů. Na něj 

v opačném směru navazuje tok obalových materiálů k recyklaci a likvidaci. Materiálový tok 

je možno vyjadřovat v různých veličinách (kilogramech, tunách, litrech, metrech kubických, 

počtech kusů, apod.), dále je potřeba jej vhodným způsobem organizovat. Organizace 

zahrnuje balení, manipulaci a přepravu. 

 

 

 

Obr. 3 Materiálový tok (vlastní zpracování) [2] 

 

Při rozboru toku materiálu je zkoumán jednak nejefektivnější sled pohybu materiálu v rámci 

nutných fází výrobního procesu, zároveň také intenzita těchto pohybů. Důležitou činností 

v oblasti tohoto sledu pohybu je řízení ve spolupráci s logistickou funkcí dopravy materiálu 

směrem do podniku a zároveň v rámci tohoto podniku. Pro efektivní tok je vyžadováno, 

aby materiál postupoval ve výrobním procesu postupně bez zbytečných oklik a bez 

protisměrných pohybů. 

 

Nové podniky jsou v rámci návrhu svého uspořádání charakteristické třemi hlavními druhy 

toku materiálu [10]: 

 přímý, 

 ve tvaru písmene L, 

 ve tvaru písmene U. 

 

 

 

                                                                              
DOBÝVÁNÍ 
SUROVIN

PRVOTNÍ 
ZPRACOVÁNÍ 

SUROVIN
VÝROBA ZÁKAZNÍK

ZPRACOVÁNÍ
ODPADŮ
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4.2 Informační tok 

 

Informační tok je neoddělitelnou součástí logistiky. Jestliže podnik nemá k dispozici 

dostatek informací, kvalitní informace, případně je nemá včas, je pro něj velice obtížné řídit 

své logistické činnosti [6]. Na rozdíl od materiálového toku je pohyb informací v logistickém 

řetězci obousměrný, znamená to, že tento pohyb probíhá nejen stejným směrem jako pohyb 

materiálu (např. dodací listy), ale i v opačném směru (např. objednávky). V jednotlivých 

uzlech logistického řetězce může být pohyb informací vícesměnný na jedné nebo více 

hierarchických úrovních (např. informační systém pro řízení výroby). Jednotlivými uzly 

logistického řetězce jsou ty jeho části, kde dochází k přeměně materiálového toku (výrobní 

podniky, sklady, obchodní organizace atd.). 

 

Mimo uzly logistického řetězce dochází obzvláště pouze k přenosu informací, v uzlech je 

nutno vytvořit informační systém, který se nazývá logistický informační systém. Využívá 

se pro něj zkratka LIS a musí umožnit transformaci vstupních informací, které představují 

objednávky zákazníků, na informace výstupní, což jsou objednávky dodavatelům. 

 

Logický informační systém se může skládat ze čtyř podsystémů. Jedná se o subsystémy [2]: 

 zpracování objednávek, 

 předpověď poptávky, 

 logistické plánování, 

 řízení zásob. 

 

4.3 Tok obalů 

 

Většina materiálů se nepřemisťuje volně, proto je nutné je nějakým vhodným způsobem 

ochránit před vnějšími negativními vlivy. Obal je důležitou a nedílnou součástí manipulační 

nebo přepravní jednotky. Obvykle je opatřen nepostradatelnými informacemi pro určení 

totožnosti a určení obsahu přepravované jednotky, pro volbu vhodného a správného způsobu 

manipulace a uložení ve skladech. 

 

Funkce obalu jsou následující [1]: 

 manipulační - jejím úkolem je vytvořit pro výrobek úložný prostor, 
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 ochranná - poskytuje výrobku ochranu před možným poškozením a zabraňuje 

agresivnímu výrobku působit na vnější prostředí, 

 informační - dává informace důležité pro spotřebitele, 

 prodejní - svým provedením a estetickým vzhledem zvyšuje prodejnost výrobků, 

 ekologická - chrání životní prostředí. 

 

4.4 Tok odpadů 

 

Z pohledu místa vzniku se dělí pasivní prvky reverzní logistiky na tři části, jedná se o použité 

výrobky od spotřebitelů, odpady a znehodnocení materiálu v souvislosti s výrobou a zboží 

vrácené obchodem. 

 

Pro reverzní logistiku jsou specifické čtyři činnosti: 

 gatekeeping - jedná se o vstupní kontrolu poškozeného nebo pozáručně vráceného 

zboží před vstupem do dalších činností zpětné logistiky, tento proces je především 

ovlivněný reklamační politikou výrobce, 

 sběr, 

 třídění, 

 zpracování. 

 

V některých podnicích se mohou používat procesy tři (sběr, třídění, zpracování), gatekeeping 

nemusí být nutně použitý. 
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5 METODY NA PODPORU ROZHODOVÁNÍ 

 

Rozhodování je v logistice velmi důležitou činností. Je to proces, kdy řídící pracovník řeší 

situaci, jejímž výsledkem by měla být změna stavu systému. Z hlediska dostupnosti 

potřebných údajů o určitém objektu rozhodování se rozlišují tři typy rozhodovacích procesů 

[2]: 

rozhodování za určitosti - každému procesu rozhodování je přiřazen podle předem 

stanoveného pravidla právě jediný výsledek, rozhodování za určitosti vždy znamená řešení 

deterministicky popsané úlohy, 

 rozhodování za rizika - každé variantě řešení rozhodovací úlohy je přiřazena 

pravděpodobnost výsledku, popř. riziko neúspěchu při volbě varianty, ve výsledku to 

znamená, že rozhodující subjekt často nebude volit optimální řešení, pokud je 

výsledek málo pravděpodobný nebo je míra rizika neúspěchu volené varianty vysoká, 

 rozhodování za neurčitosti - toto rozhodování vytváří situaci volby z řady variant, 

ačkoliv rozložení pravděpodobností výsledku je neznámé, v těchto případech 

se přechází na tzv. intuitivní rozhodování, při využívání empirického poznání nebo 

heuristických metod. 

 

Systémy na podporu rozhodování používají širokou škálu metod, které odpovídají míře 

neurčitosti rozhodovacího procesu. Dělí se do dvou základních kategorií [2]: 

 metody EXAKTNÍ - tyto metody vychází z poznání exaktních vědních oborů – 

nejčastěji matematických disciplín, z určité části také přírodních věd (fyzika, 

biologie), využívají se především pro diagnostické a optimalizační úlohy 

v rozhodovacích procesech, 

 metody HEURISTICKÉ - obvykle jsou využívány pro rozhodovací procesy 

s vysokou mírou neurčitosti a dále v těch úlohách, které s ohledem na svou stabilitu 

a informační zabezpečení nejsou algoritmizovatelné. 
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5.1 Exaktní metody 

 

Tyto metody lze popsat matematicky. Pokud výpočet probíhá v počítačovém programu, je 

nutné vědět, z čeho se vychází a meze působnosti, aby v případě získání výsledku, 

který nedává smysl, bylo patrné, proč tomu tak je. 

 

Mezi exaktní metody patří [2]: 

 metody matematické statistiky - stochastická analýza, matematické modelování, 

 metody operační analýzy - simulační, analytické, grafické, graficko-analytické, 

 teorie grafů - tato metoda je především využívána pro řešení úloh, ve kterých je nutno 

stanovit optimální cestu v grafu, optimální toky v grafu, optimální struktury, alokaci 

obslužných prvků, patří zde metody síťové analýzy – metoda CPM, 

 teorie hromadné obsluhy - používá se pro řešení těchto úloh např. technologie práce 

ve skladech, organizace materiálových toků ve výrobě, práce manipulačních zařízení. 

 

5.2 Heuristické metody 

 

Heuristické metody se používají tehdy, jestliže systém nelze popsat matematickým 

algoritmem. K těmto metodám se řadí [2]: 

 expertní systémy - jsou to systémy, které využívají možnost paměťové kapacity 

výpočetní techniky, zároveň rychlost při zpracování informací a možnost 

algoritmizace procesů; na základě výsledků, které jsou schopny poskytovat, se mohou 

členit na regresivní (diagnostické) a generativní (plánovací), 

 metody tvořivého myšlení - zde je přímo využito tvůrčích schopností expertů – 

brainstorming, brainwriting, synektická metoda, Delfská metoda, morfologická 

analýza, hodnotová analýza. 
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5.3 Metoda VSM 

 

Metoda VSM (Value Stream Mapping) se zabývá mapováním toku hodnot. Jedná se 

o metodu, která je využívána při sladění toků. Vychází z konceptu štíhlé výroby. Slouží 

k popisu procesů, které přidávají (VA – Value Added) nebo nepřidávají hodnotu (NVA – 

Non Value Added) ve strukturách výrobních, servisních i administrativních. Pomáhá pochopit 

celý tok produkčních procesů, které prochází napříč celou organizací a jeho návaznost 

na systém řízení organizace, plánování a požadavky zákazníka. Přidanou hodnotou se rozumí 

činnost, která je prováděna na určitém výrobku a tato činnost zvyšuje stávající hodnotu 

výrobku (např. proces tepelného zpracování). Protipólem přidané hodnoty je „nepřidaná 

hodnota“. Jde o činnost, která výrobku nedodává přidanou hodnotu, ale je nutné ji vykonat, 

aby výrobek bylo možné dokončit (např. výměna nástrojů). Účelem mapování toku hodnot je 

sledovat cestu materiálu nebo služby od dodavatele k zákazníkovi a zakreslit každý proces 

v materiálovém a informačním toku. Poté určit skupinu klíčových otázek a nakreslit budoucí 

stav (mapu s budoucím průběhem). Pomocí tohoto nástroje je možné odhalit skryté rezervy 

ve formě úzkých míst a také plýtvání. [22] 

 

Tuto metodu je vhodné využít [22]: 

 u výrobku, kdy jeho výroba se bude zavádět, 

 u výrobku, u kterého jsou plánovány změny, 

 při návrhu nových výrobních procesů, 

 při novém způsobu rozvrhování výroby, 

 i při obyčejné analýze bez plánování změn. 

 

5.3.1 Sestavení mapy VSM  

 

Postup při mapování toku hodnot se skládá ze čtyř základních kroků [22]: 

 výběr skupiny výrobků pro proces mapování, 

 znázornění současného stavu, 

 znázornění budoucího stavu, 

 realizace. 
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U metody VSM dochází k jejímu utváření postupně, od provedení výběru určitého typu 

výrobku až po zanesení všech informací o toku výrobků příslušným výrobním procesem 

do mapy. Dalším krokem je určení jakým způsobem, jak často a v jakém množství přichází 

materiál do podniku. Následně zaznamenání množství, četnosti a způsobu odběru výrobků 

zákazníkem. V další fázi je potřeba stanovit veškeré operace, kterými materiál projde 

při všech procesech. U těchto operací se taktéž zapisují důležité informace, které napomáhají 

zjištění podmínek vzniku výrobku. K těmto informacím patří: 

 C/T (cycle time) – čas cyklu (doba, která výrobku dodává přidanou hodnotu), 

 C/O (change over) – čas změny – přetypování (čas, který je využit na přechod výroby 

z jednoho typu výrobku na druhý), 

 počet operátorů, 

 typ daného procesu, 

 manipulační čas – čas, který je určený k manipulaci výrobku, 

 časový fond pracoviště, 

 směnnost, 

 velikost dávek, 

 počet variant výrobku, 

 zmetkovitost, 

 využití strojů ad. 

 

Každý podnik si do své mapy VSM zaznamenává ty údaje, které jsou z jeho pohledu důležité. 

Poté jsou určeny zásoby před jednotlivými pracovišti, kdy je tento údaj možné zapsat jako 

dostupný počet kusů nebo ve formě času. Zakreslí se materiálový tok. Zároveň také 

informační toky, které mají vliv na výrobní proces (mohou to být objednávky zákazníků, 

předpovědi na následující období – dny, týdny, měsíce). Tyto jsou značeny pomocí šipek. 

Těmito šipkami lze odlišit obyčejné informační toky a elektronické informační toky. Spodní 

část diagramu tvoří časová linie, která poskytuje informace o indexu přidané hodnoty. 
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Na obrázku č. 4 jsou zobrazeny příklady užití grafických znaků v diagramu VSM [7]: 

 

 

Obr. 4  VSM diagram – základní symboly (vlastní zpracování) 

 

V diagramu VSM jsou prováděny výpočty: 
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6 POPIS VÝROBNÍHO PROCESU 

 

V této práci bude popsán proces výroby kol na Provozu válcovna kol a obručí a Tepelného 

zpracování ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. Pro názornost bude u každého procesu 

uvedena tabulka se zjištěnými údaji, například počet operátorů, časový fond, čas manuální 

práce, strojní čas, čas výměny nástroje, hodinová produkce, čas přidané (VA) a nepřidané 

hodnoty (NVA). Informace z této tabulky budou využity pro sestavení diagramu VSM.  

 

6.1 Rozdělení pracovišť 

 

Pracoviště č. 1 - DĚLÍCÍ LINKA 

Výchozím materiálem pro tento proces je kontislitek. Prvním pracovištěm je dělící linka (viz 

Obr. 5), kde se tyto kontislitky dělí na formátovacích pilách Lazzari, Framag nebo Wagner. 

Po rozdělení je každý špalek označen, pro popisovaný sortiment je to MŽ XXX.YY ER7 

(monoblok železniční), a umístěn do meziskladu špalků. Následně jsou špalky vytříděny 

dle své hmotnosti do zásobníku špalků před karuselovou pecí. 

 

Tab. 1 Dělící linka 

             

                                                                                       Obr. 5 Dělící linka [23] 
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Pracoviště č. 2 – KARUSELOVÁ PEC 

Po dopravení špalků z dopravníku do karuselové pece (viz Obr. 6) dochází u daného 

sortimentu k jejich postupnému ohřevu v šesti zónách na požadovanou teplotu 1300 °C. Celý 

proces ohřevu pro tento sortiment je pět hodin. Celkový čas špalků v karuselové peci a výše 

teploty v této peci jsou závislé na hmotnosti a velikosti špalku, ze kterého se železniční 

monobloky vyrábí. 

Tab. 2 Karuselová pec 

              

                                                                                     Obr. 6 Karuselová pec [23] 

Pracoviště č. 3 – KOVACÍ LIS 

Po vyjmutí z pece jsou špalky nejprve zbaveny okují tlakem vody. Jakmile jsou položeny 

na stůl kovacího lisu (viz Obr. 7), okuje se odstraňují ještě mechanicky. Zde jsou provedeny 

dvě operace. Při první operaci (pěchování) je vytvořen výlisek. Při druhé operaci je 

vytvarován náboj kola – spodní i horní a také deska u náboje – opět spodní i horní. 

Tab. 3 Kovací lis 

              

                                                                                        Obr. 7 Kovací lis [18] 
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Pracoviště č. 4 – DĚROVACÍ LIS 

Pomocí mechanického manipulátoru jsou výlisky postupně předávány na pracoviště 

děrovacího lisu, kde dochází k vyděrování náboje (viz Obr. 8). 

 

Tab. 4 Děrovací lis 

              

                                                                                      Obr. 8 Děrovací lis [18] 

 

Pracoviště č. 5 – VÁLCOVÁNÍ 

Na tomto pracovišti dojde pomocí válcování k protažení kola a tím se vytvoří okolek, jízdní 

plocha a věnec kola (viz Obr. 9). Kolo tímto procesem získává kuželovitost. 

 

Tab. 5 Válcování 

              

                                                                                       Obr. 9 Válcování [18] 
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Pracoviště č. 6 – PROHÝBACÍ LIS 

Zde je provedeno prohnutí listu kola (viz Obr. 10) a zároveň je každé kolo označeno 

naražením čísla tavby a pořadovým číslem kola. Každé kolo je na tomto pracovišti také 

bezkontaktně změřeno laserem. Výsledné míry kola jsou porovnány se šablonou, která je 

uložena v počítači. Podle zjištěných údajů může být eventuelně upraveno válcování. 

Tab. 6 Prohýbací lis 

              

                                                                                     Obr. 10 Prohýbací lis [18] 

Pracoviště č. 7 – TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ  

Po dokončení předchozí operace jsou jednotlivá kola dopravena pomocí systému 

manipulátorů a dopravníků na pecní vozíky a postupně vjíždí do tunelových pecí (viz Obr. 

11). Po průchodu tunelovými pecemi jsou kola znova pomocí manipulátoru přemístěna 

na kalicí zařízení a odtud jsou ukládána na odstavnou kolej, kde probíhá proces chladnutí. 

Poslední fází tepelného zpracování je umístění kol do popouštěcích pecí a po této operaci jsou 

manipulátorem převezena na dopravníky, kde probíhá jejich zchladnutí na teplotu pod 200 °C. 

Tab. 7 Tepelné zpracování 

              

                                                                               Obr. 11 Tepelné zpracování [19] 
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Pracoviště č. 8 – ODSTRANĚNÍ OKUJÍ (zařízení OTECO) 

Po vychladnutí jsou kola z meziskladu převezena k zařízení OTECO, kde je provedeno 

otryskání (odstranění okují). 

 

Tab. 8 Odstranění okují 

 

 

Pracoviště č. 9 – ROZMĚROVÁ KONTROLA A VYTŘÍDĚNÍ 

Po odstranění okují jsou kola přivezena k provedení rozměrové kontroly a případného 

vytřídění. Poté jsou převezena do meziskladu surových kol. 

 

Tab. 9 Rozměrová kontrola a vytřídění 
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6.2 Vytvoření diagramu VSM 

 

Prvořadým úkolem při tvorbě diagramu VSM je zjistit informace z vazeb mezi řízením 

výroby, dodavateli a zákazníky. Dle jednotlivých zakázek od zákazníků společnosti 

BONATRANS GROUP a.s. je sestaven roční plán, který plní funkci hrubé kapacitní bilance. 

Pro tento plán je využívána analýza SPV (skupiny příbuzných výrobků) pro určení množství 

materiálu, který bude potřeba pro výrobu a zároveň je využíván plánovací systém APS – 

JDA Factory Planner, který poskytuje informace o časovém využití zdrojů (tzn. naplnění 

výrobních kapacit). Ze zjištěných výsledků těchto dvou analýz je sestaven čtvrtletní plán. 

Další úrovní je měsíční operativní plán (MOP). Tento plán obsahuje konkrétní obchodní 

zakázky, které mají být v daném měsíci zařazeny do výroby a zároveň prodeje. Soubor těchto 

zakázek je základem pro dílenské plánování pro jednotlivé úseky tak, aby byly pokryty 

i jednotlivé výrobní linky. Posledním krokem v plánování je zadání termínu expedice 

pro každou vyrobenou dávku. 

 

 Nákup materiálu je prováděn jednou za měsíc. Je sestaven plán traťové výroby na daný 

měsíc, následně je posouzena potřeba oceli pro výrobu a je provedeno srovnání se stavem 

zásob na skladě. V případě potřeby je provedena objednávka. Následné dodání objednaného 

materiálu od dodavatele je vyřízeno za 60 dní. Informační vazby jsou zobrazeny v diagramu 

VSM. Celý diagram VSM je uveden v příloze.  

 

Do diagramu jsou zakresleni dodavatelé, jak často je od jednotlivých dodavatelů nakupován 

materiál, způsob přepravy, četnost a způsob skladování materiálu. Materiál, který je přivážen 

nákladními auty nebo po železnici, je uložen do skladu kontislitků. Další částí při sestavování 

diagramu je zakreslení jednotlivých pracovišť. Musí být zachován sled výrobních operací. 

U každého pracoviště je vyznačena tabulka a zde jsou zaznačeny údaje o času cyklu (C/T). 

Na pracovišti mohou být úkony prováděny manuálně nebo strojově. Z času cyklu by byl 

určen podíl manuální a strojní práce. V tomto případě je na Provozu Válcovna kol a obručí 

a Tepelného zpracování pouze strojní čas, jelikož jsou veškeré činnosti automatizované. Také 

je zde uvedeno, zda tyto činnosti přidávají (VA) nebo nepřidávají hodnotu (NVA), 

protože tyto údaje jsou potřebné pro výpočet indexu přidané hodnoty. Pokud by zde byl 

manuální čas, byl by tento podíl důležitý pro případnou optimalizaci daného pracoviště. 
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Ve skladu kontislitků a na celém pracovišti č. 1 probíhá přemísťování materiálu pomocí 

jeřábu. Provádí se zde dělení materiálu, jednotlivé špalky jsou zváženy a označeny etiketou. 

Poté jsou jednotlivé kusy převezeny do meziskladu a odtud jsou vkládány do zásobníku 

ke karuselové peci. Pod symbolem označující sklad je uvedeno množství daného materiálu, 

který je v danou chvíli k dispozici a zároveň počet dnů, na které tento materiál bude 

postačovat. 

 

Od procesu dělení materiálu po průchod materiálu v tunelových pecích, v kalicím zařízení 

a v popouštěcích pecích dochází k přesunu materiálu automatizovaně. Špalky jsou systémem 

manipulátorů a dopravníků přesouvány k jednotlivým pracovištím. Po ukončení těchto 

procesů jsou polotovary již přemísťovány pomocí vysokozdvižného vozíku. 

 

Následuje odstranění okují tryskáním, poté rozměrová kontrola a vytřídění. Zároveň je vybrán 

jeden kus, u kterého jsou provedeny materiálové a mechanické zkoušky vlastností. 

Po uvolnění (úspěšně provedených zkouškách) jsou polotovary umístěny do skladu surových 

kol. Odtud mohou být expedovány zákazníkovi, v případě, že požaduje dodání surových kol 

nebo jsou tyto polotovary převezeny na Provoz Obrobny kol a náprav, kde dochází 

k opracování kol na zákazníkem požadované rozměry a dále jsou umístěny do skladu 

hotových výrobků a expedovány zákazníkům.  

 

 K expedici zákazníkem specifikovaných výrobků dochází dle zákazníkem stanovené 

podmínky dodání. Je využívána kamionová doprava, železniční přeprava, případně letecká 

přeprava. V tomto místě končí materiálový tok. 

 

Pomocí šipek jsou zakresleny údaje, které mají vliv na výrobní proces. K těmto informacím 

patří kontrola plnění výrobního plánu, také požadavky na výrobní dávky, aktualizace plánu, 

mimořádné požadavky zákazníka (např. změna sjednaného termínu dodávky, urgentní 

potřeba) atd. Vychází se z měsíčního operativního plánu obsahující soubor obchodních 

zakázek, které mají být v daném měsíci zařazeny do výroby a do prodeje. Tyto zakázky jsou 

základními informacemi pro dílenské plánování, aby jednotlivé výrobní linky byly vytíženy. 

Dílenské plány jsou aktualizovány každý den. Pro sladění veškerých plánovacích 

a navazujících kontrolních činností slouží porada Odboru plánování výroby a porady 

managementu výroby Útvaru provozního ředitele, které probíhají jednou za týden. 

 



28 

 

Poslední částí při vytváření diagramu VSM je zobrazení tabulky s činnostmi přidávajícími 

hodnotu a nepřidávajícími hodnotu (VA/NVA) a vytvoření časové linie. 

 

6.3 Výpočty provedené v diagramu VSM 

 

V této kapitole jsou uvedeny výpočty dílčích pracovišť, dle vzorců (1), (2) a (3), které byly 

provedeny z tabulek v diagramu VSM. 

 

Pracoviště č. 1 - DĚLÍCÍ LINKA 

Čas přidávající hodnotu: 

                          

Čas nepřidávající hodnotu: 

        

Poměr přidané hodnoty: 

     
  

   
   

     

     
          

 

Pracoviště č. 2 – KARUSELOVÁ PEC 

Čas přidávající hodnotu: 

                               

Čas nepřidávající hodnotu: 

        

Poměr přidané hodnoty: 

     
  

   
   

     

     
          

 

Pracoviště č. 3 – KOVACÍ LIS 

Čas přidávající hodnotu: 

                 

Čas nepřidávající hodnotu: 

        

Poměr přidané hodnoty: 
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Pracoviště č. 4 – DĚROVACÍ LIS 

Čas přidávající hodnotu: 

                 

Čas nepřidávající hodnotu: 

        

Poměr přidané hodnoty: 

     
  

   
   

    

    
          

 

Pracoviště č. 5 – VÁLCOVÁNÍ 

Čas přidávající hodnotu: 

                 

Čas nepřidávající hodnotu: 

        

Poměr přidané hodnoty: 

     
  

   
   

    

    
          

 

Pracoviště č. 6 – PROHÝBACÍ LIS 

Čas přidávající hodnotu: 

                 

Čas nepřidávající hodnotu: 

        

Poměr přidané hodnoty: 

     
  

   
   

    

    
          

 

Pracoviště č. 7 – TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ  

Čas přidávající hodnotu: 

                          

Čas nepřidávající hodnotu: 

        

 

 



30 

 

Poměr přidané hodnoty: 

     
  

   
   

     

     
          

 

Pracoviště č. 8 – ODSTRANĚNÍ OKUJÍ (zařízení OTECO) 

Čas přidávající hodnotu: 

                   

Čas nepřidávající hodnotu: 

        

Poměr přidané hodnoty: 

     
  

   
   

     

     
          

 

Pracoviště č. 9 – ROZMĚROVÁ KONTROLA A VYTŘÍDĚNÍ 

Čas přidávající hodnotu: 

                   

Čas nepřidávající hodnotu: 

        

Poměr přidané hodnoty: 

     
  

   
   

     

     
          

 

6.4 Vyhodnocení diagramu VSM 

 

Jakmile jsou zjištěny všechny potřebné informace o výrobě, je možné sečíst časové údaje 

dílčích pracovišť. Pro výpočty budou využity vzorce (4), (5), (6) a vzorec (7). 

 

Nejprve je vypočítán procesní čas tak, že jsou sečteny všechny výrobní časy, které se týkají 

dané zakázky. 
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Dále je vypočítána průběžná doba výroby. Jsou sečteny veškeré časy, kdy je materiál uložen 

na skladě. 

 

                                         

 

Následně je vypočítána doba výroby, která přidává hodnotu. Tato doba je vypočtena tak, že 

jsou sečteny všechny časy přidávající hodnotu na dílčích pracovištích. 

 

                                                     

                   

 

Na závěr je vypočítána účinnost cyklu procesu. Výsledek je hodnotou podílu sumy časů 

přidávajících hodnotu a sumy průběžných dob výroby. 

 

                        
   

                     
 

      

       
       

         

 

Výsledná hodnota účinnosti cyklu procesu je 19,63 %. Tento výsledek se může jevit jako 

hodnota nízká. V zakázkové výrobě se dal se tento výsledek očekávat. Významně se 

na hodnotě účinnosti podílí doba skladování oceli. Je v ní zohledněna fronta práce na pilách 

a doba na kompletaci taveb ve skladě oceli. Tato účinnost celého cyklu procesu by zřejmě 

byla ještě nižší, pokud by do výpočtů byly zahrnuty i procesy z dalších navazujících úseků 

(Materiálové a mechanické zkoušky, Provoz obrobny kol a Provoz montáže a povrchových 

úprav). Na těchto úsecích by již byl patrný větší rozdíl v podílu přidávajících 

a nepřidávajících hodnot, které by měly v konečném důsledku vliv na celkový výsledek tím, 

že by hodnota účinnosti cyklu ještě poklesla. Jedná se zejména o čekací doby ve frontě práce. 

Tento jev bývá v zakázkové výrobě marginální a může být umocněn neuspořádaným tokem 

materiálu a různými výkony dílčích strojů, což je fenomén převážně strojírenské výroby. 
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7 ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce byla analýza materiálového toku ve společnosti BONATRANS 

GROUP a.s. Pro analýzu byl vybrán Provoz Válcovna kol a obručí a Tepelného zpracování. 

Tento úsek je důležité strategické místo, které je provázáno nejen s řízením nákupu materiálu 

(tzn. směrem k dodavatelům), aby byl zajištěn jeho plynulý přísun pro výrobu, ale také 

směrem k zákazníkům, kdy je potřeba mít zaručeny plynulé dodávky polotovaru pro další 

postupy ve zpracování (následné obrábění, povrchové úpravy) a expedici samotným 

zákazníkům. Oblast plánování výroby a objednávání surovin je rovněž podstatná část 

podniku, která zodpovídá za vázanost kapitálu v zásobách a na druhé straně vytěžováním 

kapacit výroby v obrobně. V této práci byla využita metoda VSM – mapování toku hodnot. 

 

V teoretické části bakalářské práce je představena společnost BONATRANS GROUP a.s., 

jejíž sídlo je v Bohumíně. Kapitola, prezentující tuto společnost, seznamuje s její historií, 

současností i budoucností. Poskytuje základní informace o výrobě a portfoliu výrobků. Další 

kapitoly v této části práce jsou zaměřeny na podnikovou logistiku, členění jednotlivých toků 

v podniku. V obecné rovině jsou popisovány metody na podporu rozhodování a rovněž 

metoda VSM.  

 

Praktická část práce se zabývá popisem výrobního procesu na Provozu Válcovny kol a obručí 

a Tepelného zpracování. Jsou zde rozdělena a charakterizována dílčí pracoviště a pohyb toku 

materiálu těmito pracovišti Poté je vysvětlen postup sestavení diagramu VSM, zmapovány 

jsou materiálové i informační toky. Zjištěné informace jsou zpracovány v tabulkách. V závěru 

je provedeno zhodnocení dle realizovaných výpočtů. 

 

I když materiálový tok na tomto úseku je plynulý, byla na vybraném sortimentu vypočtena 

hodnota účinnosti cyklu procesu 19,63 %. Z VSM diagramu je patrné, že zásadní podíl 

neproduktivního času čerpá skladování oceli. Následně sklad po tepelném zpracování rovněž 

netvoří hodnotu. Z hlediska technologie, je doba skladování po tepelném zpracování nezbytná 

k tomu, aby výrobek vychladnul a byl tak použitelný v dalším výrobním procesu. Proto je 

nezbytné v této fázi výroby s dobou na chladnutí počítat. Je možné navrhnout zlepšení 

přechodu materiálu mezi Provozem Válcovna kol a Tepelným zpracováním Pro optimalizaci 

výkonu Tepelného zpracování by bylo vhodné zřídit mezisklad před tímto výrobním uzlem. 



33 

 

Jelikož při průchodu zpracovávaných zakázek se stejnými nebo velice podobnými 

charakteristikami materiálu by tyto zakázky mohly být kumulovány, což by vedlo k úsporám 

času, nákladů na jednotlivé přestavby tepelných režimů v pecích a spotřebu vstupů do výroby 

(spotřeba plynu). 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ACRI                                    Česká asociace železničního průmyslu 

APS                                       Advanced planning and scheduling (Pokročilé plánování výroby) 

BTG                                      BONATRANS GROUP a.s. 

GHH                                     Gutehoffnungshütte Radsatz GmbH 

LIS                                        Logistický informační systém 

MOP                                     Měsíční operativní plán 

MŽ                                        Monoblok železniční 

NVA                                     Non Value Added (nepřidaná hodnota) 

PPH                                       Poměr přidané hodnoty 

SPV                                       Skupina podobných výrobků 

UNIFE                                  Evropský svaz železničního průmyslu 

VA                                        Value Added (přidaná hodnota) 

VSM                                     Value Stream Mapping (Mapování toku hodnot) 

ŽDB                                      Železárny a drátovny Bohumín   


