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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá návrhy řešení problematiky materiálových toků ve 

výrobě. V teoretické části jsou vymezeny pojmy jako je kaizen, logistiky a zásady firmy 

Toyota. Praktickou část tvoří analýza současného stavu a následné návrhy k optimalizaci 

materiálových toků a rozmístění stanovišť v provozovně. 
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Abstract 

The bachelor thesis a complex solution for manufacturing material flows. Its 

theoretical part explains what kaizen is and describes the logistics and principles of Toyota. 

The practical part covers the current state and offers improvements for the optimization of 

material flows and the placement of stations on the premises. 
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Úvod 

 

 V dnešní době se každá společnost potýká s velkým konkurenčním tlakem. Proto se 

hledají různé metody, techniky a postupy, jak znásobit znalosti a intelektuální potenciál 

společnosti a tím docílit trvalého zlepšování. Společnosti si musí udržet své zákazníky, 

dosahovat vysoké přidané hodnoty ale také snižovat vnitropodnikové ztráty. Záměrem je 

vytvořit flexibilní plynulou výrobu, stabilizovat materiálové toky a eliminovat, přesněji 

minimalizovat ztráty. 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit návrhy řešení na problematiku plynulosti 

výroby, díky kterým by se rozložení pracovišť uzpůsobilo tak, aby vznikl plynulý materiálový 

tok, ze kterého by se odstranilo zbytečné plýtvání.  

První část práce se bude zabývat teoretickými východisky problematiky. Nejprve je 

zde pro porozumění krátce shrnuta filozofie kaizen. Dále je podrobněji rozebrán gemba 

kaizen, který se zabývá provozem - respektive místem, kde se vytvářejí výrobky nebo služby. 

Potom je problematika rozebrána dle zásad firmy Toyota a popsán ideální stav, jak by měl 

procesní tok fungovat. V poslední části první kapitoly bude stručně charakterizována 

podniková logistika, její cíle a hlavní pojmy, mezi které lze zařadit např. logistický řetězec či 

materiálové toky. Bude zde i uveden návod, jak celý proces zmapovat. 

Druhá část se bude věnovat charakteristice společnosti, ve které je bakalářská práce 

vykonávána. Zaměřuje se na analýzu současného stavu, na základě kterého budou 

vypracovány možné návrhy řešení, které tuto problematiku pomohou odstranit. Společností 

byly zadány požadavky, jež musí být ve všech návrzích splněny. 

Poslední kapitola se bude zaměřovat na vyhodnocení přínosů vybraného řešení. V této 

kapitole také bude porovnán současný stav se zvoleným řešením. 
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1 .  TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V této kapitole jsou podrobněji rozepsána teoretická východiska, která se stala 

základem pro následné zpracování praktické části. Je zde navrhnut postup z pohledu 

přístupu Kaizen a podle zásad firmy Toyota. Dále je blíže vysvětlena podniková logistika. 

 

1.1   Kaizen 

Slovo kaizen v japonštině znamená neustálé zdokonalování. Přestože proces 

zdokonalování probíhá postupně a po malých nárůstech, přináší obrovské výsledky. Zakládá 

se na zdravém rozumu a nízkých nákladech. Také přikládá velký význam lidskému úsilí, 

morálce, vzdělávání, sebedisciplíně aj. 

Podle Kaizenu je základem pochopit, že se nejprve musí zdokonalit procesy, odhalit 

chyby a odstranit je a posléze se zdokonalí i výsledky. Polovina úspěchu tkví už v uvědomění 

problému. 

Dané problémy lze řešit dvěma způsoby. Buď inovací, na základě které se aplikují 

nové nákladné technologie, anebo pomocí zdravého rozumu. 

 

1.1.1  Gemba kaizen 

Toto slovo v Japonsku znamená skutečné místo. Pokud se převede do výrobního 

prostředí, lze tímto slovem označit pracoviště nebo provoz, kde se produktu přidává hodnota. 

Právě zde, by se mělo situovat veškeré zdokonalení. Je to i místo veškerých informací. 

Pokud manažeři využijí tento poznatek a budou podrobněji pozorovat gemba, objeví 

mnoho příležitostí ke zlepšení, které povedou k úspěchu a větším ziskům. Naopak pokud 

gemba neuznají, nebude proces zlepšení probíhat tak často, protože nebude brán ohled na 

skutečné potřeby. 

Důležitá je i motivace zaměstnanců, kteří by měli porozumět, jak velkou mírou 

přispívají k celkovému úspěchu podniku. A i to, že pokud přispívají k neustálému 

zdokonalování, mohou být na svou práci hrdí. 
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 Při vhodném použití lze pomocí kaizen docílit snížení nákladů, dosahovat kvality a 

plnit dodávky podle požadavků zákazníků bez zbytečně vysokých investic či aplikování 

nejnovějších technologií. K tomu přispějí i tři činnosti v rámci koncepce kaizen. 

1) Standardizace 

Slouží k přeložení technologických i technických požadavků do každodenních 

provozních standardů pro zaměstnance. Je to návod, jak danou práci provést nejlépe. 

Pro každý objevený problém musí manažeři vymyslet řešení, které se posléze 

standardizuje, aby se již tento problém neobjevoval. Proto každé zlepšení vede k 

zavedení nového standardu anebo aktualizaci stávajícího. 

2) 5S 

Jedná se o metodu, která pomáhá zlepšit pracovní prostředí a kvalitu ve 

společnosti na základě pěti kroků (utřiď, uspořádej, udržuj pořádek, urči pravidla, 

upevňuj a zlepšuj). Nezavedení 5S se projevuje následovně: plýtváním, vysokými 

náklady, špatnou morálkou, nevýkonností, špatnou kvalitou. 

3) Muda 

V Japonsku toto slovo znamená plýtvání, avšak ve výrobním prostředí 

označuje činnost, která nepřidává hodnotu. Na pracovišti, na kterém bylo odstraněno 

muda, se vyskytuje vysoká úroveň pěti S. 

 

 Pro snadnější odhalení problémů v gemba by manažeři a vedoucí měli 

pravidelně procházet provoz a pracoviště a porozumět procesům, které tam probíhají. 

Protože porozumění vede k efektivnějšímu řízení výroby. 

„Běžte na gemba každý den. A kdykoli tam jdete, nechoďte zbytečně. Měli byste se 

vrátit s alespoň jedním nápadem na zlepšení (kaizen). “[1] [9] 
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1.2   Odstraňování ztrát podle zásad firmy Toyota 

 Firma Toyota se liší od ostatních firem hlavně způsobem vnímání svého světa a 

rozvíjením podnikatelské činnosti. Zakládá se na dvou pilířích, které jsou: neustálé zlepšování 

a ohled vůči lidem.  

 „Mnoho dobrých amerických firem projevuje ohled vůči jednotlivcům a praktikuje 

kaizen a další nástroje TPS (systém výroby firmy Toyota). Důležité ovšem je spojit všechny 

tyto prvky do jediného systému. Ten se musí prakticky uplatňovat velice důsledně každý den – 

nikoli v náhlých poryvech – konkrétním způsobem na úrovni provozních útvarů“ 1 

 

1.2.1  Druhy ztrát  

 V průběhu svého růstu firma musela čelit mnoha problémům, které řešila způsobem 

pokusů a omylů. Na základě těchto poznatků nakonec stanovila 7 důležitých druhů ztrát, které 

produktu nepřidávají žádnou hodnotu. 

1) Nadvýroba 

Jsou to položky, které jsou vyrobeny, ač na ně nejsou objednávky. Z toho důvody jsou 

pro firmy brány za ztrátové, protože v podobě nadměrných zásob tvoří dopravní a skladovací 

náklady.  

2) Čekání 

Tyto ztráty se nejvíce projevují u automatizovaných zařízení, kdy dělníci pouze 

dohlíží na zařízení nebo čekají, aby mohli zahájit další proces. Tito dělníci tedy nepřidávají 

produktu žádnou hodnotu. [2] 

                                                           
1
 LIKER, Jeffrey K., Tak to dělá Toyota, str. 54 
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3) Doprava a přemisťování 

Z důvodu špatného rozmístění pracovního procesu vzniká potřeba přesouvání 

materiálu, dílů či hotového zboží ze skladu do skladu, nebo mezi samotnými proces 

4) Nadměrné či nepřesné zpracování  

V důsledku špatného návrhu konstrukce výrobku a nutnosti následného 

přepracovávání vznikají další ztráty v podobě zbytečných pohybů. 

5) Nadbytečné zásoby 

Nejčastěji vznikají z důvodů nevyváženosti výroby, opožděných zásilek od 

dodavatelů, prostojů zařízení nebo dlouhých seřizovacích časů. Jedná se o zásoby ve formě 

surovin, dílů, rozpracované výroby nebo zboží. 

6) Zbytečné pohyby 

Je to každý pohyb, který produktu nepřidá hodnotu, ale je nutný k samotnému procesu. 

Jsou to většinou pohyby jako: urovnávání, vyhledávání dílů, skládání na sebe a podobně. Za 

největší ztrátu se dá označit zbytečná chůze. 

7) Vady 

Je to ztrátová manipulace, při níž dochází k opravám, úpravám a předělávkám 

vadných kusů. Tento proces je i časově velmi ztrátový. 

 

Pokud chceme všechny tyto ztráty odhalit, pomůže k tomu tzv. špagetový diagram. 

Nejprve se zmapuje celý hodnotový tok procesu a udělá se jeho podrobný nákres, na kterém 

lze pozorovat klikatou cestu napříč firmě. Na základě tohoto diagramu lze odhalit dané 

možnosti k případnému zlepšení. Nejlepší způsob plyne z odstraňování kroků z procesu, které 

produktu nepřidávají hodnotu. To vede i ke zkracování času těch kroků, které produktu 

přidávají hodnotu. 

Systém výroby firmy Toyota je milně považován za sadu nástrojů. Jsou to pouze 

myšlenky, jak lidi podněcovat a povzbuzovat k neustálému zlepšování procesů s kterými 

pracují. Každá část tohoto propracovaného systému přispívá celku. 
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1.2.2  Nepřetržitý procesní tok 

Celý systém se zakládá na dodržování čtrnácti zásad. Jednou z nich je vytvořit 

nepřetržitý procesní tok, jenž ulehčí odhalit problémy. 

 vytvořit z pracovních procesů nepřetržitý tok složený z procesů s vysokou 

přidanou hodnotou 

 vytvořit tok informací a materiálů, který se propojí s lidmi tak, aby byly 

veškeré problémy co nejrychleji odhaleny 

 nejdůležitější je tok nastavit tak, aby probíhal celou firmou a díky tomu 

napomáhal k neustálému zlepšování a rozvoji lidí 

Tok je v ideálním případě směsicí nejlepší jakosti, nejnižších nákladů, nejkratších 

dodacích lhůt a co nejvíce zkráceného času, během kterého se přeměňují suroviny na hotové 

výrobky. 

Kde je to možné, vytvořit tzv. jednokusový tok, kde se pracuje s malým množstvím, 

procesy jsou blízko u sebe a materiál je v neustálém pohybu. To hlavně zamezí vyrábění 

velkého množství produktů navíc a vznikající nadvýrobě. 

1.2.2.1  Tradiční myšlení a jeho milné výhody  

 V tradičním myšlení a následném uspořádávání toku ve firmách se dává přednost 

uspořádat všechny procesy stejného zaměření do jednoho oddělení (např. oddělení svářečů). 

Velká výhoda je milně viděna v jednodušším přerozdělení pracovních úkolů a volných 

zařízení. Tyto oddělení mají nakonec menší efektivitu, než když jsou jednotlivé stroje 

rozděleny přímo mezi kroky procesu. 

1.2.2.2  Výhody jednokusového toku 

 Jednokusový tok skrývá v sobě spoustu výhod. Dále jsou uvedeny jen některé z nich: 

1) Zajištění jakosti 

V jednokusovém toku je snadnější zabezpečit jakost. Díky tomu, že pracovník 

dohlíží na výrobu na svém pracovišti, řeší případné problémy a snaží se zamezit průchodu 

problému na následující pracoviště. 
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2) Šetřit podlahovou plochu 

Pokud je celá firma rozdělena do oddělení, jsou na těchto místech velké množství 

malých nevyužitých prostorů, které se stávají místem pro odkládání zásob rozpracované 

výroby. Na rozdíl u buňkového uspořádání tyto místa vznikají v omezené míře. To má za 

důsledek to, že rozpracovaná výroba není kde uložit a tím se zmenšuje, což vede ke snižování 

kapacity rozpracované výroby. 

3) Zvyšovat bezpečnost 

Z důvodu, že se takovýmto tokem přepravuje materiál v menších dávkách, je celý 

transport bezpečnější. Hlavní předpoklad je snížení potřeby manipulační techniky, která bývá 

důvodem častých nehod. 

4) Snižovat náklady v zásobách 

Pokud firma zbytečně netvoří zásoby rozpracované výroby, v které by ležel kapitál, 

může tyto peníze investovat. 

  

 Přemístění toku do výrobních buněk si žádá nezbytnou disciplínu k jeho udržování. To 

se ve většině případů však nepovede z důvodu, že firmy nedodržují zásadu neustálého 

zlepšování, odkrývání problémů a odstraňování ztrát. [2] [7] [8] 

  

 

1.3   Podniková logistika 

Na základě výzkumu, kterého se zúčastnily různé výrobní podniky, vyplynulo, že čas 

dodací lhůty zakázky tvoří 95 % procesů logistické povahy, jako jsou různá přemisťování a 

zdržení. Právě oddělení logistiky má za úkol objevovat způsoby, jak zkrátit dobu těchto 

logistických procesů.  
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Jako cíle podnikové logistiky lze stanovit tyto body: 

 Stanoviště podniku zásobit plynule materiálem a díly. 

 Výrobní proces uspořádat tak, aby případná manipulace byla plynulá a 

prostorově i časově vyhovující. 

 Zabezpečit vhodnou dopravu k zákazníkům, abychom splnily jejich veškeré 

požadavky. [5] 

 

1.3.1   Logistický řetězec 

 Lze chápat jakou soubor hmotných stránek (přemísťování věcí jako jsou suroviny, 

díly, nedokončená výroba, zboží a osoby) a nehmotných stránek (informace potřebné k 

uskutečnění těchto přemístění). Je spojován na určitého zákazníka, kterým nelze chápat pouze 

jiný podnik, ale také i navazující pracoviště v podniku, které dále zpracovává nedokončenou 

výrobu. 

 Skládá se z peněžního, informačního a materiálového toku. Obsahuje tyto procesy: 

nákup potřebného materiálu, skladování, samotná výrobní fáze a dodání zboží zákazníkům. 

Tyto toky jsou rozprostřeny napříč celého podniku v různých článcích (podsystémech). Jako 

jednotlivý článek lze chápat např.: výrobní linka, sklad materiálu, mezisklad, buňky aj. 

 Za hlavní úkol logistiky se považuje vyhovět hmotným potřebám zákazníka, pro které 

jsou nejdůležitější řetězce složené z materiálových toků. [3] 

1.3.2   Materiálový tok 

Jako materiálový tok lze chápat průtok materiálu, surovin, dílů, nedokončené výroby 

či zboží na určené místo za pomoci manipulační techniky. Nedílnou podmínkou je doručit vše 

v požadovaném množství, v určeném čase a se stanovenou spolehlivostí. [3] 

 Je složen ze tří částí, jež jsou: 

 vstup – zahrnuje nakoupený materiál a suroviny 

 průchod – materiál, díly a nedokončená výroba je zpracovávána 

 výstup – vzniklé zboží, které je uskladněno a dále expedováno  
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Po absolvování všech těchto částí vznikne výsledné zboží, které disponuje tzv. 

přidanou hodnotou. [4] 

1.3.3   Prostorové uspořádá výrobního systému 

 To, jak je celý výrobní systém uspořádán má velký význam ve vzdálenostech mezi 

jednotlivými prvky systému. Dále ovlivňují čas, který pracující nebo manipulační technika 

potřebují, aby tuto vzdálenost překonala. Tento čas zvyšuje průběžnou dobu výroby, ale 

nevytváří přidanou hodnotu.  

 Délka, intenzita a skutečný tvar materiálového toku je určen na základě výrobního 

postupu, prostorového uspořádání a kvantitativní charakteristiky výrobního programu. 

 Nalezením optimální organizace pracovišť se zabývá technologický projektant, 

kterému práci usnadňuje mnoho různých metod a softwarů. 

 Špatně navržené rozložení výroby má za následek plýtvání v podobě nadměrného 

pohybu pracovníků či manipulační techniky, nadměrné materiálové toky a celkovou 

nepřehlednost. To všechno vede k nárůstu nákladů na logistiku a tedy i celkových nákladů 

výroby. 

 Naopak správně navržené uspořádání vedou k šetření výrobní plochy, snížení zásob a 

navýšení produktivity práce. Díky takovémuto uspořádání se sníží pohyb pracovníků a tím 

zrychlí komunikace mezi navazujícími stanovišti, které jsou schopny rychleji zareagovat na 

případný problém. Pracoviště se nejčastěji uspořádávají do přímky, anebo do tvaru písmen L a 

U. Hlavně u tvarů L a U jsou výhodou přehlednost celého průběhu výroby a snadná 

komunikace. [5] 

Etapy výroby: 

1) Předvýrobní – zajištění materiálu, výrobních strojů a lidí v takovém množství, aby 

bylo možné spustit výrobu 

2) Výrobní – uskladnění zásob materiálu potřebného k výrobě za pomoci 

vnitropodnikové logistiky 

3) Odbytová – zajišťuje umístit výrobky na trh [4] 
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1.3.4   Skladování 

 Jedná se o část podnikového systému, jenž má za úkol uložit produkty (materiál, díly, 

zboží aj.). Sklady lze rozdělit podle jejich funkčnosti a na základě toho, kde jsou umístěny v 

procesu. Jsou vybaveny vhodným zařízením, které je potřebné k uložení produktů, jako jsou 

např. regálové systémy, nádrže a samozřejmě také manipulační technika. Existují sklady 

materiálu, rozpracované výroby, zboží ale i různé mezisklady, které jsou umístěny mezi na 

sobě navazujícími stanovišti a slouží pro uskladnění produktů čekajících na další zpracování. 

 Sklady se také dělí podle jejich konstrukce a to na tyto: 

 Kryté – uložení elektrotechniky, textilie, chemikálií, aj. 

 Polokryté - nejčastěji využívané pro uhlí či dřevo 

 Otevřené – stavební materiál 

 

1.3.5   Mapování procesů 

Cílem mapování procesu je popsat proces tak, jak ve skutečnosti probíhá, abychom 

mohli lépe pochopit jeho současné problémy. Což nám dá příležitost vidět v procesu 

příležitosti ke zlepšení. Na základě tohoto náhledu lze snadněji pochopit, jak by daný proces 

měl vypadat po odstranění zbytečného plýtvání. 

Pro lepší pochopení procesu a odstranění případných problémů potřebujeme celému 

procesu porozumět. K tomu nám bohužel nebude stačit pouze dokumentace. Za nejvhodnější 

se doporučuje celý proces projít se zaměstnanci na daných pracovištích, kteří se s možnými 

problémy setkávají každý den. Právě ti mohou pomoci odhalit největší zdroje plýtvání. 

Mapování je pouze prostředek pro odhalení slabin, proto se nedoporučuje zacházet do 

podrobností, které nijak nepomohou s daným mapováním. 

 K lepšímu porovnání se vytvoří tři druhy map. 

1) Současný stav – popisuje proces, jak probíhá aktuálně 

2) Ideální stav – ten je vypracován na základě předpokladu, že nejsou žádné meze, které 

nám nedovolují zvolit některou možnost. Tvoří se na základě otázek:
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 „Co bychom dělali, kdybychom mohli začít úplně od začátku? “ 

 „Co bychom dělali, pokud bychom neměli žádná z těch omezení, která máme 

dnes? “ 

Tato varianta slouží k podpoření představivosti týmu. Na základě porovnání 

současného a ideálního stavu vznikne mnoho nápadů pro zlepšení. Avšak i tyto mapy 

musí odpovídat stanoveným cílům týmu. 

3) Aktualizované/ jak bude vypadat: jedná se o výslednou mapu, která popisuje tok 

procesu, ve kterém jsou již zavedené změny 

1.3.5.1 Samotné pozorování: 

 Aby mělo samotné pozorování nějaký smysl, musí se stanovit určitý postup kroků, 

které pomohou nic neopomenout, ale ani zbytečně neodbíhat od stanoveného cíle. 

1. Vyjasnit si cíl 

2. Určit pozorovatele – vhodné je začlenit jak zkušené pracovníky, tak i nováčky pro 

pozorování z vícera úhlů pohledu 

3. Připravit všechny potřebné dokumenty sloužící k zaznamenání údajů o procesu a 

zaškolit pracovníky, jak tyto dokumenty správně vyplnit 

4. Informovat pracovníky na stanovištích o cílech pozorování a jeho náročnosti 

5. Provést samotné pozorování 

6. Shrnout výsledky pozorování ostatním členům týmu a následně nelézt možná zlepšení 

1.3.5.2   Diagram toku materiálu 

 V tomto diagramu je podrobně popsán fyzický tok materiálu či práce v procesu. Jeho 

hlavním účelem je na základě vizualizace těchto toků následně upravit a zlepšit rozložení 

celého pracoviště. 

4) Nejprve se vytvoří diagram současného pracoviště. Zaznačí se první krok procesu a od 

něj se pomocí šipek zaznamenají další kroky, dokud nebude zaznamenán celý proces. 

Takto vypracovaný diagram je nápomocný k odhalení zbytečných ztrát v podobě 

nadměrného křížení toku či vzniku kritických koncentračních bodů. Pokud se projeví 

tyto ztráty, je to podmět pro zvážení přeuspořádání pracoviště tak, aby vznikl jasnější 

tok. [6] 
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2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU VYBRANÉHO 

SEKTORU PODNIKU 

2.1   Charakteristika společnosti 

2.1.1   Historie společnosti 

Tuto bakalářskou práci vykonávám ve společnosti Anvis AVT s.r.o. SUMITOMO 

RIKO GROUP se sídlem ve Vsetíně a výrobnou v Drnovicích u Valašských Klobouk.       

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 8. března 1995 jako Antivibrationstechnik 

s.r.o. (AVT) Drnovice. Založena byla německou společností WOCO s.r.o., která se zabývá 

zpracováním gumy a plastových hmot. Nejdříve se soustředila výroba na lisování pryžových 

dílů pro elektrotechnický průmysl hlavně v oblasti bílé techniky (tj. ledničky, pračky, sporáky 

a jiné). Tato výroba se však v roce 2003 přesunula do sesterské společnosti v Polsku. 

Provozovna v Drnovicích převzala výrobu z Francie a to v oblasti automobilového průmyslu, 

což vedlo k výraznému rozvoji společnosti a tím pádem i nárůstu pracovních míst. 

V roce 2007 je AVT s.r.o. prodána a vzniká nová společnost Anvis AVT s.r.o., která je 

součástí skupiny Anvis Group. Ta má základnu v německém městě Steinau a působí v dalších 

devíti zemích světa.  

V roce 2013 celý základní kapitál společnosti získala japonská nadnárodní korporace 

Tokai Rubber Industries, která byla založena v roce 1929. Zákazníci této společnosti jsou 

převážně z oblasti automobilového průmyslu, ale i z celé řady jinějšího odvětví včetně oceli, 

strojního zařízení a vybavení IT. Tím se Anvis AVT stala součástí největšího koncernu na 

světě v poli výroby antivibračních komponentů do aut. Celý koncern dne 1. října 2014 změnil 

název na Sumitomo Riko Group.  

2.1.2   Výrobní závod Drnovice 

Výrobnu v Drnovicích tvoří šest hal a přilehlé venkovní objekty. V areálu se nachází 

hala pro nástřik adhezivních prostředků a hala pro montáž. Rozsah prostorů pro výrobu by se 

měl v nejbližší době rozšířit o další dvě haly, které jsou v současné době ve výstavbě. 

Výrobna v dnešní době zaměstnává 360 zaměstnanců, společnost však počítá se zvýšeným 

nárůstem pracovních míst po dokončení výstavby. Je zde zaveden tří směnný pracovní 

provoz, přičemž na každé směně pracuje kolem 90 zaměstnanců.
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Obr. 2.1.1  Výrobní závod Drnovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1.2  Umístění výrobního závodu v České republice 

2.1.3   Výrobkové portfolio 

            Společnost se zabývá výrobou pryžových výrobků a výrobků na bázi spojení 

pryž-plast a pryž-kov. Jsou to převážně antivibrační a tlumící komponenty pro automobilový 

průmysl. Společnost produkuje přibližně 70 druhů komponentů, jako jsou například: 

 držáky výfuků, katalyzátorů, chladičů, 

 tlumiče vibrací volantů,  

 uložení předovky a další stabilizátory. 
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Hlavním odběratelem, který pojme 80% výroby, se stala skupina Volkswagen-group. 

Mezi další zákazníky patří přední výrobci automobilového průmyslu BMW, AUDI, Porche, 

Seat, Ford, Peugeot, Renault, DAIMLER a jiní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1.3  Příklady vyráběných komponentů 

2.1.4   Komponenty vybraného procesu: 

V dále analyzovaném procesu se vyrábí komponenty – Rundlager (číslo výrobku: 

0312015A). Jedná se o silentblok (pouzdro) momentové vzpěry zavěšení motoru. Ta slouží 

k tomu, aby udržovala pohonnou jednotku ve správné a stabilní poloze a zabraňovala 

nadměrnému pohybu motoru. Potlačuje různé vibrace a tlumí jejich další šíření. [12] 

 

 

 

 

Obr. 2.1.4  Momentová vzpěra se silentblokem 
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2.2   Specifikace řešeného procesu 

Tato podkapitola se zaměřuje na současný stav procesu ve vybraném sektoru, 

materiálové toky, stávající uspořádání stanovišť, logistické toky manipulační techniky a 

objasní postup práce pracovníků na jednotlivých stanovištích. 

Celý areál společnosti se rozděluje na dvě části. První je tvořena kancelářským 

oddělením, které má za úkol zpracování dokumentace a hlavně komunikaci s dodavateli a 

odběrateli. Drahá část je výrobna, jež zabírá procentuálně větší část prostoru. Tvoří ji 6 hal, 

kde každá slouží k určitému účelu. Námi řešený proces se skládá z několika pracovišť, které 

jsou v současné době rozmístěny ve čtyřech halách areálu. Tyto haly se mohou nazvat podle 

činnosti, která se v nich nejvíce vykonává: 

 Hala č. 1 – výrobní hala  

 Hala č. 2 – sklad materiálu a rozpracovaných dílů  

 Hala č. 4 – lakovna, zkušební hala, montáž 

 Hala č. 6 – prostory určené pro příjem materiálu a expedici výrobků 

 

Nejdůležitější bylo celý proces výroby vybraného produktu popsat a uskupit, v jakém 

sledu činnosti probíhají za sebou. Celý proces byl rozdělen do 9 kroků, které jsou níž blíže 

popsány: 

1) Příjem materiálu 

Ve vyhrazeném prostoru haly č. 6 se přijímá veškerý materiál od dodavatelů. Provede 

se vstupní kontrola, na základě které se rozhodne o přijetí nebo zamítnutí dávky. Pokud je 

materiál přijat, je rozdělen podle druhu. 

2) Sklad materiálu 

Pomocí vysokozdvižného vozíku je materiál převezen do skladu materiálu, který se 

nachází v hale č. 2. Ten je řešen prostřednictvím regálového systému anebo uložením 

přepravek na palety. Nachází se zde i manipulační technika, která usnadňuje pracovníkům 

jejich práci. Přijatý materiál je následně uložen na jemu odpovídající místo. Zde čeká na další 

zpracování. 
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Veškerou manipulaci s materiálem provádí manipulátoři pomocí vysokozdvižných 

vozíků. Těch se na halách vyskytuje několik a jsou rozděleny do různých sektorů.  

Vysokozdvižný vozík (dále již jen desta)- manipulační prostředek, s motorovým 

pohonem, využívaný především k vertikální manipulaci s materiálem. Nejdůležitější část 

vozíku je zdvihací jednotka, kterou tvoří zdvihací rám a nosič vidlí, který drží dvě ocelové 

ližiny s nastavitelnou roztečí. Vozík je vybaven sedadlem pro řidiče. Pomocí 

vysokozdvižných vozíků probíhá veškerá manipulace s materiálem a následně i se zbožím na 

halách i mimo ně. 

Gitterbox – kovová drátěná ohradová paleta, která vyniká svou vysokou pevností a 

odolností. Je tvořená kovovým rámem a stěnami z drátěného pletiva s vyklápěcí čelní stranou 

pro snadnější vkládání a vykládání materiálu či zboží. 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Obr. 2.2.1 Ukázka gitterboxu [10] 

3) Čištění a leptání 

Plastové díly jsou vyskladněny a destou převezeny do haly č. 4, kde se provádí první 

část procesu. Jedná se o čištění a leptání plastových dílů pomocí speciálního plazmového 

systému. 

Tetra 600-LF-PC - tento výrobní systém je převážně využíván v sériové výrobě. 

Skládá se z PC zařízení a rotačního bubnu o objemu 600 litrů, ve kterém jsou umístěny 4 koše 

určené pro děrované přepravky. 
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Čištění – je prováděno pomocí iontů, které jsou bombardovány na povrch dílů. Špína 

je rozpuštěna a vyčerpána ven z bubnu. 

Odmaštění – z povrchu se působením plazmy odstraňují olejové a mastné zbytky. 

Leptání - proces, při kterém se odstraňují povrchové oxidy nebo pasivní filmy z 

povrchu předmětu.  

 

  

 

 

 

 

 

Obr. č. 2.2.2 Tetra 600-LF-PC 

Pracovní postup:  

Obsluha naloží vkládané díly do děrované přepravky, nasadí horní kryt přepravky a 

vloží do komory plazmového systému. V PC zařízení jsou uložena data, podle kterých se 

spustí předem naprogramovaný plán čištění. Po dokončení jsou koše s díly vyjmuty a je 

provedena zkouška na povrchové napětí. Tento krok slouží k tomu, aby následující nástřik 

lépe přilnul na plastové díly. 

4) Lakování 

Dalším úkonem je zajištění povrchové úpravy samostatných dílů. To se provádí taktéž 

na hale č. 4, kde je umístěno stříkací zařízení.  

Stříkací zařízení Sprimag – automatické kruhové stříkací zařízení, které zajistí 

rovnoměrný nástřik povlaku. Je vhodné pro potahování rotačně symetrických součástí. Díky 

krátké době procesu se převážně integruje do výrobních linek, jako ekonomicky vhodné 

řešení. 
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Obr. č. 2.2.3 Sprimag 

Pracovní postup: 

Obsluha lakovacího automatu nasadí plastové díly na dopravník. Ty dále pokračují do 

lakovacího boxu. Nátěrové hmoty jsou aplikovány prostřednictvím automatické stříkací 

pistole v průběhu rotačního pohybu. Celé lakování je řízeno automaticky PC zařízením. 

Následuje prostor sušárny, kde dochází k vytvrzení naneseného nátěru. Po zchladnutí dílů na 

původní teplotu je překontrolován nátěr a díly jsou naskládány do gitterboxů. 

5) Uložení dílů do skladu 

Díly jsou opět převezeny do skladu materiálu na hale č. 2, kde jsou uloženy na 

vyhrazené místo pro rozpracovanou výrobu. 

6) Vulkanizace 

Na určené místo u vulkanizačního lisu na hale č. 1 jsou dovezeny plastové díly již s 

adhezním nástřikem a další potřebný materiál. V našem případě se jedná o vkládané díly Kern 

a kaučukovou směs. Obsluhou lisu jsou naskládány do zakládacího zařízení, které obsahuje u 

tohoto typu lisu 12 výlisků. Po pečlivém uložení a kontrole obsluha vloží zakládací zařízení 

do formy a spustí cyklus vulkanizace. Již přednastavený vulkanizační lis provede proces, 

který výrobku dodá konečný tvar. Horké výrobky jsou obsluhou vyjmuty z lisu a předány 

pracovnicím kontroly. Ty mají za úkol výrobky překontrolovat vizuálně, popřípadě odstranit 

přetoky pryže a vytřídit neshodné kusy. Shodné kusy jsou naskládány do gitterboxů. 
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Vulkanizace – technologický proces, jenž slouží ke zpracování kaučukových směsí a 

kaučuku. Celý děj vulkanizace se provádí po určený časový úsek jak za zvýšené teploty, tak 

za zvýšeného tlaku. Na vulkanizaci má přitom velký vliv volba výchozích surovin, 

technologické zpracování a tvar výrobku. 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 2.2.5 Výrobek před a po vulkanizaci 

Vulkanizační lis Desma č. 15,16 – jedná se o čtyř stanicové vulkanizační lisy. Každý 

lis se skládá z vyrážecí stanice a jedné společné vstřikovací jednotky pro všechny stanice. 

Velkou výhodou těchto strojů je nastavitelnost hodnot systému řízení pro každou stanici lisu 

zvlášť. Ačkoliv jsou již staršího výrobního data (rok výroby 1975), prošly rekonstrukcí a 

modernizací, proto jsou v současnosti plně využívány. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2.4  Zakládací zařízení před vulkanizací  

7) Zrání výrobků 

Mezi jednu z posledních fází procesu patří zrání výrobků. Ty jsou opět v gitterboxích 

převezeny do skladu na hale č. 2, kde probíhá šestnáctihodinové chladnutí na teplotu, určenou 
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K navazující kontrole. Chladnutí je důležité hlavně z důvodu snadnějšího rozpoznání rysů 

finálního produktu. 

8) Kontrola tvrdosti 

Výrobky musí projít kontrolou vlastností, přesněji se musí vyhodnotit jejich tvrdost. 

Na základě které je jednotlivý výrobek zařazen do příslušné varianty a označen 

identifikačními údaji. Toto všechno se provede na dalším stanovišti, jež je složeno ze 

specializovaných strojů značky Müko na hale č. 4.  

Müko – zkušební poloautomat, jehož hlavní funkcí je zařazení finálního výrobku do 

variant výrobků dle předem stanovených parametrů. Toto zařazení provede na základě 

výsledku zkoušky tuhosti, která probíhá následujícím způsobem. Jednotlivý kus je umístěn na 

nastavenou dráhu, kde je na něj vytvářen tlak vytláčecím přípravkem. Vzniklá odporová síla 

je změřena siloměrem a přiřazena dle kritérií do příslušné varianty výrobku. Tu stroj pomocí 

odpovídajícího písmene zaznamená gravírováním na každý kus. 

Gravírování – technologie, která za pomoci odebrání materiálu vytváří nápisy, loga 

nebo ornamenty. Tato metoda dokáže plně nahradit ruční rytí. Nejčastěji se s gravírováním 

můžeme setkat při umísťování log společností na předměty, jako jsou například: vývrtky na 

víno, přívěšky, otvíráky či zapalovače. 

Obsluha stroje postupně vloží každý výrobek do stoje, který dle kritérií zařadí výrobek 

do příslušné varianty a označí každý kus odpovídajícím písmenem. Dále se výrobek potiskne 

VideoJet a zkontroluje kamerou. Jedná se tedy o stoprocentní kontrolu. Protože se jedná o 

poslední fázi výroby, jsou výrobky zabaleny do přepravek dle požadavků odběratelů. 

9) Konečná dokumentace 

Před samotnou expedicí zůstávají přepravky s výrobky uskladněny na hale č. 6, na 

které proběhne vypsání potřebné dokumentace a označení pro přepravní společnost. 
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Pro takto popsaný tok materiálu jsme vytvořili následovnou tabulku, která nám ukáže 

vzdálenost, jež materiál pomocí desty musí při každé výrobní dávce urazit. 

Tab. 1:  Tabulka vzdáleností 

Trasa Naměřená vzdálenost v metrech 

Příjem materiálu – sklad materiálu 35 

Sklad materiálu – čistění, leptání 140 

Čistění, leptání – lakování 10 

Lakování – sklad materiálu 150 

Sklad materiálu – vulkanizace 50 

Vulkanizace – sklad materiálu 50 

Sklad materiálu – kontrola tvrdosti 60 

Kontrola tvrdosti – expediční sklad 50 

+ přivezení dalšího materiálu 50 

Celkem 595 

    

Jako grafická pomůcka tohoto popisu nám poslouží schéma materiálového toku. Díky 

kterému si názorně ukážeme, jak se materiál pohybuje po výrobně (logistické cesty). Díky 

němu si můžeme uvědomit zbytečné transporty a manipulace za účelem lepšího organizování 

pracovišť a tím minimalizovat logistické toky. 
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Obr. 2.2.6  Schéma materiálového toku 
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3. NÁVRH SOUBORU ŘEŠENÍ PRO ZLEPŠENÍ PLYNULOSTI 

VÝROBY 

Tato kapitola se zaměřuje na charakteristiku zpracovaných návrhů. Konkrétně byly 

zpracovány 3 návrhy, které vždy vychází ze současného stavu. 

Požadavky návrhu: 

1) Z důvodu provozně starších vulkanizačních lisů č. 15 a č. 16 byl jeden z 

nejdůležitějších požadavků, aby se s těmito lisy nemuselo hýbat. Což znamená, že 

právě tyto dva lisy se staly středem celé úpravy rozmístění konečných stanovišť. 

2) Uložení výrobků v posledních fázích procesu do navržených klecových přepravek o 

velikosti 300 x 400 x 300 mm. 

3) Navržení dopravníku, či jiné logistické pomůcky, která by usnadnila přepravu mezi 

vulkanizačními lisy a zkušebními poloautomaty značky Müko. Přičemž by sloužil i 

jako sklad, ve kterém by výrobky zrály po stanovenou šestnáctihodinovou dobu, která 

odpovídá výrobě dvou směn. 

4) Snížení přepravní intenzity vnitropodnikové logistiky, popřípadě odstranění 

koncentračních bodů logistiky v místě skladu materiálu na hale č. 2  

 

3.1.   Návrh č.1 – Nepoháněný gravitační dopravník 

Změny v procesu materiálního toku jsou zpozorovatelné až od šestého kroku 

současného stavu, kdy jsou následující fáze procesu přesunuty a seskupeny tak, aby jejich 

umístění bylo blíže k sobě a stanoviště tvořily plynulejší materiálový tok za sebou. Dále byl 

brán ohled na snížení manipulace s výrobky mezi halami a snižování objemu polotovarů ve 

skladu materiálu. V návrhu se projevila snaha o splnění všech čtyř požadavků, které se 

následně i podařilo uskutečnit. 

 

3.1.1   Přesunutí poloautomatů 

Zakládá se na přestěhování zkušebních poloautomatů značky Müko z původního 

stanoviště v hale č. 4. Jako nejlepší pozice pro umístění těchto strojů byla vybrána poloha 

vedle vulkanizačních lisů č. 15 a č. 16 na hale č. 1. Zde muselo být uvolněno potřebné místo a 
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pro stávající lisy nalezeno nové působiště. Tímto přeuspořádáním se ušetřilo nejen mnoho 

času při manipulaci s materiálem, ale také se snížila koncentrace logistického toku v prostoru 

skladu materiálu.  

Poloautomaty Müco jsou umístěny do levé části haly č. 1 mezi sklad forem a 

vulkanizační lisy č. 15 a č. 16. Čela těchto strojů, kde jsou situovány prostory pro obsluhu 

stojů, jsou nasměrována do uličky haly. Hlavním důvodem je zkrácení trasy chůze obsluhy 

stroje, která přemísťuje klecové přepravky s výrobky od válečkového dopravníku ke stroji na 

místo pro ně vyhrazené. Druhým důvodem je snadnější přístup desty a následná manipulace s 

výrobky, které již prošly fází kontroly a nyní jsou určeny k zabalení a následné expedici. 

 

3.1.2   Návrh dopravníku 

 Dalším krokem bylo vytvořit možný transportér, který by nebyl z důvodu stísněného 

prostoru velikostně náročný a zároveň by splňoval požadavek na dostatečný objem pro 

dvousměnnou výrobu. Za nejvhodnější variantu byl vybrán nepoháněný gravitační dopravník. 

Ten je umístěn ve stěně haly sousedící s vulkanizačním lisem č. 16. (Obr. 3.1.3) 

Dopravník – zařízení, které je určené k nepřetržitému transportu komponentů (zboží) 

v různých směrech pohybu. Protože se velikost a tvar komponentů může odlišovat, je 

jednodušší s nimi manipulovat v krabicích, nebo na paletách o totožných velikostech.  

Jedná se o nepoháněný gravitační dopravník (válečkový), osazený pod určitým úhlem 

tak, aby se po něm předmět pohyboval samovolně pouze vlastní tíhovou silou. Dopravník 

tohoto typu vyniká svou vysokou únosností, robustní konstrukcí a především je vyráběn tzv. 

na míru. Což znamená, že kostra dopravníku je tvořena z profilů stavebnicového systému a je 

tudíž snadné připojit na konstrukci další přípojné profily a doplňující technologie.  

 

Konstrukce dopravníku: 

Hlavní částí dopravníku je základní nosná konstrukce, jež je postavena na podpěrách. 

Délka této konstrukce činí 11 metrů. Na rám jsou upevněny válečky, které tvoří souvislou 

dráhu. Jedná se o plastem potaženou trubku s vnějším průměrem 32 mm. Celý dopravník je 

tvořen soustavou válečkových kanálů, které jsou rozděleny do dvou sloupců o pěti pod sebou 
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jdoucích řadách (Obr. 3.1.1). Na konci každého kanálu je namontován mechanický separátor, 

který slouží k bezpečnému a jednoduchému vyjmutí klece z dopravníku. Abychom zamezili 

pádu klece z dopravníku, je nainstalováno boční vedení. Celá konstrukce obsahuje i 2 

zatáčející části, které jsou vyřešeny pomocí rolen. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1.1 Konstrukce dopravníku 

Dopravník slouží pro více variant daného výrobku, proto jsou kanály mezi ně 

rozděleny. Nejpočetnější variantou je výrobek označený písmenem A, jež tvoří 90% 

produkce, tudíž je pro něj vymezeno 8 kanálů. Zbylé 2 slouží pro variantu B. I když je zde 

vyráběna i varianta C, její produkce činí tak malé procento, že není nutné pro ni přidělit 

samostatný kanál (Obr. 3.1.2).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1.2 Rozmístění variant výrobků 
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Obr. 3.1.3  Zakreslení dopravníku ve stěně haly 

 

Postup práce dopravníku: 

Obsluha vulkanizačního lisu naskládá výrobky do klecových přepravek. Na základě 

toho, jaká varianta byla vyráběna, vybere odpovídající kanál dopravníku a přepravku do něj 

vloží. Ta se za pomoci vlastní tíhové síly přesune do přední části dopravníku (odebírací zóny), 

kde stlačí páky mechanického separátoru. Automaticky se zvednou oddělovací desky, které 

zamezí posunu další přepravky. Tímto se první přepravka oddělí od ostatních a je připravena 

k odběru obsluhou nadcházející operace. Po vyjmutí přepravky z dopravníku se páky vrátí do 

původního stavu a druhá přepravka zaujme místo již odebrané přepravky. 
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3.2   Návrh řešení č. 2 – Automatický mezisklad 

V tomto návrhu se opět změny projevují až po šestém kroku současného stavu. Hlavní 

změnou je řešení transportéru výrobků mezi úseky vulkanizačních lisů a zkušebních lisů 

značky Müco.   

 

3.2.1   Návrh skladu 

Tento návrh se specializuje na skladování výrobků ve speciálně navrženém plně 

automatickém meziskladě. Rozsah meziskladu je určen objemem výroby jednotlivých strojů a 

potřebou šestnáctihodinového zrání výrobků. Pro námi zadané stoje je stanoven na 160 kusů 

klecových přepravek (Obr. 3.2.1), což odpovídá dvěma směnám výroby. Tento mezisklad je z 

důvodu malého prostoru umístěn v jedné lodi haly do výšky 2.500 mm. Je situován nad 

výrobní stroje č. 51, 51 a 48 (Obr. 3.2.2). 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2.1  Klecová přepravka  

Popis: 

Do prostoru nad pracoviště č. 51, 52 a 48 je instalována samostatná ocelová 

příhradová konstrukce, na které se upevní automatický sklad složený z 26 samostatných 

válečkových kanálů. Maximální rozsah skladu dosahuje až 546 přepravek. Přitom každý kanál 

je stanoven na 12 klecových přepravek o hloubce 300 mm a šířce 400 mm a skládá se z 

válečkových segmentů s vlastním pohonem a soustavou optických čidel. 
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Vstupní a výstupní části skladu: 

 vodorovné pásové dopravníky (Obr. 3.2.3) pro vkládání plných přepravek (fialový 

blok na výkresu) 

 šikmý stoupající pásový dopravník pro transport do úrovně automatického skladu 

(zelený blok na výkresu) 

 vodorovný pásový dopravník (Obr. 3.2.4) pro přiblížení a přesunutí klecové přepravky 

na válečkový dopravník (fialový blok na výkresu) 

 vodorovný válečkový dopravník pro přesun přepravky před cílový skladovací kanál 

 

 

 

Obr. 3.2.2  Návrh řešení  
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Popis procesu vstupu: 

Obsluha vloží přepravku na vodorovný dopravník, na ovládacím panelu zvolí druh 

výrobku a stiskem tlačítka dopravník spustí. Vodorovný dopravník přesune přepravku k 

šikmému dopravníku, který přepravku přemístí do úrovně automatického skladu, kde se po 

další vodorovné sekci pásového dopravníku přesune přepravka na válečkový dopravník. 

Válečkový dopravník sestavený ze samostatně řízených sekcí transportuje přepravku před ústí 

skladového kanálu, který pro danou přepravku vyhodnotí dle předem definovaných 

parametrů. Pomocí přesuvné sekce bude přepravka posunuta na válečky skladového kanálu, 

kde bude automaticky posunuta co nejblíže výstupní části skladového kanálu. 

Součástí vstupní části systému je počítání přepravek vložených na vstupní sekci a 

evidence počtu přepravek v každém kanálu. 

 

Obr. 3.2.3 Dopravník s přesuvnou sekcí – posun dopravníkem [9] 

Obr. 3.2.4 Dopravník s přesuvnou sekcí – aktivace přesunu [9] 

Popis procesu výstupu: 

Obsluha u výstupní sekce na ovládacím panelu zvolí požadovaný druh výrobku a 

počet přepravek. Následně stiskem tlačítka aktivuje požadavek v systému. Řídicí systém dle 

předem definovaných parametrů určí skladový kanál a zahájí vyskladňování. Na výstupu 

skladového kanálu je posunuta přepravka na přesuvný modul výstupního válečkového 

dopravníku, kterým je transportována k vodorovnému pásovému dopravníku. Přes vodorovný 

pásový segment a šikmý klesající dopravník je přepravka dopravena na výstupní vodorovný 

pásový dopravník, kde je připravena pro odebrání obsluhou. Odběrné místo je situováno na 

konci dopravníku, aby byla zajištěna posloupnost vychystání dle příkazů a zároveň bylo 

možné využívat akumulaci více přepravek na dopravníku. 
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Součástí výstupní části systému je počítání vyskladněných přepravek a vizualizace 

obsazenosti skladových kanálu s rozlišením druhů výrobků.  

3.2.2   Přesunutí poloautomatů 

Cílem bylo přesunout stroje značky Müko na nové stanoviště na hale č. 1. Tento krok 

vede ke zkrácení trasy při manipulaci s výrobky a tím i zkrácení času celkového procesu 

výroby. Dále se tím podpoří snižování kritického logistického bodu ve skladu materiálu na 

hale č. 2.  

Stroje jsou umístěny mezi vulkanizační lisy č. 15 a č. 16 a sklad forem (Obr. 3.2.5). 

Pro lepší dostupnost manipulační techniky při odvozu již zkontrolovaných výrobků jsou 

otočeny čelem do uličky u skladu forem. Další výhodou této pozice je snadnější přístup 

obsluhy k těmto strojům. 

Přesunutí zkušebních lisů značky Müko v tomto návrhu přesně odpovídá přesunutí 

strojů značky Müko v návrhu č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.2.5 Umístění strojů na hale č. 1 
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3.3.   Návrh č. 3 – Nové haly 

 Další návrh se jako jediný zabývá celým materiálovým tokem a jsou zde 

obsaženy všechny fáze procesu. Svým rozsahem úprav mnohoznačně převyšuje předešlé 2 

návrhy. Zahrnuje již i připravovanou přístavbu nových hal, po kterých jsou rozesety některé 

pracoviště řešeného procesu. Tyto haly jsou přizpůsobeny jak po technické stránce, tak pro 

bezpečnější práci lidí na stanovištích. 

3.3.1   Přehled bodů návrhu 

První změnu lze zaznamenat již při přijímání materiálu, které se uskutečňuje v nově 

vystavěné hale S005. V této hale nalezneme 4 rampy, které poslouží pro rychlejší a snadnější 

přijímání materiálu. Díky větším prostorovým podmínkám je usnadněna vstupní kontrola a 

následné přerozdělování.  

Materiál se podle druhu uloží do příslušného skladu. Pro směsi určené k vulkanizaci je 

připraven nový plně klimatizovaný sklad, který splňuje všechny podmínky pro to, aby směsi 

neztrácely své specifické vlastnosti a zamezil jejich stárnutí. Ostatní materiál je umístěn do 

skladu materiálu, který je vybaven rozsáhlým regálovým systémem. 

Stanoviště, kde se upravuje hlavně povrch dílů, tedy fáze čištění, leptání a lakování je 

přesunuto do nové haly S002. Ta je vybavena nejnovější technologii, která sníží šíření 

nebezpečných látek do prostoru na minimum a tím zvýší bezpečnost práce na těchto 

pracovištích. Dále je zde umístěn Supermarket, jedná se o systém válečkových tratí, díky 

kterým se usnadní manipulace s polotovary. Toto vede ke zrychlení materiálového toku po 

halách.  

Zhotovení válečkových dopravníků pro fázi zrání výrobku, díky kterým odpadá 

nadměrná manipulace s nimi. 

Přesunutí poloautomatů značky Müko na nové stanoviště blízko vulkanizačních lisů 

vede ke zrychlení přepravy výrobků a tím i celého procesu výroby. 

Tento návrh je podrobněji popsán v následující kapitole.  
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4.   NÁVRH REALIZACE VYBRANÝCH ŘEŠENÍ 

Po důkladném zvážení a předložení všech návrhů, jež byly vypracovány, vedení 

podniku shledalo za nejlépe vyhovující návrh č. 3, který se následně bude i realizovat. Proto 

je tento návrh v kapitole podrobněji popsán. 

Tento návrh je ze všech předložených návrhů nejrozšířenější a zahrnuje všechny fáze 

procesu. Je v něm zahrnuto schválení výstavby, které je v brzké realizaci. Proces je rozmístěn 

i do nových hal, které jsou uzpůsobené některým stanovištím tak, aby splňovali všechny 

normy a požadavky na bezpečnost při práci. 

 

4.1   Nové prostory a vybavení: 

S005 – tato hala slouží pro příjem materiálu a dílů. Jsou zde vybudovány 4 rampy, 

které jsou jednak určené k přijímání materiálu a dílů a také k následné expedici. Hala je 

prostorná a pojme velké množství. V levé části je umístěn vysokokapacitní regál pro formy a 

v pravé části je situován rozsáhlý systém regálového uložiště určeného pro hotové výrobky 

připravené k expedici. 

S002 – Celou halu lze rozdělit na 2 části. Na pravé straně jsou umístěny stříkací 

zařízení a výrobní systém pro čištění a leptání plastových dílů. Na levé straně haly se nachází 

Supermarket. Celá hala je vybavena nejnovějším systémem odsávání nebezpečných zplodit od 

strojů do spalovací jednotky nebezpečných látek. Dále je v prostoru použita speciální 

elektroinstalace, která je určená do prostředí s nebezpečím výbuchu. Tyto kroky vedou k 

bezpečnějšímu pracovišti. 

Přepravky – pro tento návrh jsou nově zvoleny plastové přepravky o rozměrech 400 x 

300 x 280 mm (Obr. 4.1). Jednou z jejich největších předností je velmi nízká hmotnost, díky 

které usnadňují pracovníkům manipulaci s nimi. Dále, že jejich dno i stěny jsou plné a proto 

zaručují, že z nich nebudou vypadávat žádné případné nečistoty a naskytuje se zde i možnost 

umístit na stěny přepravky potisk. Přepravky jsou uzavíratelné plastovým víkem s úchyty pro 

bezpečnější zacházení. Jsou určené pro technické účely, proto je kladen důraz na jejich 

vysokou životnost. 
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Obr. 4.1  Plastová přepravka [8] 

 

4.2   Podrobná charakteristika návrhu č. 3 

 

1) Příjem materiálu 

Příjem materiálu a dílů je uskutečňován v nově vystavěné hale, která se prozatímně 

označuje S005. Zde je materiál přijat, provede se vstupní kontrola a schválené dodávky jsou 

následně rozděleny podle druhu. Pro zefektivnění práce lidí je každému skladníkovi dané 

směny přiřazen určitý úsek. To vede hlavně k plně využité pracovní síle. 

 

2) Sklad materiálu 

1. Klimatizovaný sklad na směsi – do tohoto skladu jsou převezeny všechny směsi 

určené k pozdější vulkanizaci. Je speciálně upraven tak, aby zaručoval kvalitní 

podmínky pro směsi a tím zamezil jejich stárnutí, což by mělo neblahý dopad na 

následné zpracování. Tento sklad se nachází na hale č. 3. 

2. Sklad materiálů a dílů – sklad je určen pro všechen materiál vyjma směsí. Setrvává 

na hale č. 6, která prošla četnou rekonstrukcí. Jsou zde umístěny regálové systémy 

pro větší objem zásob. Přivezený materiál je pomocí manipulační techniky uložen 

na odpovídající místo. 
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3) Čištění a leptání 

Tento úsek procesu je přemístěn z původní haly č. 4 na novou halu S002, kde jsou 

taktéž plastové díly pomocí desty převezeny k zpracování. Zde probíhá samostatný proces 

čištění a leptání, který je nezměněn od současného stavu.   

  

4) Lakování 

Následná fáze procesu je rovněž přemístěna do prostorů na nové hale S002. Jedná se o 

povrchovou úpravu dílů, na které je aplikován ochranný nástřik. Obsluha lakovacího 

automatu převezme plastové díly z předešlé operace, vloží díly do stříkacího zařízení a spustí 

proces aplikace nástřiku.  

 

5) Supermarket 

Po dohotovení obsluha díly naskládá do přepravky a podle varianty výrobku vloží do 

příslušného sektoru supermarketu. 

Supermarket - rozsáhlý systém válečkových tratí (Obr. 4.2). Mezi jeho hlavní plusy 

lze zařadit znamenité vlastnosti pohybu, díky kterým se rovnoměrně a klidně přepravka 

pohybuje po trati i při malém spádu celé konstrukce. Ta je navržena tak, aby zamezila 

jakémukoliv nárazu přepravek mezi sebou. Díky velké stabilitě je zaručena dlouhodobá 

životnost celého systému.  

Supermarket je konstruován jako stavebnicová skládačka, což znamená, že je 

jednoduše rozložitelný, přičemž jeho největší výhodou je možnost připojit na konstrukci další 

profily a tím uzpůsobovat objemové hodnoty celého systému.  

Nachází se v levé části haly S002. Je dlouhý 6 metrů a jeho hloubka činí 4 metry. 
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Obr. 4.2:  Ukázka Supermarketu [9] 

 

6) Vulkanizace 

Přepravky jsou pomocí desty převezeny vyhrazenou trasou k vulkanizačním lisům. 

Tato trasa je uzpůsobena tak, aby desta podstupovala co nejkratší vzdálenost, a tím se šetřil 

nejen čas, ale snižovalo se i opotřebení manipulační techniky. Dále se prostřednictvím přesně 

vytýčených tras usiluje o optimalizaci logistických toků a minimalizaci jejich křížení. 

Hlavním důvodem bylo odstranění kritického uzlu ve skladě materiálu. 

 

7) Zrání výrobků 

V rámci optimalizaci materiálových toků a na základě přemístění finálních stanovišť 

se výrobky již po vulkanizaci nevracejí do skladu materiálu, aby zde podstoupili 

šestnáctihodinové zrání, ale jsou obsluhou umístěny do systému válečkových dopravníků. Ty 

mají za úkol roztřídit výrobky podle variant, uschovat na dobu nutnou ke zrání a v neposlední 

řadě zjednodušit následnou dopravu k další operaci.  

Dopravník je složen z hliníkových profilů, které lze do sebe skládat na základě 

stavebnicového principu. Výhodou je jednoduchá lehká konstrukce, která ale zaručuje skvělé 

vlastnosti chodu a dlouhou životnost. V prostoru jsou umístěny dva tyto dopravníkové sklady 

a to vždy v blízkosti zkušebního poloautomatu značky Müko. 
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8) Kontrola tvrdosti 

Stroje Müko jsou přesunuty z původního místa na hale č. 4, na stanoviště vedle 

vulkanizačních lisů č. 15 a č. 16 (Obr. 4.3). 

První poloautomat je umístěn do prostoru mezi vulkanizační lis č. 16 a oddělení 

výstupní kontroly. Prostor pro obsluhu a tedy i čelo stroje je otočeno k lisu č. 16, který bude 

také hlavním zásobitelem výrobky určenými ke kontrole. 

 

Druhý poloautomat je postaven na místo ke stěně haly mezi vulkanizační lis č. 16 a 

řadu další výrobní linie Actros Daimler. Je otočen čelem do uličky pro snadnější přístup a 

jednodušší odvoz již zkontrolovaných výrobků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3  Nové umístění poloautomatů Müko 
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Celý návrh č. 3 a jeho materiálové toky jsou shrnuty v Obr. 4.4 pomocí schématu 

materiálového toku. Jsou zde zaznačeny nově vybudované haly (zelená barva) a dále 

materiálový tok po přesunutí stanovišť na jejich nové umístění.  

 

Obr. 4.4  Schéma materiálového toku návrhu č. 3 
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5.   VYHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ VYBRANÝCH ŘEŠENÍ 

V této kapitole se zhodnocují přínosy schváleného návrhu.  Jsou zde shrnuty zásadní 

změny mezi současným stavem a vybraným návrhem. Pro jasnou představu změny 

materiálového toku jsou přiloženy schémata tohoto toku v současném stavu a následně podle 

návrhu.  

Na obrázcích č. 7.3 a 7.4 můžeme viditelně zaznamenat změny v materiálním toku, 

přesunutí pracovišť a snížení intenzity vnitropodnikové logistiky, které jsou rozepsány níže. 

5.1  Sklady 

1) Sklad materiálu – tento sklad byl kompletně přesunut z haly č. 2 do zrekonstruované a 

k tomuto účelu přizpůsobené haly č. 6. Nainstalovaly se zde velkokapacitní regálové 

systémy, které poslouží k uložení veškerého materiálu. 

2) Klimatizovaný sklad na směsi – hala č. 3 také prošla značnou rekonstrukcí. Byl 

vytvořen zcela nový sklad určený pro skladování pryžových směsí upravený tak, aby 

zajišťoval ty nejlepší podmínky pro dlouhodobé udržení vlastností směsí. 

5.2  Hala S002 

Byla zřízena nová hala určená pro fáze procesu čištění, leptání a lakování. Ta byla 

navržena tak, aby zvyšovala bezpečnost práce na tomto rizikovém pracovišti. Je opatřena 

nejnovějším systémem odsávání nebezpečných zplodit od strojů, které jsou zničeny ve 

spalovací jednotce nebezpečných látek. V neposlední řadě je zde nainstalována speciální 

elektroinstalace, která snižuje nebezpečí výbuchu. Zakreslena zelenou barvou na obr. č. 7.4. 

5.3  Supermarket 

V rámci snahy odstranit z materiálového toku kritický koncentrační bod logistiky ve 

skladu materiálu, byl navržen a zkonstruován systém válečkových tratí – Supermarket. Díky 

tomuto meziskladu se nemusí polotovary vracet do skladu materiálů, ale vyčkají zde na další 

zpracování. Tento krok vede ke snížení objemu rozpracované výroby ve skladu materiálu. 
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5.4  Vnitropodniková logistika 

Byly navrženy přesné trasy pro manipulační techniku, které mají za úkol snížit 

intenzitu přepravy v některých kritických bodech. Trasy jsou rozloženy tak, aby nedocházelo 

k častému a zbytečnému křížení, které by mělo negativní dopad na čas strávený při 

manipulaci. Jednu z takto navržených tras lze zaznamenat i v našem procesu a dále je 

zakreslena v obrázku č. 7.4. 

 

5.6  Zrání výrobků 

Oproti současnému stavu se výrobky po vulkanizaci nevracejí do skladu materiálu, ale 

ukládají se do systému válečkových dopravníků, kde probíhá proces zrání. Tento krok opět 

vede k snížení kritického koncentračního bodu ve skladu materiálu. Další výhodou je, že 

následující fáze procesu nepotřebuje k zahájení činnosti již manipulační techniky, nýbrž 

obsluha zkušebního poloautomatu pouze odebere dotyčnou přepravku s kusy z dopravníku. 

Tím se šetří nejen manipulační technika, ale hlavně se zkrátí čas mezi jednotlivými stanovišti 

v procesu.  

 

5.7  Přesunutí strojů 

Z důvodů zkracování prostojů mezi fázemi procesu a také uspořádání procesu výroby 

do určitých výrobních buněk, byly zkušební poloautomaty Müko přesunuty z haly č. 4 blíže k 

vulkanizačním lisům. To mělo za následek zkrácení času celého procesu a také zjednodušení 

materiálového toku po halách. Původní stav - Müko na hale č. 4 (Obr. č. 7.1), a nové umístění 

strojů (Obr. č. 7.2). 
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Obr. 7.1  Původní umístění strojů Müko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.2  Nové umístění strojů Müko 
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Obr. 7.3  Schéma současného stavu 

Obr. 7.4  Schéma materiálového toku podle návrhu 
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Závěr 

 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout takové řešení, které by na základě 

přeuspořádání pracovišť a vytvoření možných transportérů upravil konečný materiálový tok 

tak, aby se stal přehlednější, plynulejší a díky odstranění časových ztrát také rychlejší. 

V první části jsou blíže popsána teoretická východiska pro řešený problém. Je zde 

nastíněna filozofie kaizen, hlavní pojmy z oblasti průmyslové logistiky a také některé ze 

zásad firmy Toyota. 

Další čtyři kapitoly byly věnovány praktické části bakalářské práce. V druhé kapitole 

je představena společnost, její historie a portfolio produktů, které vyrábí. Následně je 

vypracována analýza současného stavu a celý proces výroby vybraného produktu je detailně 

rozepsán. Jsou zde představeny i stroje, kterými produkty během výroby projdou. 

Další kapitola obsahuje tři návrhy řešení. Stěžejní část prvního návrhu byl nepoháněný 

gravitační dopravník, který by sloužil k přesunu výrobků mezi vulkanizačními lisy a 

zkušebními poloautomaty. Tento dopravník by mohl být použit i jako mezisklad těchto 

operací, což by vedlo ke snížení kapacity rozpracované výroby na centrálním skladu. Další 

výhodou by bylo snížení manipulace s výrobky a tím zjednodušení materiálového toku  

Druhý návrh se zaměřuje na skladování výrobků v plně automatickém meziskladě, 

který by byl umístěn v hale č. 1 na ocelové konstrukci nad výrobními stroji. Tímto umístěním 

se snižuje potřeba rozlehlého prostoru určeného pro skladování výrobků na hale č. 1. Sloužil 

by také jako dopravník mezi vulkanizačními lisy a zkušebními poloautomaty. Přínosem by 

bylo zkrácení času potřebného k manipulaci a tím i zkrácení celkového času procesu. 

Poslední návrh je nejrozšířenější a zabývá se všemi fázemi procesu. Je v něm zahrnuta 

i výstavba nových hal, do kterých jsou některé stanoviště umístěny. Tyto haly jsou 

přizpůsobeny jak po technické stránce, tak pro bezpečnější práci lidí na stanovištích. Dále 

obsahuje dva mezisklady, které nahradily běžné sklady. Jsou založeny na principu tahu 

v materiálovém toku a je zde definováno přesné množství přepravek s díly. Usnadnily hlavně 

manipulaci s výrobky a snížily objem rozpracované výroby ve skladu materiálu. 
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Všechny tři návrhy byly předloženy vedení společnosti. Po důkladném přezkoumání 

všech možností rozhodlo o schválení třetího návrhu. Pátá kapitola obsahuje porovnání 

současného stavu s vybraným návrhem a byla doplněna také o schémata pro lepší představu 

úpravy materiálového toku. 

Domnívám se, že cíl bakalářské práce byl splněn a vybraný návrh pomůže ke zlepšení 

materiálového toku a tím i plynulosti celé výroby. 
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