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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

HLOCH, M. Integrace nového modelu do stávající linky: diplomová práce. Ostrava: VŠB 

– Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2015, 52 

s. Vedoucí práce: Šajdlerová, I. 

Diplomová práce se zabývá částí linky Nástavba. V současnosti se na lince vyrábí dva 

modely aut a to TYP1 a TYP2. TYP1 bude z výroby vybíhat a nejprve ho nahradí TYP3 a 

později TYP4. Podle zadání musí být linka po integraci schopna vyrábět 3+1 modely. 

Součástí integrace má být rovněž navýšení kapacity a flexibility linky. Celá integrace se 

musí uskutečňovat během plného provozu a přes víkendy tak, aby po celozávodní 

dovolené mohla naběhnout výroba nového modelu. Diplomová práce obsahuje návrhy 

konkrétních opatření či postupů, které zajistí, aby integrace nových modelů do stávající 

linky proběhla v co nejkratším čase a bez dopadů na současnou výrobu.  

 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 

HLOCH, M. Integration of a New Model to the Existing Lines. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical 

Technology, 2015, 52 s. Thesis head: Šajdlerová, I. 

The thesis deals with parts of the line Body. Currently, the line produces two models of 

cars TYP 1 and TYP 2. TYP 1 will jut from the factory and replaced by TYP 3 and then 

TYP 4. According to the assignment, the line must be able to produce 3+1 models. The 

integration should also be increasing capacity and flexibility of the line. The entire 

integration must take place during full operation and on weekends so that after a company-

wide holiday the production of new models could start. The thesis contains proposals for 

specific actions or procedures to ensure that the integration of new models to the existing 

lines take place in the shortest possible time and with no impact on current production. 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

CPM    Critical Path Method 

CR   Celková rezerva  

I    Objem spotřebovaných faktorů 

JIT    Just in Time 

KC   Kritická cesta 

NMT, TE  Nejdříve možný termín uzlu  

NPT, TL  Nejpozději přípustný termín uzlu 

𝑭𝒆𝒇    Efektivní časový fond linky 

𝑭𝑺𝒆𝒋     Efektivní časový fond j-tého výrobního zařízení 

O     Objem vyrobených statků   

𝑷𝒋     Pracnost na výrobu jednice výkonu v Nmin nebo Nh. 

𝑸    Počet součástí, které mají být na lince vyrobeny 

𝑸𝒋    Kapacita jednice j-tého výrobního zařízení 

SMED   Single Minute Exchange of Dies 

SOP   Zahájení sériové produkce (Start of Production) 

TMS   Turnkey Manufacturing Solutions GmbH 

TPS   Tecnomatix Plant Simulation 

𝑽𝒋     Výrobnost j-tého zařízení 

ZOS   Zahájení ověřovací série  

ZAR Zahájení automatického režimu (nemusí být splňena kapacita 

výroby) 

𝒅     Počet pracovních dnů v roce 

𝒈    Počet vzájemně zaměnitelných pracovišť 

𝒉    Počet pracovních hodin za jednu směnu 

ti
(0)

   Nejdříve možný začátek činnosti 

ti
(1)   

Nejpozději možný začátek činnosti  

tj
(0)   

Nejdříve možný konec činnosti   

tj
(1)

   Nejpozději možný konec činnosti  

yij   Délka trvání činnosti 

𝒛     % nevyhnutelných časových ztrát 

𝝈     Směnnost 
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Úvod  

V současné době jsou na výrobní linky v automobilovém průmyslu kladeny vysoké 

nároky. A to zejména v oblasti jejich flexibility. Linky musí být schopny přestavby na jiný 

model v krátkém čase. Hlavním důvodem je snaha výrobců o minimalizaci nákladů, 

maximální využití dané plochy a udržení si konkurenceschopnosti. Nové modely často 

vychází ze společného základu a sdílí mezi sebou mnohé komponenty. 

Tento trend se samozřejmě týká i části svařování karoserie při výrobě automobilu. 

Automobilky hledají další a další možnosti, jak zlevnit výrobu nových aut. Zajímavým 

řešením se stala modulární podvozková platforma pro širokou nabídku modelů. Jedná se 

v podstatě o univerzální podvozek, na kterém se dá měnit délka a šířka, a který přitom 

využívá stejné díly vyráběné ve velkých sériích. Tím se docílí snížení vývojových a 

výrobních nákladů a také větší pružnosti reakce na aktuální poptávku zákazníků. [16]   

Nové modely využívají modulární podlahy, na které se navaří až rozdílné vnější 

(pohledové) díly, které dotváří celkový design automobilu. Z tohoto důvodu je možné na 

jedné výrobní lince vyrábět více modelů. Tento systém ovšem klade vysoké nároky na 

řízení celé linky a logistiku.  

Daná problematika se úzce dotýká i podniku, pro který je tato diplomová práce 

zpracována. Cílem diplomové práce je navrhnout taková opatření či postupy, které zajistí, 

aby integrace nových modelů do stávající linky proběhly v co nejkratším čase a bez 

dopadů na současnou výrobu. 
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1 Teoretický úvod do problematiky  

1.1 Výroba a efektivnost 

Ve výrobě by mělo být cílem dosažení stavu, kdy jsou všechny výrobní zdroje 

využívány efektivně. Efektivnost výroby je jedním z důležitých pojmů ekonomie a 

managementu. Efektivnost znamená vyloučení plýtvání omezenými zdroji a jejich 

využívání ve výrobě takovým způsobem, který je nejbližší cíli podnikání a to je většinou 

tvorba zisku. Účinnost je možno hodnotit ukazatelem výnosnosti výrobních faktorů V, 

který vyjadřuje vztah mezi objemem vstupů (I) a výstupů (O). [1] 

 

𝑉 =
𝑂

𝐼
    (1)  [1] 

 

Kde O – vyjadřuje objem vyrobených statků   

 I – vyjadřuje objem spotřebovaných faktorů 

  

Čím je hodnota V větší, tím je vyšší výnosnost spotřebovaných výrobních faktorů a 

tím je vyšší efektivnost výroby. U všech socioekonomických systémů je nutné, aby 

v delším časovém horizontu byla hodnota výnosnosti výrobních faktorů V větší než 1. 

V praxi se pro hodnocení využití spotřebovaných výrobních faktorů používá ukazatelů 

produktivity. [1]  

 

1.2 Řízení a cíle výroby 

 Řízení výroby se zaměřuje na dosažení optimálního fungování výrobních systémů 

s ohledem na stanovené cíle. Podle toho, v jakém časového horizontu má být cílů 

dosaženo, je dělíme na cíle dlouhodobé, střednědobé nebo krátkodobé. [1] 

Strategické cíle bývají zpravidla dlouhodobé, taktické střednědobé a operativní 

krátkodobé. Nejdůležitější jsou cíle strategické, které ovlivňují až z 80% úspěch či 

neúspěch v podnikání a managementu. Zcela obecný návod pro jejich formulaci nelze dát, 

vždy je nutné vycházet z podmínek, ve kterých je podnikání uskutečňováno. [1] 
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Lze formulovat některé obecně platné zásady pro volbu strategických cílů [1]:  

 jednoznačné a konkrétní vyjádření cílů, 

 měly by být formulovány tak, aby zajišťovaly výhodnější pozici ve srovnání 

s konkurencí, 

 měly by být reálné a stimulující, 

 měly by být vytyčovány tak, aby zajišťovaly stabilní vývoj.  

Konkretizace těchto cílů znamená výrobu produktů vysoké úrovně a kvality 

v souladu s požadavky zákazníků, včasnou realizaci výrobkových a technologických 

inovací, zvyšování konkurenceschopnosti a optimalizaci spotřeby výrobních faktorů. Cíle a 

kritéria řízení výroby mají zpravidla vnitřní a vnější význam a interpretaci (obr. 1). [1] 

 

Obrázek 1 - Vnitřní a vnější význam cílů a kritérií řízení výroby [1] 

 

1.3 Výrobní proces 

 Při realizaci zadaných cílů v přípravě a řízení výroby je nejdůležitějším prvkem 

výrobní management. Ten na základě hlavních cílů výroby definuje, jaký bude výrobní 

systém, který má tyto cíle realizovat. Na obr. 2 je zobrazen vztah managementu a 

fyzického výrobního procesu. [1]  
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Obrázek 2 - Vztah managementu a výrobního systému [1]  

Výrobní proces je realizován výrobním systémem. Je to transformace výrobních 

faktorů na zboží. Výrobní proces je určen [1]:  

 výrobkem, 

 různorodostí a množstvím výrobků, 

 použitými technologiemi, organizací výroby a uspořádáním, 

 stabilitou výroby, 

 schopností reagovat na poptávku. 

 

1.4 Výrobní kapacita 

 Výrobní kapacita je charakterizována jako maximální objem produkce, který může 

výrobní jednotka vyrobit za určitou dobu. Kapacitou rozumíme možný výstup zařízení 

neboli možnost výroby. [6] 

Kapacita výrobní jednotky je závislá především na těchto činitelích [6]:  

 technické úrovni strojů a výrobního zařízení, 

 době jejich činnosti, 

 organizaci práce, 

 organizaci výroby, 

 kvalifikaci pracovních sil. 
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Kapacitu můžeme vypočítat následujícím vztahem [2]:  

𝑄𝑗 = 𝐹𝑆𝑒𝑗. 𝑉𝑗 =
𝐹𝑆𝑒𝑗

𝑃𝑗
  (2) [2] 

Kde 𝑄𝑗 – kapacita jednice j-tého výrobního zařízení, 

 𝐹𝑆𝑒𝑗 – efektivní časový fond j-tého výrobního zařízení, 

 𝑉𝑗 – výrobnost j-tého zařízení,    

 𝑃𝑗 – pracnost na výrobu jednice výkonu v Nmin nebo Nh. 

Časový fond výrobního zařízení je plánovaný počet časových jednotek za rok. Časový 

fond se dělí na [6]:  

 kalendářní časový fond Fk – je dán počtem dnů v roce a používá se v nepřetržitých 

výrobních procesech, 

 nominální časový fond Fn – zjistí se odečtením nepracovních dnů z kalendářního 

časového fondu, 

 využitelný (efektivní) časový fond Fef – čas pracoviště, který je využitelný pro 

výrobu. 

Efektivní časový fond můžeme vypočítat následujícím vztahem [6]: 

 

𝐹𝑒𝑓 = 𝑑. ℎ. 𝜎. 𝑔 (1 −
𝑧

100
) (3) [6] 

Kde 𝑑 – počet pracovních dnů v roce, 

 ℎ – počet pracovních hodin za jednu směnu, 

 𝜎 – směnnost,    

 𝑔 – počet vzájemně zaměnitelných pracovišť, 

𝑧 – % nevyhnutelných časových ztrát. 

 

1.5 Takt a rytmus výroby 

 Takt a rytmus výroby je standardní normativ operativního řízení výroby 

uplatňovaný zejména ve vyšších typech výroby. [3] 
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Výrobní takt je časový interval mezi dokončením dvou po sobě jdoucích operacích. 

Výrobní takt stanovíme následovně [3]: 

 

𝑇 =
𝐹𝑒𝑓

𝑄
 (4) [3] 

Kde 𝐹𝑒𝑓 – efektivní časový fond linky, 

 𝑄 – počet součástí, které mají být na lince vyrobeny. 

Do výpočtu výrobního taktu linky se započítává čas technologický a čas 

organizační. Čas technologický je potřebný čas pro výměnu nástrojů, seřízení a údržbu 

strojů. Čas organizační je čas na oddech a organizační obsluhu. [7] 

Rytmus výroby je převrácená hodnota k výrobnímu taktu a udává počet 

dokončených výrobků za jednotku času. [2] 

 

1.6 Prostorové uspořádání pracovišť 

 Prostorové uspořádání pracovišť závisí na typu výroby, její opakovatelnosti a 

stupni specializace pracoviště. Vhodné prostorové uspořádání pracovišť může výrazně 

ovlivnit výrobní proces a s tím spojené finanční náklady. Uspořádání pracovišť může být 

individuální, kde se výrobní procesy neopakují nebo skupinové. [2]  

Technologické uspořádání je seskupením pracovišť, které vychází 

z technologického postupu. Operace jsou v technologických postupech slučovány podle 

příbuznosti a stejně tak jsou stavěny i stroje. Toto uspořádání se nejčastěji volí v kusové a 

malosériové výrobě. [5] 

Modulární uspořádání je charakteristické seskupováním stejných technologických 

celků, z nichž každý plní více technologických funkcí. Příkladem je skupinové nasazení 

NC strojů v dílně nebo soustředění více obráběcích center. Modulární pracoviště mají vyšší 

produktivitu práce, a proto je nutno je využít ve dvou i třísměnném provozu. [5] 

Buňkové uspořádání je zpravidla tvořeno vysoce produktivním strojem 

s mechanizovaným nebo automatizovaným okolím jako je robot, zásobníky, zařízení na 

polohování výrobku, speciální palety, automatizovaná operační a mezioperační manipulace. 

Příkladem buňkového uspořádáni jsou plně automatizované výrobní systémy. [2] 
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Kombinované uspořádání se používá při projektování větších výrobních celků. 

Využívá vhodnou kombinaci dvou nebo více způsobů tam, kde projektant nemůže použít 

jen jeden způsob uspořádání. V praxi se nejčastěji vyskytuje kombinace technologického a 

předmětného uspořádání pracovišť. [5] 

Předmětné uspořádání je charakteristické svou orientací na výrobek a vytvoření 

menších výrobních útvarů pro kompletní zpracování výrobků nebo výrobku. Pracoviště 

jsou seřazena podle operací dle technologického postupu výrobku. Toto uspořádání se 

nejčastěji volí u sériové a hromadné výroby. [6]  

Tabulka 1 - Způsoby uspořádání pracovišť a jejich použití v závislosti na typu výroby 

Způsob 

uspořádání 

Typ výroby 

Kusová Malosériová 
Středně 

sériová 
Velkosériová Hromadná 

Technologické ano ano spíše ne ne ne 

Modulární ano ano spíše ne ne ne 

Buňkové ano ano spíše ne ne ne 

Kombinované ne ne ano ne ne 

Předmětné ne ne někdy ano ano ano 

V lince Nástavba jsou pracoviště uspořádány předmětně. Prováděné operace jsou 

v jednotlivých stanicích uspořádány podle technologického postupu výroby automobilu. 

 

1.7 SMED (Single Minute Exchange of Dies) 

 SMED je jedna z metod, které se využívají při zavádění štíhlé výroby. Cílem štíhlé 

výroby je stabilní, flexibilní a standardizovaná výroba. Štíhlý podnik se zaměřuje na 

činnosti, které přidávají zákazníkovi hodnotu a eliminují všechny ztráty a plýtvání. [2]  

 Dnešní doba je spojena s měnícími se požadavky zákazníků, kteří požadují výrobu 

menších dávek výrobků. To má za následek častější změny nástrojů a seřizování strojů. 

SMED je anglická zkratka, která v překladu znamená Výměna nástroje během jedné 

minuty. [10] 

 Metoda SMED má obvykle dva základní cíle [9]:  

 získání části kapacity stroje, která se ztrácí při dlouhém přestavování, 

 zajištění rychlého přechodu z jednoho typu výrobku na druhý, který umožní výrobu 

v malých dávkách. To znamená vyšší pružnost a nižší rozpracovanost výroby. 
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Čas seřizovací (čas přestavby), je čas, který je potřebný od ukončení výroby jednoho 

typu výrobků po výrobu prvního kusu nového typu výrobku. Celý postup vychází z důkladné 

analýzy. Všeobecně lze říci, že program redukce časů na seřízení se používá všude tam, kde 

se seřízení vykonává často a představuje významné ztráty z kapacit linky. [9]  

 

1.8 Operativní plánování 

 Operativní plánování je zahrnuto do systému operativního řízení výroby. Operativní 

řízení výroby je komplexní systémové řešení problematiky na úrovni operativního 

managementu výroby. Je možno jej charakterizovat tak, že jde o operativní plánování 

v základních oblastech, které se bezprostředně podílejí na tvorbě výsledného produktu. [3] 

 Operativní plán představuje základní nástroj operativního managementu a je 

soustavou konkrétních plánů, podle tří následujících hledisek [3]:  

 integrace vazeb jednotlivých oblastí, které se podílejí na tvorbě plánu, a které řeší 

požadavky trhu, efektivnost výroby a zajištění kvality, 

 zajištění všech činností, které se přímo podílejí na výrobním procesu, 

 nepřetržitého upřednostňování operativních plánů z pohledu věcného, časového a 

prostorového. 

Mezi hlavní požadavky operativního plánování patří [3]:  

 musí vést k realizaci požadavků trhu na základě maximálního přizpůsobení 

dynamicky se měnícím požadavkům, 

 musí působit dovnitř podniku, stanovit plánované úkoly a zajistit zdroje a jejich 

plnění tak, aby byla zaručena nejvyšší efektivnost, kvalita výroby, 

 musí koordinovat činnosti všech, kteří se podílejí na řízení různých stupňů uvnitř 

firmy a vytvořit pro ně jednoznačné a kontrolovatelné úkoly, 

 specifikuje výrobu jednotlivých dílů, podsestav a sestav v optimálním výrobním 

množství. 

 

1.9 Síťová analýza 

 Síťová analýza se používá při plánování projektu. Projekt přijatý do plánu má na 

počátku stanovený termín zadání a termín ukončení. Následně se sestrojí síťový graf, do 

kterého se zaznamenají všechny události (milníky) v projektu s dobou trvání. [3] 
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 Milníky jsou významné události, jako začátek jednoho či více následných úkolů, 

dokončení určité etapy apod. Milníky zobrazují postup prací na projektu a jsou měřítkem 

celkového pokroku projektu. K sestavení plánu milníků je výhodné přistoupit při 

strategickém plánování realizace projektu a mohou být zpracovávány pro činnosti ve všech 

fázích životního cyklu projektu. [8] 

 Výsledkem síťové analýzy je zpracovaný časový implementační plán. 

Implementační plán je nezbytné neustále aktualizovat a začleňovat do něj nové skutečnosti, 

aby se jeho plnění co nejméně vzdalovalo od projektového optimálního průběhu. Při 

zpracování plánů se často setkáváme se síťovými grafy, které jsou vhodným nástrojem pro 

stanovení optimálního harmonogramu průběhu složitých činností a jejich monitorování. [8]  

Jednou z metod síťové analýzy je metoda CPM (Critical Path Method). Metoda 

využívá graficko-analytické metody pro plánování, řízení a kontrolu složitých návazných 

procesů. Tyto procesy se dají rozložit na dílčí a organizačně spolu související činnosti, 

které se nazývají projekty. Matematickým základem síťové analýzy je teorie grafů. [11] 

 Jedním z hlavních cílů této metody je nalezení kritické cesty, která tvoří kritické 

činnosti. Kritická cesta je nejdelší cesta v síťovém grafu (určuje celkovou dobu realizace 

projektu) a její délka je dána součtem dob trvání kritických činností, které leží na kritické 

cestě. Je nazývaná kritickou cestou, protože na ní nejsou žádné časové rezervy. Případné 

prodloužení doby trvání některé z kritických činností má za následek celkové prodloužení 

doby realizace projektu. V současnosti se pro tuto techniku využívá software, např. MS 

Project. [8] 

 

Díky časovému ohodnocení činností je možno spočítat nejdříve možný termín 

každého uzlu (NMT, TE), nejpozději přípustný (nevyhnutelný) termín uzlu (NPT, TL) a 

termín ukončení celé akce. U jednotlivých činností se počítají časové údaje [2]: 

 nejdříve možný začátek činnosti – ti
(0)

     

 nejpozději možný začátek činnosti – ti
(1)

 

 nejdříve možný konec činnosti – tj
(0)

   

 nejpozději možný konec činnosti – tj
(1)

    

Označení i prezentuje výchozí (respektive počáteční) uzel, označení j prezentuje 

navazující (respektive koncový uzel) a yij je délka trvání činnosti. [2] 
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Obrázek 3 - Obecné zobrazení jedné činnosti 

V grafu se nejprve řeší směrem dopředu nejdříve možné termíny, a poté směrem 

zpátky všechny nejpozději přípustné termíny. Kritická cesta vede uzly, ve kterých se 

nejdříve možné termíny rovnají nejpozději přípustným termínům. [2] 

Správnost výsledků lze ověřit prostřednictvím incidenční matice, která je tvořena 

všemi uzly grafu (výchozími a navazujícími). Nad diagonálou se matice vyplní dobami trvání 

jednotlivých činností projektu. Do matice lze provést rovněž výpočet celkových rezerv, které 

při výsledku 0 určují uzly, ve kterých není rezerva a leží tedy na kritické cestě (KC). [2]   

CR = TLj – TEi  (5) [2] 

 

 

Obrázek 4 - Incidenční matice 

1.10 Řízení rizik 

 Při procesu plánování složitých akcí či projektů je nutné se zabývat rovněž riziky, 

která by mohla negativně ovlivnit vlastní realizaci. Je tedy důležité tato rizika identifikovat 

a vytvořit plán, jehož součástí bude i stanovení preventivních opatření tak, aby se předešlo 

případnému vzniku rizikových událostí, nebo aby se omezil jejich negativní účinek.  
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 Mezi hlavní cíle plánování rizik patří [8]: 

 minimalizace vzniku rizikových událostí, 

 odstranění příčin vzniku rizikových událostí, 

 vytváření povědomí o hrozícím nebezpečí vzniku rizikových událostí, 

 omezení negativních vlivů a dopadů rizikových událostí, 

 zpracování plánu rizikového scénáře. 

Proces řízení rizik trvá po celou dobu realizace projektu. Plán řízení rizik obsahuje 

plánování řízení rizik, identifikaci rizik, kvalitativní analýzu, kvantitativní analýzu, 

plánování ochrany před riziky a monitorování a kontrolu rizik. [8]   

 

1.11 Tecnomatix Plant Simulation  

 

 Tecnomatix Plant Simulation (TPS) je simulační a optimalizační nástroj, který 

slouží k definici výrobních systémů a procesů. Mezi hlavní možnosti využití nástroje TPS 

patří optimalizace materiálových toků, využití jednotlivých zdrojů či optimalizace procesu 

logistiky ve všech úrovních podnikového plánování z globálních výrobních zařízení. 

Samotný TPS využívá lokální závody až ke konkrétním linkám. [12] 

 V současnosti jsou podniky nezřídka nuceny řešit složité problémy a k tomu je 

zapotřebí nástroj pro objektivní rozhodování. Tento nástroj může být nápomocný například 

při navrhování nových výrobních linek, při zavádění systému Kanban, JIT, při určování 

výrobních kapacit apod. TPS je nástroj vhodný k simulaci diskrétní události, který pomáhá 

vytvářet digitální modely logistických systémů, zkoumá vlastnosti těchto systémů nebo 

také optimalizuje jejich výkon. [12] 

 



20 

 

 

Obrázek 5 - Ukázka prostředí Tecnomatix Plant Simulation [12] 

 

 Plant Simulation se používá k [12]:  

 odstraňování problémů, zabránění finančně a časově náročným nápravným 

opatřením v průběhu výroby, 

 zmírnění investičních nákladů výrobních linek, aniž by byly ohroženy požadované 

výkony, 

 optimalizaci výkonu stávajících výrobních zařízení prostřednictvím přijetí určitého 

opatření, které bylo verifikováno v simulačním prostředí ještě před jeho vlastním 

přijetím. 

 

1.12 Systém řízení Interbus a Profinet  

Interbus je otevřená standardizovaná průmyslová sběrnice sloužící pro komunikaci 

a přenos řídících zařízení. Je otevřeným systémem pro propojení I/O zařízení a běžně 

užívaných průmyslových zařízení. Interbus byl vyvinut společností Phoenix Contact. 

Z pohledu topologie se jedná o síť s kruhovou topologií, kde jsou všechny aktivní systémy 

připojené sběrnicí a uzavřeny v jedné přenosové smyčce. Interbus se stal standardem 

v mnoha odvětvích průmyslu. [13]  
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Obrázek 6 - Topologie sítě INTERBUS [13] 

 Profinet je otevřený průmyslový standard, založený na standardu Ethernet pro přenos 

dat až na úrovně jednotlivých výrobních provozů. Ethernet byl sám o sobě navržen pro 

datovou výměnu na úrovni kancelářských aplikací. Požadavky na průmyslovou komunikaci 

jsou daleko vyšší, jako například schopnost práce v reálném čase, komunikace mezi 

distribuovanou přístrojovou technikou, vysoký komunikační výkon, jasná pravidla pro návrh a 

instalaci. Těmto požadavkům vyhovuje nový, na výrobci nezávislý, komunikační standard 

Profinet. [14]  

Základní specifikace systému Profinet [14]:  

 otevřený protokol - mezinárodní standard IEC, 

 přenosová rychlost: 10 Mbit / 100 Mbit, 

 pracuje s TCP/IP a standardy IT. 
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2 Analýza současného stavu 

2.1 Představení společnosti Valiant - TMS CZECH s.r.o. 

VALIANT - TMS Czech s.r.o. se sídlem v Olomouci se zabývá konstrukcí, 

plánováním a simulací výrobních zařízení pro automobilový průmysl a od roku 2010 také 

realizací kompletních zakázek na klíč (full service supplier). 

 Mezi hlavní oblasti působení patří: 

 hrubé i detailní plánování všech procesů ve výrobní lince, 

 konstrukce 3D a 2D, 

 simulace v reálném čase, 

 nákup technologií, 

 montáž a instalace zařízení, 

 zprovoznění zařízení u zákazníka. 

VALIANT - TMS Czech s.r.o. je dceřiná společnost TMS Turnkey Manufacturing 

Solutions GmbH, sídlící v rakouském Linzi, patřící ke koncernu Valiant. TMS Turnkey 

Manufacturing Solutions GmbH realizuje kompletní automatizované linky na klíč 

převážně pro automobilový průmysl. 

 

Obrázek 7 - Sídlo společnosti TMS v Linzi [17] 

  



23 

 

2.2 Výrobní závod 

 Historie závodu, ve kterém se bude integrace realizovat, sahá do třicátých let 

minulého století. Nyní se se zde vyrábějí tři modely automobilů s roční produkcí asi 150 

tisíc vozů. Závod zaměstnává 4200 zaměstnanců. V příštích letech se plánují investice 

v hodnotě 450 milionů EUR a nábor 1500 nových zaměstnanců. S tím souvisí zvyšování 

roční produkce závodu až na 280 tisíc vozů a výroba nových modelů automobilů. [15] 

 Celková roční kapacita řešené linky Nástavba po integraci je plánována na 200 tisíc 

vozů ročně při výrobě tří modelů automobilů.  

 

2.3 Analýza současného stavu 

V současnosti se na výrobní lince vyrábí dva modely aut – TYP1 a TYP2. Takt linky 

je 109 sekund. Technická využitelnost linky Nástavba je podle zadavatele zakázky 73%. 

Byla určena podle dlouhodobého sledování výrobní linky, kde byla za dobu životnosti 

sledována její průměrná technická využitelnost. Využitelnost bude dále ověřena v kapitole 

2.11.    

 Na výrobní lince se pracuje v třísměnném provozu. Denní fond pracovní doby je 

znázorněn na obr. 8.     

  

 

Obrázek 8 - Denní fond pracovní doby 
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2.4 Karoserie svařená 

 Karoserie svařená – tak se nazývá část karoserie automobilu, kde se kompletuje 

celá svařená karoserie. Jedná se o poslední fázi kompletace automobilu, kde se provádí 

svařovací operace.  

Hlavní části karoserie svařené jsou podlaha, postranice a střecha. Na podlahu se 

nejprve navaří vnitřní postranice s příčníky střechy. Poté se na tento komplet navaří vnější 

postranice. Nakonec se svařuje střecha a zadní koncová část. Rozpad karoserie svařené je 

znázorněn na obr. 9. 

 

 

Obrázek 9 - Rozpad karoserie svařené 

  

2.5 Současná linka  

 

Současná linka, do které se budou integrovat nové modely, se dělí na tři hlavní 

části, a to Nástavba 1, Nástavba 2 a Nástavba 3. Toto rozdělení vyplývá z počtu Geo 

stanic. V každé z těchto hlavních částí je jedna Geo stanice, kde přichází do linky nové 

díly.  

Transport mezi stanicemi je řešený pojezdovou dráhou. Ta přesně v taktu posouvá 

karoserii do další operace. Jedná se tedy o linku rytmickou, kde jsou všechny operace 

rozděleny tak, aby jejich délka trvání byla přibližně stejně dlouhá. Poloha linky v hale je 

znázorněna na obr. 10.  
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Obrázek 10 - Poloha linek v hale 

 Po poslední operaci v části linky Nástavba 3 následuje předávka do linky Finish. 

Zde se na karoserii připevňují tzv. panelové díly. To jsou díly, které se už ke karoserii 

nepřivařují, tedy dveře, kapota a zadní víko kufru. Po lince Finish karoserie opouští 

svařovnu a přes dopravník míří do lakovny. 

Charakteristika linky a její obklopení komunikacemi a danými návaznostmi na 

výrobní systém v hale neumožňuje její další rozšíření. Při integraci modelu TYP3 je nutné 

vyměnit všechny nástroje, které slouží pro TYP1 za nové a následnou integrací na TYP4 

rozšířit pozice pro odkládání dalších dílů. 

 

2.6 Systém řízení  

 Systém řízení je v současné lince řešen systémem Interbus. Tento systém byl 

používaný při vzniku současné linky. Nyní se nové linky staví už jen se systémem řízení 

Profinet a to z důvodu standardizace a rozšíření systému Profinet mezi ostatní výrobce, 

kteří dodávají řídící systém do automobilového průmyslu. 

Dříve se komunikace mezi systémy Interbus a Profinet řešila komunikační kartou. 

Tím, že se bude řízení sjednocovat, odpadá potřeba komunikačních karet. Integrací do 

současné linky je zapotřebí plně přejít na systém Profinet.  
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2.7 Transport mezi stanicemi 

 Transport mezi stanicemi je realizován skidovým dopravníkem. Skid se pohybuje po 

válečkové trati. Válečková trať je složena z jednotlivých válečkových drah, podpěrných kladek 

a má vlastní pohonnou jednotku. Popis skidového dopravníku je znázorněn na obr. 11. 

 

 

Obrázek 11 - Skidový dopravník 

 

Karoserie je po příjezdu do stanice snímána snímači přítomnosti skidu ve stanici. 

Poté je spuštěna na upínací techniku a zacentrována ve stanici, čímž se definuje její přesná 

pozice. Po dokončení operace je přes zvedací mechanismus stolu nadzdvižena z čepů do 

transportní výšky. Po obdržení signálu, že je následující stanice volná, je přes válečkovou 

trať transportována do další stanice. Transportní výška v lince Nástavba je 1400 mm. 

Současná upínací technika na zvedacím stole se bude muset v celé lince 

vyměnit za novou, která bude schopna upínat čtyři různé modely. 
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2.8 Popis linky Nástavba 1  

Linka Nástavba 1 je první částí linky. Ta se skládá z Geo stanice, stanice dovářky, 

volné stanice a z pracoviště kontroly. 

V první Geo ST 010 se na svařenou podlahu navaří vnitřní postranice s příčníky 

střechy. V Geo stanici se svaří všechny geometrické body. Následně se ve ST 020 svaří 

zbývající body. ST 030 je stanicí volnou, kde se neprovádí žádné operace. Ve ST 040 

pracovníci provedou pohledovou kontrolu svarů. ST 050 je zvedák, který vyzdvihne 

karoserii na pojezdovou dráhu a ta je poté transportována dále, do linky Nástavba 2.  

 

 

Obrázek 12 - Blokové schéma linky Nástavba 1 

 

 Takty jednotlivých stanic Nástavby 1 jsou znázorněny v Tabulce 2.      

Tabulka 2 - Takty stanic linky Nástavba 1 a jejich využití 

Stanice 
Počet 

robotů 

Počet 

dělníků 

Takt 

stanice 

Využití 

stanice 

[s] [%] 

010 6 3 105 96 

020 6 0 103 94 

030 0 0 0 0 

040 0 2 100 92 

050 0 0 80 73 
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2.9 Popis linky Nástavba 2  

 Linka Nástavba 2 je druhou částí linky. Skládá se celkem ze šesti stanic a kromě 

bodového svařování se zde provádí i falcování (lemování).  

 

Obrázek 13 - Blokové schéma linky Nástavba 2 

ST 100 je zvedák, který spustí karoserii na pojezdovou dráhu. ST 110 je Geo 

stanicí, kde se na karoserii navaří vnější postranice a svaří se geometrické body. Následuje 

dovařovací stanice ST 120. Další operací je stanice lemování ST 130. V ní se v oblasti 

předních a zadních podběhů zalemují vnitřní a vnější postranice k sobě. ST 140 je 

zásobník, který slouží jako pojistná dávka pro zásobu dílů v případě poruchy. ST 150 je 

stanicí dovařovací. 

Takty jednotlivých stanic Nástavby 2 jsou znázorněny v Tabulce 3. 

Tabulka 3 - Takty stanic linky Nástavba 2 a jejich využití 

Stanice 
Počet 

robotů 

Počet 

dělníků 

Takt 

stanice 

Využití 

stanice 

[s] [%] 

100 0 0 80 73 

110 7 3 109 100 

120 6 0 104 95 

130 4 0 106 97 

140 0 0 60 55 

150 5 0 103 94 

 

2.10 Popis linky Nástavba 3  

 Linka Nástavba 3 je poslední částí linky. Skládá se celkem z devíti stanic a tím je 

nejdelší částí linky. Je spojená válečkovou tratí přímo s linkou Nástavba 2. Blokové 

schéma linky Nástavba 3 je znázorněno na obr. 14.   
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Obrázek 14 - Blokové schéma linky Nástavba 3 

 ST200 je stanicí manuální. Zde se po příjezdu karoserie nanáší na karoserii lepidlo, 

provádí se operace nýtování a manuální zakládání dílu zadní koncové části. Dále se v Geo 

stanici založí střecha. Následuje stanice ST 230, kde je použita technologie laserového 

svařování střechy. Přes další stanice je karoserie transportována až na zvedák, který je 

poslední stanicí linky Nástavba. 

 Takty jednotlivých stanic Nástavby 3 jsou znázorněny v Tabulce 4. 

Tabulka 4 - Takty stanic linky Nástavba 3 a jejich využití 

Stanice 
Počet 

robotů 

Počet 

dělníků 

Takt 

stanice 

Využití 

stanice 

[s] [%] 

200 0 3 105 96 

210 5 2 102 94 

220 5 0 101 93 

230 3 0 104 95 

240 0 2 95 87 

250 5 0 99 91 

260 4 0 102 94 

270 0 2 96 88 

280 0 0 80 73 
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2.11 Ověření využitelnosti linky Nástavba v programu TPS  

 

Ověření technické využitelnosti linky Nástavba bylo provedeno v programu 

Tecnomatix Plant Simulation. V tomto programu se nasimuluje tok materiálu a zjistí se 

propustnost linky při zohlednění možných poruch. Každé zařízení, jako jsou roboti, použité 

technologie atd., má danou svoji míru poruchovosti. Čím je linka technologicky složitější, 

tím více vzrůstá procento poruch a nutnost mezioperačních zásobníků, které slouží jako 

pojistná dávka v případě poruchy.  

Program TPS pracuje s diagnostickými nástroji, které nasimulují všechny možné 

scénáře, které mohou na lince nastat.  

 

 

Obrázek 15 - Simulace toku materiálu pro linku Nástavba 1 

 V programu bylo ověřeno, že technická využitelnost je 73%. Nižší využitelnost je 

dána především různorodostí použitých technologií, stářím robotů a malým počtem 

zásobníků dílů v lince. Tyto omezující faktory mají za následek menší využitelnost linky, 

která klesá z důvodu častějších poruch a vyšších nároků na seřízení. 
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Hlavní důvody, proč nelze tuto využitelnost navýšit, jsou: 

 nemožnost rozšíření linky o další stanice a zásobníky – to je dáno 

především tím, že se jedná o integraci a linka už má v hale své místo a je 

obklopena komunikacemi (příloha A), 

 linky Nástavba jsou spojeny pojezdovou drahou, kde je přesně dán vstup a 

výstup z linky, který je dále napojen na nadřazenou dopravníkovou 

techniku.  
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3 Požadavky na výrobní proces  

Následující kapitoly se budou zabývat shrnutím zásadních problémů na základě 

provedených předchozích analýz a specifikací požadavků od zadavatele zakázky. 

 3.1 Identifikace problémů 

Z provedených analýz v kapitole 2 vyplynuly hlavní problémy a úkoly pro 

integraci, které lze shrnout do níže uvedených bodů. 

Mezi hlavní problémy patří:  

 daná plocha a nemožnost rozšíření,  

 problém s nedostatkem místa, 

 výměna podlahové upínací techniky, 

 použití více nástrojů na robotech,   

 změna systému řízení na Profinet. 

 

3.2 Specifikace požadavků týkající se integrace nového modelu 

 Hlavními požadavky jsou:  

 urychlení taktu linky umožňující denní výrobu 650 aut, 

 integrace nových modelů, 

 náběh linky do 9.8.2015 (32. týden), 

 přestavba linky v průběhu víkendů, svátků a celozávodní dovolené.   

 

Urychlení taktu linky umožňující denní výrobu 650 aut 

 

Tabulka 5 - Výkon celého systému 

Plánované množství 650 Dílů/den 

Výrobní čas (viz. obr. 8) 1290 min 

Technická využitelnost mechanická 90% 

Celková využitelnost (informativní) 85% 
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Výpočet zadaného taktu: 

𝑡 =
𝐹𝑡

𝑄
=

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘č𝑛í č𝑎𝑠

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑜𝑧ů 𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑛
× 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑣𝑦𝑢ž𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑦 × 60 = (𝑠) (6)  [18] 

𝑡 =
1290

650
× 0,85 × 60 = 100 𝑠 

 

Na základě výpočtu má být takt na lince 100 s při počítané celkové využitelnosti 

85%. Avšak z důvodu nižší celkové využitelnosti, a to 73%, jak bylo popsáno výše, kterou 

nelze za stávajících podmínek navýšit, je nutné upravit délku taktu tak, aby bylo možné 

dosáhnout plánované denní produkce 650 aut za den. 

 

Výpočet reálného taktu: 

𝑡 =
𝐹𝑡

𝑄
=

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘č𝑛í č𝑎𝑠

𝑃𝑜č𝑒𝑡 𝑣𝑜𝑧ů 𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑛
∗ 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑣𝑦𝑢ž𝑖𝑡𝑒𝑙𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑙𝑖𝑛𝑘𝑦 ∗ 60 = (𝑠)  (7)  [18] 

𝑡 =
1290

650
∗ 0,73 ∗ 60 = 86 𝑠 

 

Z důvodu omezené využitelnosti linky nelze vyrábět auta v divokém mixu, tzn. 

měnit typ vyráběného auta po každém taktu. Zadavatel zakázky určil, že každý pátý takt 

může dojít ke změně typu auta. Přičemž linka v pátém taktu by měla takt 100 s a na 

přestavení linky na jiný typ je 14 s. Za těchto podmínek bude splněn požadavek na výrobu 

650 aut za den.  

 

Přestavba linky v průběhu víkendů, svátků a celozávodní dovolené 

Celá integrace se musí uskutečňovat během plného provozu a přes víkendy tak, aby 

po celozávodní dovolené mohla naběhnout výroba nového modelu bez dopadů na 

současnou výrobu.  



34 

 

4 Návrh řešení a jeho kompletní posouzení 

 V následující kapitole budou navržena řešení, která zajistí, aby integrace nových 

modelů do stávající linky proběhla v co nejkratším čase a bez dopadů na současnou 

výrobu. 

 

Tabulka 6 - Tabulka úkolů integrace a jejich řešení 

Úkol Řešení 

Urychlení taktu linky umožňující denní 

výrobu 650 aut 

Přerozdělení bodů mezi stanicemi 

Přidání nových robotů do stávajících stanic  

Přidání nových robotů do volných stanic 

Změna systému řízení linky z Interbus na 

Profinet 

Integrace nových modelů Demontáž starého zařízení a přípravků  

Konstrukce nových přípravků a dodání 

nových zařízení 

Rozšíření odkládacích pozic pro nástroje  

 Pro docílení urychlení taktu je nejprve nutné odebrat stávajícím svařovacím 

robotům svařovací body a ty rozdělit na nové roboty. V lince Nástavba 1 budou noví roboti 

přidáni do Geo stanice ST010 a volné stanice ST030. Přidaní roboti do ST010 nesmí 

omezit současnou produkci ve stanici, z toho důvodu jsou postaveni do volných míst, ve 

kterých nepřekážejí současným robotům. V linkách Nástavba 2 a 3 se nenachází žádná 

volná stanice, z tohoto důvodu byli pro urychlení taktu přidáni roboti do stávajících stanic. 

V celé lince byl změněn systém řízení na Profinet, čímž se usnadní komunikace mezi 

stávajícím a novým zařízením.  

 Při integraci nových modelů je nejprve nutné demontovat staré zařízení 

vybíhajícího modelu TYP1 a vykonstruovat nové přípravky schopné výroby nových 

modelů. Dále se musí rozšířit stávající počet odkládacích pozic pro nástroje. 

Při návrhu na urychlení a integraci nových modelů do stanic je nutné detailně znát 

postup prací, které se ve stanicích dělají. Vychází se z původních časových propočtů, podle 

kterých zjistíme současný takt stanice. Ověření taktu se provádí i přímo na hale. Po analýze 

těchto údajů se nejprve naplánují možnosti, jakými je možné stanici urychlit, a tyto návrhy 

se poté propočítají v nových časových propočtech.      
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4.1 Integrace nového modelu do stanice 010 

 Postup integrace do stanice je uveden na jedné stanici a stejný postup byl použit i u 

ostatních stanic. 

 Ve stanici ST 010 je celkem 6 robotů a 3 dělníci. Robot R06 transportuje levou a 

pravou vnitřní postranici do zakládacích oken. V těchto zakládacích oknech dělníci 

nanášejí na postranici lepidlo. Po nanesení lepidla roboti R01 a R02 uchopí postranici přes 

rám a přiloží ji k podlaze, kde se postranice zafixuje. Následně robot R04 uchopí příčníky 

střechy a přiloží je k postranicím, kde se přes rám upnou. Roboti R01, R02 a R04 si 

vymění nástroj za svařovací kleště a začnou svařovat geometrické body společně s roboty 

R03 a R05. Layout stanice ST 010 je zobrazen na obr. 16.   

 

 

Obrázek 16 - Layout stanice ST 010   

 

Po nastudování současných operací ve stanici ST 010 následuje návrh na integraci 

více modelů a urychlení taktu stanice. Návrh počítá s dodáním nových robotů do stanice, 

přerozdělením bodů mezi roboty a robotickým nanášením lepidla. Změny ve stanici jsou 

znázorněny rozdílnými barvami. Červená barva značí přidání nových robotů a zařízení a 

modrá barva označuje konstrukční změny na přípravcích.  
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Obrázek 17 - Layout stanice ST 010 po integraci 

 Přerozdělení svařovacích bodů mezi roboty je vidět v následující tabulce: 

Tabulka 7 - Přehled počtu svařovacích bodů 

Robot Počet bodů před integrací Počet bodů po integraci 

R01 9 4 

R02 9 5 

R03 12 8 

R04 10 3 

R05 9 5 

R08 0 9 

R09 0 8 

R10 0 7 

 Integrací se do stanice dodají čtyři noví roboti a sníží se počet dělníků na jednoho. 

Robot R06 bude nanášet lepidlo na levou vnitřní postranici a nový robot R07 na pravou 

vnitřní postranici. Noví roboti R08, R09 a R10 budou svařovací. Mezi tři nové svařovací 

roboty se přidají body od stávajících robotů. Do stanice byla přidána odkládací místa pro 

nástroje, které slouží pro nový typ automobilu.  
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4.2 Podlahová upínací technika  

 Jelikož v současnosti se na lince vyrábí 2 modely a do budoucna se počítá 

s rozšířením na 3 modely s opcí na 4. model, je nutné vyměnit v celé lince Nástavba 

upínací techniku, která centruje do děr v podlaze. Tím se zaručí rozměrová přesnost 

karoserie, která musí být ve stanici vždy ve stejné pozici. 

 Výměna podlahové upínací techniky je nutná z důvodu rozdílných délek podlah, 

které se na lince musí centrovat. Nová upínací technika bude schopna centrovat až 4 

modely, které budou mít rozdílnou polohu centrovacích děr na podlaze. Toto centrování na 

upínací technice je nutné z důvodu dodržení přesné pozice karoserie ve stanici. 

 Společnost TMS vyvinula vlastní produkt s označením TMS FUST (Flexible 

Unterbau Spanntechnik). Mechanismus se skládá z tepelně zušlechtěného maltézského 

kříže a hnacího kola s hnací kladkou. Obě hřídele jsou uloženy v kuličkových ložiscích. 

Celý mechanismus je uložen ve svařované a částečně obrobené ocelové skříni. 

 

Obrázek 18 - TMS FUST [19] 
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Rotační pohon je zajištěn motorem, který přes hnanou hřídel s maltézským křížem 

přesměruje rotační pohyb motoru na výstupní krokový pohyb. Mechanismus je schopen až 

osmi různých pracovních poloh po 45°. Pro požadavky linky nástavby je zapotřebí čtyř 

pracovních poloh po 90°. Toho se dosáhne tím, že zařízení vykoná dva pracovní cykly.  

 

 

Obrázek 19 - Mechanismus TMS FUST [19] 

Technické parametry jsou uvedeny v Tabulce 8.  

Tabulka 8 - Technické parametry TMS FUST 

Typ: Otočné zařízení 

Rok výroby: 2014 

Pohon: elektro-mechanický 

Počet pravních poloh: 8 

Vlastní hmotnost: 65 kg 

Rozměr zařízení: 475 x 405 x 375 mm 

 

4.3 Řešení více nástrojů na robotech 

 Při integraci nových modelů je nutné vyměnit všechny nástroje, které slouží pro 

TYP1, za nové. Následnou integrací na TYP4 bude zapotřebí rozšířit pozice pro odkládání 

nástrojů na tři. 

Schopnost výměny nástrojů se u robotů řeší přes rychlospojku a dokovací stanici. 

Robot do dokovací stanice odloží nástroj 1 a uchopí nástroj 2. Tento proces probíhá při 

změně typu modelu automobilu. Na obr. 20 je znázorněna výměna nástroje chapadla, které 

slouží k uchopování dílů karoserie. Stejný princip je použit i při výměně svařovacích 

kleští. 
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Obrázek 20 - Systém řešení více nástrojů na robotu 

 

4.4 Termínový plán 

 Termínový plán projektu integrace je znázorněn na obr. 21. 

 

 

Obrázek 21 - Termínový plán integrace 
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Na základě termínového plánu byla vypracována síťová analýza pomocí metody 

CPM (Critical Path Method). Síťová analýza nám určí, za jakou nejkratší dobu jsme 

schopni projekt realizovat. Níže je uvedena analýza pro integraci modelu TYP3. 

 

 

Obrázek 22 - Síťový graf projektu integrace 

  

Činnosti nutné k realizaci integrace jsou uvedeny v Tabulce 9. Tabulka je doplněna 

o informace o době trvání jednotlivých činností v týdnech, o potřebných pracovních 

zdrojích a o pracovní režim. Barevně jsou vyznačeny činnosti, které byly následně pomocí 

grafu a incidenční matice identifikovány jako kritické.  
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Tabulka 9 - Tabulka činností 

Činnost Popis činnosti 
Doba trvání 

(týden) 
Zdroje 

Prac. 
režim 

a Hrubé plánování 4 

TMS Ol. 
6 prac. 

1s., 40h 
b Detailní plánování 6 

c Tvorba layoutu 4 

d Vypracování obrázkových pracovních návodů (OPN) 5 

e Zamražení layoutu – vyjádření zákazníka 2 ZÁK  

f Návody k obsluze 2 

TMS Ol. 1s., 40h 

g Vypracování Fundamentplanu 2 

h Školení obsluhy 3 

ch Předání dokumentace zákazníkovi 2 

i 3D konstrukce 6 

j Vypracování 2D výkresové dokumentace 4 

k Zadání do výroby 2 

l Kusovník 1 

m Výroba přípravků 
8 Ext. KOO 

3s., 
37,5h 

n Nákup nakupovaných dílů 2 TMS Ol. 1s., 40h 

o Dodání vyrobených přípravků 3 Ext. KOO  

p Dodání nakupovaných dílů 4 Ext. KOO  

q Montáž přípravků na hale 3 TMS Ol. 2s., 38h 

r Napojení médií 2 TMS Ol. 2s., 38h 

s Simulace 8 TMS Ol. 1s., 40h 

t Tvorba offline programů pro roboty 3 TMS Ol. 1s., 40h 

u Programování robotů  6 Ext. KOO 2s., 38h 

v Programování řídícího softwaru 4 Ext. KOO 2s., 38h 

w Optimalizace 4 Ext. KOO 2s., 38h 

  

Podrobnější rozbor jednotlivých činností 

Hrubé plánování (a) – zahrnuje plánování celkového konceptu linky, použitých 

technologií, toku materiálu atd. 

Detailní plánování (b) – zahrnuje rozdělení svařovacích bodů na roboty, tvorbu časových 

diagramů a zakládacích plánů. 

Tvorba layoutu (c) – řeší rozestavení stanic v hale a pozici zařízení uvnitř stanic.  

Obrázkové pracovní návody (d) – slouží jako přehled vykonávaných činností v konkrétní 

stanici.  

Zamražení layoutu (e) – znamená odsouhlasení konečné podoby layoutu zákazníkem.  
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Návody k obsluze (f) – jsou podklady pro obsluhu nového zařízení, kde je uvedeno jak 

nové zařízení správně užívat v souladu s bezpečnostními předpisy. 

Vypracování Fundamentplanu (g) – zahrnuje vypracování plánu a jeho předání geodetovi 

k zaměření nových pozic zařízení na hale.  

Školení obsluhy (h) – provádí se na základě návodů k obsluze a pracovníci se zaškolují v 

užívání nových zařízení a v nových postupech výroby. 

Předání dokumentace zákazníkovi (ch) – finální dokumentace se tiskne a předává  v 

šanonech a na datových nosičích zákazníkovi.  

3D konstrukce (i) – zahrnuje vykonstruování nových přípravků podle dat plechů předaných 

zákazníkem. 

2D výkresová dokumentace (j) – slouží jako podklad pro výrobu nových dílů. 

Zadání do výroby (k) – zahrnuje přípravu veškerých podkladů, které jsou potřeba pro 

odeslání do výroby. 

Kusovník (l) – slouží jako podklad pro nákup kupovaných dílů.     

Výroba přípravků (m) – zahrnuje výrobu a kompletaci nových přípravků. 

Nákup nakupovaných dílů (n) – zahrnuje výběr vhodného dodavatele a odeslání 

objednávky k nákupu. 

Dodání vyrobených přípravků (o) – zahrnuje dopravu nových přípravků na halu. 

Dodání nakupovaných dílů (p) – zahrnuje dodací termíny po odeslání objednávky. 

Montáž přípravků na hale (q) – zahrnuje montáž a zavrtání přípravků na konkrétní místo na 

hale. 

Napojení médií (r) – zahrnuje napojení nových přípravků a zařízení na vodu, vzduch a 

elektřinu.  

Simulace (s) – zahrnuje simulaci všech robotických operací prováděných ve stanicích tak, 

aby byly bezkolizní. 
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Tvorba offline programů (t) – zahrnuje naprogramování drah robotů, které se poté nahrají 

do robota na hale a výrazně se tak zkrátí čas potřebný pro jeho programování. 

Programování robotů (u) – provádí se přímo na hale. Přezkouší a doladí se offline 

programy.  

Programování řídícího softwaru (v) – zahrnuje programování celého procesu výrobní 

linky. 

Optimalizace (w) – zahrnuje optimalizaci všech procesů v lince a jejich sladění tak, aby 

nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám. 

Cesty v grafu s vyznačením kritické cesty: 

Tabulka 10 - Cesty 

 

 

 

         Kritická cesta 

 

 

 Propočet síťového grafu 

 

Obrázek 23 - Propočet nejpozději možných termínů s vyznačením kritické cesty 

 

Cesta 
Délka 
(týdny) 

0   1   2   3   6 7   20 22 

0   1   4   6   7   20 17 

0   8   9   10   11   14   15   19   20 32 

0   8   9   12   13   14 15   19   20 26 

0   16   17   18   19   20   25 
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Incidenční matice 

Tabulka 11 - Incidenční matice 

TE i/j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0 0   4             6               8         

4 1     6   4                                 

10 2       5                                   

15 3             2                             

8 4           2                               

10 5             2                             

17 6               3                           

20 7                                         2 

6 8                   4                       

10 9                     2   1                 

12 10                       8                   

20 11                             3             

11 12                           2               

13 13                             4             

23 14                               3           

26 15                                       2   

8 16                                   3       

11 17                                     6     

17 18                                       4   

28 19                                         4 

32 20                                           

TL 0 14 20 25 23 25 27 30 6 10 12 20 17 19 23 26 15 18 24 28 32 

CR 0 10 10 10 15 15 10 10 0 0 0 0 6 6 0 0 7 7 7 0 0 

KC 
 

0 
       

8 9 10 11 
  

14 15 
   

19 20 

 

  



45 

 

Tabulka kritických činností, jejich rizika a návrhy řešení 

Tabulka 12 - Tabulka kritických činností, jejich rizika a návrhy řešení 

Činnost Popis činnosti Popis rizika Řešení Zodpovědnost 

i 3D konstrukce 

Pozdní dodání finální verze 
plechů pro konstrukci 

Posunutí termínu 
realizace projektu 

Vedoucí 
konstrukce Málo konstruktérů pro 

dodržení termínů  

Podrobné naplánování 
počtu personálu a jeho 

činností 

j 
Vypracování 
2D výkresové 
dokumentace 

Při pozdním dodání finální 
verze plechů opoždění i 

navazující 2D dokumentace 

Posunutí termínu 
realizace projektu 

Vedoucí 
konstrukce 

k 
Zadání do 

výroby 

Nepřipravená data a výkresy 
pro odeslání do výroby 

Určení zodpovědnosti za 
předání dat výrobci 

konkrétnímu pracovníkovi 

Vedoucí 
konstrukce 

Špatné spojení 
s dodavatelskou firmou pro 

přenos dat 

Navázání a kontrola 
spojení s dodavatelskou 

firmou 
IT oddělení 

m 
Výroba 

přípravků 

Nedodržení termínů výroby 

Kontrola postupu prací 
přímo u 

dodavatele v průběhu 
výroby Vedoucí 

výroby 
Výroba zmetků a výrobků 

nevyhovující kvality 

Výroba u prověřeného 
výrobce, se kterým nebyly 

v minulosti problémy s 
kvalitou 

o 
Dodání 

vyrobených 
přípravků 

Opožděná dodávka 
vyrobených přípravků  

Příprava všech povolení 
potřebných pro 

bezproblémový převoz 
nákladu  

Vedoucí 
výroby 

q 
Montáž 

přípravků na 
hale 

Neuvolněná plocha pro 
montáž na hale 

Projednání termínu 
uvolnění plochy se 

zákazníkem 

Vedoucí 
projektu 

r Napojení médií 

Chybějící kabely a rozvody 
voda/vzduch pro napojení 

médií 

Objednání kabelů a 
rozvodů s dostatečnou 

rezervou Vedoucí 
automatizace 

Chybějící přípojná místa 
energií 

Vyjasnění si přípojných 
míst na páteřní rozvody 
energií se zákazníkem  

w Optimalizace 

Nedostatek dílů karoserie 
v lince pro zkoušení 

technologických operací a 
bezkolizních drah robotů 

Zajištění dostatečného 
počtu dílů v lince se 

zákazníkem 

Vedoucí 
stavby 

  



46 

 

5 Celkové zhodnocení přínosu práce 

 Integrace nového modelu byla uvedena na ST010 a tento postup se opakoval i u 

dalších stanic. Do stanic byli přidáni roboti a odkládací místa pro nové zařízení, schopné 

upínat a svařovat nový typ automobilu. Mezi nové roboty byly přidány svařovací body.   

 Počet robotů před a po integraci je uveden v Tabulce 13.  

Tabulka 13 - Počet robotů před a po integraci nového typu 

Linka Stanice 
Počet robotů 

před integrací 

Počet robotů po 

integraci 

Nástavba 1 

010 6 10 

020 6 6 

030 0 6 

040 0 0 

050 0 0 

Nástavba 2 

100 0 0 

110 7 12 

120 6 6 

130 4 4 

140 0 0 

150 5 8 

Nástavba 3 

200 0 0 

210 5 5 

220 5 6 

230 3 4 

240 0 0 

250 5 5 

260 4 6 

270 0 0 

280 0 0 

Celkem  56 78 

 Integrací bylo do stanic Nástavba přidáno celkem 22 nových robotů. Předpokládané 

roční náklady na koupi a provoz jednoho robota jsou řádově 200 tisíc EUR. V případě, že 

by se stavěla kompletně nová linka, bylo by zapotřebí objednat o 56 robotů více než 

v případě integrace. Hlavním pozitivem integrace je využití současných robotů a snížení 

taktu linky. 
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 V úvahu při stavbě nové linky dále přichází nutnost konstrukce všech nových 

zařízení, objednání nových technologií, a tím prodloužení doby realizace a vyšší finanční 

náročnost. Dále by byla zapotřebí nová plocha a nevýhodou by byla  také nevyužitost 

stávající linky v budoucnu.  

 V celé lince Nástavba byla vyměněna podlahová upínací technika, která umožňuje 

upínání až čtyř různých podlah s rozdílnou polohou centrovacích děr. Tím je zaručeno, že 

linku bude v budoucnu možné rozšířit o další model automobilu.   

Mezi hlavní klady navržené integrace patří: 

 není potřeba nová plocha popř. hala, 

 snížení taktu linky,  

 prodloužení životnosti výrobní linky,  

 využití stávajících technologií, 

 finanční úspora i přes větší náročnost na realizaci.  

Byla vypracována síťová analýza pomocí metody CPM, definovány činnosti nutné 

k realizaci integrace a vypracován síťový graf projektu.  

Metodou CPM byla nalezena kritická cesta v síťovém grafu. Pro kritické činnosti 

byla vypracována tabulka s návrhem řešení možných rizik, která by případně mohla nastat. 

Byla určena odpovědnost konkrétním útvarům za splnění jednotlivých činností.  

Nejdelší termín na kritické cestě má výroba. Termínům ve výrobě je nutné věnovat 

zvýšenou pozornost, zejména proto, aby byly ze strany dodavatele přípravků dodrženy 

nasmlouvané termíny. Z tohoto důvodu by výrobu přípravků měla realizovat prověřená 

firma, se kterou nebyly v minulosti problémy, ať už s termíny či kvalitou. 

Celková doba kritické cesty je 32 týdnů. Jedná se o dobu, za kterou jsme schopni 

projekt nejdříve realizovat. Na realizaci projektu od jeho zadání po termín náběhu linky 

máme celkem 36 týdnů. Jsme tedy schopni projekt do daného termínu náběhu linky 

realizovat. Opožděním některého procesu na kritické cestě se tedy nevystavujeme 

přímému riziku nesplnění termínu realizace projektu. 

 Dále jsem také metodou CPM zjistil u kterých procesů nebude mít nedodržení 

termínů vliv na celkový termín realizace projektu. 
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