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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
BUČKO, M. Návrh dispozičního řešení strojů v nové výrobní hale: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické 

technologie, 2015, 45 s. Vedoucí práce: Gregušová, M. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem dispozičního řešení strojů v nové výrobní hale  

a byla zpracována ve strojírenské firmě ZAPE spol. s.r.o. Cílem práce je navrhnout 

vhodné rozmístění strojů a optimalizovat výrobní proces z hlediska úspory času  

při manipulaci s materiálem. Celá bakalářská práce je přehledně rozdělena na dvě 

základní části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je vysvětlena veškerá 

problematika týkající se řešeného tématu, praktická část obsahuje základní informace  

o firmě ZAPE spol. s.r.o., analýzu současného stavu a aplikaci jednotlivých metod, 

pomocí kterých bylo dosaženo nového návrhu dispozičního řešení strojů v nově se stavící 

výrobní hale. 

 

 
ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 
BUČKO, M. Machinery Layout Design in a New Production Hall: Bachelor Thesis. 

Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Mechanical Technology, 2015, 45 p. Thesis head: Gregušová, M. 

The bachelor thesis deals with a machinery layout design in a new production hall. It was 

worked out in the engineering company ZAPE Ltd. The objective of this project  

is to design a suitable layout of machines and to optimize a production process in terms  

of time savings in material handling. The bachelor thesis is divided into two parts.  

The theoretical part explains all the issues regarding the discussed topic. The practical 

one includes the information about the ZAPE Ltd. company and focuses on the analysis  

of the current state and the use of different methods by which the new design  

of machinery layout was achieved in a new production hall which is being built. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

A, B, C, D, E  Zkratky jednotlivých strojů ve schématech pro uspořádání pracovišť 

AVS   Automatizovaný výrobní systém 

CNC   Číslicově řízený počítač  

(Computer Numeric Control) 

ČSN   Česká státní norma 

EN   Evropská norma 

EU   Evropská unie 

HVH   Hrazdil, Vymětalík, Hrazdil 

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 

(International Organization for Standardization) 

NC   Číslicové řízení  

(Numeric Control) 

n. p.   Národní podnik 

OTK   Odborná technická kontrola 

s.r.o.   Společnost s ručením omezeným 

TP   Technologický postup 

ZAPE   Zámečnictví Petr 

 

A   Dny sobot a nedělí      [den] 

B   Dny placených svátků     [den] 

C   Dny dovolené       [den] 

Dr   Počet dnů v roce      [den] 

Ede   Efektivní časový fond dělníka    [den/rok] 

Ese   Efektivní kapacita pracoviště     [min/rok] 

g   Počet vzájemně směnitelných pracovišť   [min] 

G   Dny obecně nutných překážek    [den] 

h   Přijatý počet pracovních hodin přijatých za směnu  [min] 

Kp   Kumulativní počet      [ks] 

Kpd   Kumulativní počet předchozího výrobku   [ks] 

Kps   Kumulativní počet posledního výrobku   [ks] 

mp   Hmotnost ročně vyrobených výrobků   [kg] 

mv   Hmotnost výrobkového představitele   [kg] 

n   Počet kusů vyrobených za rok    [ks] 

Pkr   Počet kusů za rok      [ks/rok] 

Psk   Skutečný počet strojů      [-] 

Pth   Teoretický počet strojů     [-] 
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Rkp   Relativní kumulativní počet     [%] 

s   Směnnost pracoviště      [min] 

t1   Skutečná průběžná doba výroby    [min] 

z   Procento nevyhnutelných časových ztrát   [%] 

∑   Suma        [-] 

ƞ   Kapacitní využití stroje     [%] 
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Úvod 

„Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech“. 

Tomáš Baťa 

V současné době je situace taková, že výrobní podniky jsou čím dál tím více nuceny 

zdokonalovat svou výrobu a pozici na trhu. Děje se to v důsledku toho, že zákazníci 

nepřetržitě zvyšují své nároky a požadavky na efektivnost výroby. Zákazníci hledají  

na trhu co nejvyšší kvalitu výrobků za co nejnižší ceny a také vyžadují co nejkratší dodací 

lhůtu požadovaného produktu. Výrobní podniky se musí stále zlepšovat nejen díky 

požadavkům svých zákazníků, ale také kvůli existenci vysoké konkurence na trhu. 

Zdokonalováním svých výrobků, a to nejen kvality, ale také například vzhledu  

nebo funkčnosti, mohou podniky dosáhnout většího počtu zákazníků a tím i vyšší 

poptávky, což může vést k vyššímu zisku podniku. Následný zisk může firma investovat 

do výroby na koupi nových strojů s modernějšími technologiemi a tím může dosáhnout 

větší produktivity. Další investicí podniku z hlediska rozvoje může být postavení nových 

výrobních hal, díky kterým získá podnik nové výrobní prostory pro rozšíření výroby.   

Firma ZAPE spol. s.r.o. patří mezi stále se rozvíjející firmy v oblasti strojírenské 

výroby. Zabývá se zakázkovou výrobou nabízející veškeré zpracování plechu  

od vysekávání na strojích CNC, pálení laserem, obrábění, lisování, ohraňování, svařování 

až po konečné povrchové úpravy a lakování. Své zákazníky má nejen na tuzemském 

trhu, ale také po celé Evropě. Mezi největší zákazníky této firmy patří například 

společnost Nedcon Bohemia, s.r.o. zabývající se výrobou regálových systémů, firma 

Wanzl spol. s.r.o., která vyrábí široké portfolio součástí pro vybavení prodejen, firma Alve 

spol. s.r.o. vyrábějící hliníkové žebříky, schůdky, lešení, pracovní plošiny pro domácí  

i profesionální použití, atd.  

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného materiálového toku v lisovně 

a následným návrhem dispozičního řešení strojů v nové výrobní hale, čímž se dosáhne 

minimální manipulace a eliminuje se nepřímočarost toku materiálu. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Obecná charakteristika řešené problematiky 

V teoretické části bakalářské práce jsou uvedeny základní pojmy, které úzce souvisí 

s řešeným tématem práce.  

Správné rozmístění strojů na pracovištích vede ke zlepšení materiálového toku mezi 

jednotlivými pracovišti, dosažení přímočarosti toku materiálu a jeho minimální manipulaci 

při výrobě a také minimalizace zabrané plochy. Navrhování vhodného výrobního procesu 

je třeba chápat jako tvůrčí činnost, která je spojena s analýzou a propočty, zabezpečující 

ekonomické, provozní a technologické požadavky. [2] 

 

1.1   Výroba a její typy   

Výroba – je složitý proces, který musí být velmi dobře organizován, je součástí 

komplexního systému firmy a její podnikatelské politiky. Výroba je také přeměna všech 

výrobních faktorů (statků a služeb) v jiné statky – věcné statky nebo služby vycházející 

z výrobního procesu sloužící k uspokojení potřeb konečného zákazníka. Charakteristika 

jednotlivých typů výroby je obsažena v Tab. 1.1. [2] 

Typy výroby:  

 kusová (zakázková), 

 sériová, 

 hromadná. 

 

Tab. 1.1 Typy výroby [5] 

Typy výroby 

Ukazatel 
Kusová (zakázková) 

výroba 
Sériová výroba Hromadná výroba 

Počet vyráběných 
výrobků jednoho 

typu za rok 
Malý (desítky) 

Velký (stovky až 
tisíce) 

Velmi velký 
(milióny) 

Množství 
vyráběných druhů 

výrobků 
Velké Malé Menší 
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Množství 
vyráběných typů 

výrobků 
Velké Malé Velmi malé 

Uspořádání 
pracovišť 

Technologické 
Předmětné a 
technologické 

Předmětné 

Plánování a řízení Velmi obtížné Obtížné Snadné 

Náklady na jeden 
kus výrobku 

Vysoké Nízké Velmi nízké 

Materiálový tok Dlouhý Krátký Minimální 

 

1.2   Projektování pracovišť 

Projektování – je opakující se činnost, rozčleněná do etap, která se zaměřuje  

od globálního až po konkrétní řešení dané problematiky. Příkladem tohoto řešení může 

být samotné projektování podniku, provozů, dílen nebo konkrétního rozmístění  

pracoviště. [1] 

Do jednotlivých etap projektování se zařazuje: 

 situování (umístění podniku do terénu), 

 generální řešení, 

 projektování výrobních systémů, 

 podrobné rozmístění, 

 projekty pracovišť, 

 samotná realizace.  

 

Technologické pracoviště – je hlavní část výrobního procesu a zároveň nejnižší 

jednotka výroby. Pracoviště je technologicky a kapacitně určený, prostorově vymezený 

pracovní prostředek složený z tzv. prvotních elementů (stroj, manipulátor, řídicí systém 

atd.). Dokonalé rozmístění těchto elementů nám vytváří rychlou, produktivní a bezpečnou 

práci na pracovišti. [1] 
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1.3   Způsoby rozmístění strojů a pracovišť 

Při rozmisťování strojů a jednotlivých pracovišť se vychází z původní analýzy stavu  

ve výrobní hale a dále se využívají různé rozmísťovací metody. Výsledkem tohoto 

dispozičního řešení by měla být optimalizace, jak z ekonomického, tak z hospodárného 

hlediska. Může se docílit nevratnosti technologického toku materiálu, přímočarosti a jeho 

minimální manipulaci při výrobě, dále také můžeme minimalizovat zabrané plochy 

jednotlivými stroji, zajistit vyšší bezpečnost při práci a také minimalizovat náklady  

na výrobu. [1] 

Rozlišujeme tyto základní typy uspořádání pracovišť: 

 volné, 

 technologické, 

 předmětné, 

 modulární, 

 buňkové, 

 kombinované. 

 

Volné uspořádání  

Stroje a pracoviště jsou v dílně rozmístěny náhodně. Volné uspořádání se většinou 

využívá pro kusovou (zakázkovou) výrobu, kde není možné určit materiálový tok  

nebo návaznost výroby jakou je například údržbářská dílna (viz Obr. 1.1). Situování 

nového stroje probíhá většinou tam, kde je zrovna volné místo, takže je tok materiálu  

při výrobě chaotický a proto tento typ uspořádání není dostatečně efektivní a tak často 

využívaný. [1] 

 

 

Obr. 1.1 Schéma volného uspořádání pracovišť [1] 
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Technologické uspořádání   

Je jedním z nejstarších typů uspořádání. Zejména používané v kusové (zakázkové)  

a malosériové výrobě, kde není možné jednoznačně určit materiálový tok  

(např. učňovské dílny). V tomto uspořádání jsou operace i stroje seřazeny podle 

technologické příbuznosti výrobních úseků (viz Obr. 1.2). Operace související 

s obráběním se provádí v obrobně, svařovací operace ve svařovně, lisovací v lisovně atd. 

Výhody a nevýhody technologického uspořádání jsou uvedeny v Tab. 1.2. [3] 

 

 

Obr. 1.2 Schéma technologického uspořádání pracovišť [1] 

 

Tab. 1.2 Výhody a nevýhody technologického uspořádání [1] 

Technologické uspořádání 

Výhody: 

(+) 

 snadná údržba, 

 možnost zavedení více-strojové výroby, 

 větší využitelnost strojů, 

 poruchovost strojů nepřeruší ani nenaruší výrobu, 

 specializace mistrů dle profesí. 

Nevýhody: 

(-) 

 zvýšení nákladů na přepravu, 

 dlouhý a složitý materiálový tok, 

 potřebné zvýšení výrobní plochy, 

 vyšší nároky na skladování. 
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Předmětné uspořádání 

Uspořádání, které je obvykle využíváno při sériové a hromadné výrobě. Hlavním 

znakem této metody je, že pracoviště jsou seřazena podle postupu jednotlivých operací  

a uspořádána dle technologického postupu vyráběného výrobku, příkladem může být 

výrobní linka (viz Obr. 1.3). Předmětné uspořádání se zejména aplikuje pro jednu 

součástku, nebo také pro určitou skupinu výrobků, které se spolu tvarově shodují. 

V porovnání s technologicky uspořádanou výrobou vyžaduje poněkud užší okruh 

vyráběných výrobků, avšak ve větším množství. Výhody a nevýhody předmětného 

uspořádání jsou uvedeny v Tab. 1.3. [3] 

    

 

Obr. 1.3 Schéma předmětného uspořádání pracovišť [1] 

 

Tab. 1.3 Výhody a nevýhody předmětného uspořádání [1] 

Předmětné uspořádání 

Výhody: 

(+) 

 zkrácení mezioperačních časů a manipulační dráhy 

s materiálem, 

 snížení počtu polotovarů, 

 snížení nákladů na manipulaci a skladování, 

 nízké nároky na výrobní plochy. 

Nevýhody: 

(-) 

 pokles výroby způsobí menší využití strojů, 

 nákladná údržba používaných strojů, 

 změna výrobního programu způsobí komplikace 

v zavedeném systému (rozmístění strojů atd.). 



Bakalářská práce  Michal Bučko 

15 

 

 Modulární uspořádání 

Je jedním z nejnovějších způsobů uspořádání. Tento způsob se rozšířil při výrobě NC 

strojů. Modulární uspořádání je založeno na základě slučování stejných technologických 

bloků, z nichž každý blok plní více funkcí (viz Obr. 1.4). NC stroje mají ve výrobě prioritní 

postavení díky větší produktivitě práce a také jsou výkonnější z hlediska počtu 

vyráběných kusů za určitý časový úsek, proto se modulární pracoviště využívá ve dvou  

a třísměnném provozu. Využití najdeme v kusové a malosériové výrobě. Výhody  

a nevýhody modulárního uspořádání jsou uvedeny v Tab. 1.4. [1] 

 

 

Obr. 1.4 Schéma modulárního uspořádání pracovišť [1] 

 

Tab. 1.4 Výhody a nevýhody modulárního uspořádání [1] 

Modulární uspořádání 

Výhody: 

(+) 

 zkrácení časů ve výrobě a mezi jednotlivými operacemi, 

 vyšší efektivita práce a řízení výroby, 

 zkrácení drah při manipulaci s materiálem. 

Nevýhody: 

(-) 

 vyšší nároky na technickou přípravu výroby, 

 vyšší pořizovací ceny jednotlivých NC strojů. 
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Buňkové uspořádání   

Patří mezi další nová uspořádání pracovišť. Buňkové uspořádání (viz Obr. 1.5)  

lze charakterizovat jako vysoce produktivní pracoviště s mechanizovaným  

nebo automatizovaným okolím (např.: roboti, různá zařízení pro manipulaci s materiálem, 

zásobníky atd.). Příkladem tohoto uspořádání jsou pracoviště využívající 

mechanizovanou, automatizovanou nebo robotizovanou technologii AVS  

(např.: automobilový průmysl). Projektování těchto pracovišť je složitý proces vyžadující 

pečlivou přípravu. Výhody a nevýhody buňkového uspořádání jsou uvedeny  

v Tab. 1.5. [1]  

 

 

Obr. 1.5 Schéma buňkového uspořádání pracovišť [1] 

 

Tab. 1.5 Výhody a nevýhody buňkového uspořádání [1] 

Buňkové uspořádání 

Výhody: 

(+) 

 vysoká kvalita výroby a menší počet zmetků díky 

přesným výrobním technologiím, 

 zkrácení výrobní doby,  

 vyšší produktivita díky automatizované a robotizované 

výrobě. 

Nevýhody: 

(-) 

 vysoké pořizovací ceny strojů a výrobních linek, 

 vyšší nároky na přípravu výroby. 
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Kombinované uspořádání  

Uspořádání, kdy není možné využít jen jednu z výše uvedených metod a proto  

se zvolí kombinace, při které se použijí dvě až tři metody najednou. Příkladem takového 

použití může být kombinace technologického a předmětného uspořádání. Použití 

kombinovaného uspořádání může být mnohdy nejvíce efektivní, protože je vždy snaha 

vybrat jen výhody z každého uspořádání. [1]  

 

1.4   Zásady pro rozmístění jednotlivých strojů v dispozičním řešení 

V návrhu pro rozmístění strojů se zakreslují stroje pomocí jejich krajních rozměrů. 

Pokud mají posuvné části (jako například hoblovky či frézky), tak se zakreslují včetně 

jejich krajních poloh. Při rozmisťování strojů je snaha docílit toho, aby se ušetřilo  

co nejvíce místa, ale přitom se musí brát ohled na normy, které jsou stanoveny z hlediska 

hygieny a bezpečnosti práce (Zákoník práce § 101 – § 108). Pokud se projektuje takovéto 

rozmístění strojů, měly by se znát jeho pracovní vlastnosti, znát potřebné rozměry místa 

před strojem pro obsluhu, která na něm pracuje a samozřejmě ze které strany je stroj 

napájen elektrickou energií. V dispozičním řešení je potřeba zakreslit také všechna 

potřebná příslušenství (rozváděcí skříně atd.), regály, pracovní stoly, skříňky  

na nářadí a také pracoviště dělníka (zakreslujeme pomocí půleného kroužku o průměru  

5 mm, kde bílá strana směřuje ke stroji a černá zase naopak).  

Pro lehká obráběcí zařízení se počítá (na jeden stroj) s 8 – 12 m2, střední zařízení  

je 20 – 25 m2 a pro těžkou výrobu se počítá s 50 – 70 m2. Rozmístění strojů se kótuje  

od stěn ke krajnímu obrysu stroje, pro malé stroje se počítá s obrysem  

cca 800 x 1 500 mm a stroje, jejichž jeden rozměr je větší jak 3 500 mm se označují  

jako velké. [1] 

 

1.5   Bezpečnostní předpisy dle normy ČSN 73 5105 

Při technickém projektování je třeba dodržet bezpečnostní předpisy pro rozmístění 

strojů a zařízení, které jsou stanoveny normou ČSN 73 5105. Tuto normu lze využít  

pro navrhování nových a rekonstrukci stávajících výrobních budov či prostorů.   
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Výrobní průmyslová budova 

Výrobními průmyslovými budovami můžeme nazvat budovy, které jsou určeny  

pro průmyslovou, řemeslnou a jinou drobnou výrobu. Výrobní průmyslová budova musí 

splňovat určité požadavky, mezi které například patří zabezpečení optimálních pracovních 

podmínek, ochrana životního prostředí, architektonické úrovně provozu a také zajištění 

vhodných podmínek pro manipulaci a přepravu materiálu.  

Při navrhování průmyslové budovy a výrobních prostorů je třeba dbát na dodržování 

určitých zásad. V prostorách, které jsou určeny pro výkon práce, musí být na jednoho 

pracovníka nejméně: 

- 12 m2 vzdušného prostoru, kde pracovník vykonává práci vsedě, 

- 15 m2 vzdušného prostoru, kde pracovník vykonává práci ve stoje, 

- 18 m2 vzdušného prostoru, kde pracovník vykonává těžkou tělesnou práci. [10] 

 

Uložení strojů a zařízení 

Způsob kotvení strojů a zařízení se obvykle navrhuje dle technologického projektu,  

ve kterém jsou obsaženy zatěžovací údaje strojů. Nejčastější způsoby uložení strojů jsou: 

- stroj uložený přímo na nášlapné vrstvě, 

- stroj zakotvený pomocí kotevních prvků do podkladní vrstvy, 

- stroj na samotném základě. [10] 

Vzdálenosti mezi jednotlivými stroji dle předepsaných bezpečnostních požadavků jsou 

zobrazeny na Obr. 1.6. 

 

Hromadná komunikace 

Hromadnou komunikaci můžeme označit za komunikaci, která slouží ke spojení 

jednotlivých pracovišť a objektů. Komunikace musí být, z bezpečnostního hlediska, 

technicky řazeny s ohledem na počet osob takto: 

- do 100 osob/min – nejmenší šířka cesty 1 200 mm, 

- do 200 osob/min – nejmenší šířka cesty 1 800 mm, 

- nad 300 osob/min – nejmenší šířka cesty 2 400 mm. [10] 
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Obr. 1.6 Vzdálenosti mezi jednotlivými stroji [1] 
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1.6   Materiálový tok 

Materiálový tok – lze charakterizovat jako organizovaný pohyb materiálu (surovin, 

rozpracovaných dílů, odpadu atd.), spojující jednotlivé operace ve výrobním procesu  

(viz Obr. 1.7). [5]  

U materiálového toku se musí docílit toho, aby se materiál pohyboval bez zbytečných 

oklik či zpětných pohybů ve výrobním procesu. Materiálový tok ve strojírenských 

podnicích většinou ovlivňuje technologická náročnost výrobku (rozměry, hmotnost atd.), 

dále pak rozsah vyráběných součástek a jejich sériovost a opakovatelnost. [2]   

Intenzita výrobního toku udává množství přepravovaného materiálu za jednotku času 

po určité trase (např.: v tunách za hodinu, kubických metrech za den, kusech  

nebo paletách za týden či za den atd.). Rozbor pohybu materiálu se může zjistit například 

tak, že se budou shromažďovat informace o čase jednoho výrobku a sledovat  

ho od začátku po konec výroby a kontrolovat zda prochází správně výrobním  

procesem. [4] 

 

 

Obr. 1.7 Znázornění toku materiálu [4] 
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1.6.1 Sankey diagram   

Sankey diagram je metoda vycházející z půdorysného plánku objektu, která umožňuje 

graficky znázornit tok materiálu mezi jednotlivými pracovišti. Zjištěné množství materiálu 

je v diagramu vyobrazeno počtem plných čar, nebo také pomocí barev,  

které současně označují množství pohybujícího se materiálu (viz Obr. 1.8). Všechny 

činnosti spojené s označováním toku materiálu v Sankey diagramu jsou zobrazeny  

v Tab. 1.6 a označování blízkosti je obsaženo v Příloze A. [11] 

 

 

Obr. 1.8 Sankey diagram [11] 
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Tab. 1.6 Označování činností v Sankey diagramu [11] 

Označování činností v Sankey diagramu 

Značka Barva Druh činnosti, prostoru nebo zařízení 

 červená Operace nebo výroba (montáž podskupin a montáž). 

 zelená Operace nebo výroba (zpracování nebo výroba). 

 Oranžově 

žlutá 
Činnost týkající se dopravy (příjem, expedice). 

 Oranžově 

žlutá 
Skladování. 

 modrá Kontrola, zkoušení. 

 modrá Služba (údržba, zdroje, personální služby). 

 hnědá 
Administrativní prostory nebo činnosti, jež nejsou přímou 

součástí hlavního prostoru nebo jeho pomocných provozů. 

Poznámka: Číslo činnosti je vepsáno do značky při zpracování schématu. 

                   *) není nutná 

 

1.7  Paretův princip  

Paretův princip nebo také pravidlo 80/20 se stalo jedním z nástrojů, při kterém 

dochází ke zvyšování efektivity práce manažera. Využití je prakticky ve všech oblastech 

práce manažera, většinou při rozhodování a řešení problémů. Paretův princip umožňuje 

sestrojit tzv. Paretův graf, který slouží pro znázornění toho, že za velkou částí negativních 

jevů stojí jen několik příčin. Při konstrukci grafu jsou nejdříve všechny získané údaje 

seřazeny v sestupném pořadí dle priorit. Na jedné vertikální ose jsou naneseny proměnné 

údaje a na druhé je zakresleno procentuální vyjádření údajů. Po vykreslení sloupců,  

které znázorňují podíl jednotlivých příčin na celkovém počtu proměnných lze sestrojit 

kumulativní křivku (viz Obr. 1.9). [9]  
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Zde jsou uvedeny vzorečky, podle kterých se postupuje při sestavování grafu 

Paretovy analýzy.  

Kp = ∑(Kpd + Pkr)          (1) 

Legenda: 

Kp kumulativní počet, 

∑ suma, 

Kpd kumulativní počet předchozího výrobku, 

Pkr počet kusů za rok. 

 

 

Rkp = (100 * Kp) / Kps         (2) 

Legenda: 

Rkp relativní kumulativní počet, 

Kp kumulativní počet, 

Kps kumulativní počet posledního výrobku. 

 

 

 

 

Obr. 1.9 Graf Paretovy analýzy [12] 
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1.8   Kapacitní propočty 

Kapacitní propočty jsou využívány pro stanovení proporcionálních souvislostí  

mezi výrobními programy a výrobními zdroji. Využívají se zejména pro nárůst výrobních 

potřeb (např.: zvýšení počtu strojů, pracovních sil, výrobních ploch atd.), pro optimalizaci 

energetického využití zdrojů nebo také pro simulaci provozní schopnosti jednotlivých 

prvků výrobního systému. [2]   

 

Efektivní časový fond dělníka Ede 

Ede = Dr – A – B – C – G         (3)   

Legenda: 

Ede efektivní časový fond dělníka, 

Dr počet dnů v roce, 

A dny sobot a nedělí, 

B dny placených svátků, 

C dny dovolené, 

G dny obecně nutných překážek. 

 

 

Efektivní kapacita pracoviště Ese  

Ese = Ede * h * s * g * (  
 

   
         (4) 

Legenda:  

Ese efektivní kapacita pracoviště za rok, 

Ede efektivní časový fond dělníka, 

h přijatý počet pracovních hodin za směnu, 

s směnnost pracoviště, 

g počet vzájemně směnitelných pracovišť, 

z procento nevyhnutelných časových ztrát. 
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Počet kusů vyrobených za rok n        (5) 

n = 
  

  
  

Legenda: 

n počet kusů vyrobených za rok, 

mp hmotnost ročně vyrobených výrobků, 

mv hmotnost výrobkového představitele. 

 

 

Teoretický počet strojů Pth         (6) 

Pth = 
      

            
  

Legenda: 

Pth teoretický počet strojů, 

n počet kusů vyrobených za rok, 

t1 skutečná průběžná doba výroby, 

s směnnost pracoviště 

Ese efektivní kapacita pracoviště za rok. 

 

 

Kapacitní využití stroje ƞ         (7) 

ƞ = 
   

   
 * 100 

Legenda: 

ƞ kapacitní využití stroje, 

Pth teoretický počet strojů, 

Psk skutečný počet strojů (zvolený). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

2 Charakteristika firmy ZAPE spol. s.r.o. 

Úvod praktické části je věnován základní charakteristice společnosti, ve které byla 

tato bakalářská práce zpracovávána. Nejprve je představena firma ZAPE spol. s.r.o.,  

dále je provedena analýza současného stavu z hlediska materiálového toku  

a dispozičního rozvržení strojů ve staré výrobní hale a nakonec je navrženo efektivnější 

rozmístění strojů v nové výrobní hale. 

 

2.1   Základní informace o společnosti 

ZAPE spol. s.r.o. je název stále se rozvíjející strojírenské společnosti, která se zabývá 

veškerým zpracováním plechu, od pálení laserem, vysekávání na CNC strojích, 

ohraňování, obrábění, lisování, svařování až po kompletní lakování, montáž a samotnou 

expedici. Firma se zabývá čistě zakázkovou výrobou pro širokou škálu zákazníků.  

Díky své kvalitě výrobků a spolehlivosti, působí firma na trzích EU, kam směřuje  

více než polovina celkové produkce. Logo firmy je znázorněno na Obr. 2.1  

a na Obr. 2.2 je zachycen panoramatický pohled na všechny budovy firmy. Letecký 

pohled na celou firmu je vidět na Obr. 2.3. [7]  

 

 

Obr. 2.1 Logo firmy ZAPE spol. s.r.o. [7] 

 

 

Obr. 2.2 ZAPE spol. s.r.o. 
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Obr. 2.3 Letecký pohled na firmu ZAPE spol. s.r.o. 

 

Firma ZAPE spol. s.r.o. je mateřská společnost se sídlem v Opatovicích a rozkládá  

se na celkové ploše cca 20 ha. Momentálně disponuje několika halami,  

první z nich je velká výrobní hala (kde je soustředěna veškerá výrobní činnost společně  

s nástrojárnou) a další dvě, které slouží jako expedice a sklady. Vzhledem k tomu,  

že se firma stále rozrůstá, je ve výstavbě nová výrobní hala, která bude sloužit jako 

lisovna. Schéma rozmístění jednotlivých pracovišť v jednotlivých halách je znázorněno 

v Příloze B. Tato společnost vlastní další pobočku s názvem ZAPE - komaxit s.r.o., která 

sídlí v Bělotíně a zabývá se práškovým lakováním, tryskáním, odmašťováním, montáží  

a konečným balením. Logo ZAPE - komaxit je zobrazeno na Obr. 2.4 a na Obr. 2.5  

je zachycen pohled na administrativní budovu této firmy. [7,8] 

V těchto dvou firmách je zaměstnáno celkem 84 zaměstnanců. Z toho 63  

je zaměstnáno v ZAPE spol. s.r.o. a 21 v ZAPE - komaxit s.r.o. Současná organizační 

struktura ZAPE spol. s.r.o. je znázorněna v Příloze C. 

 

 

Obr. 2.4 Logo firmy ZAPE - komaxit s.r.o. [8] 
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Obr. 2.5 ZAPE - komaxit s.r.o. 

 

 Historie společnosti 

ZAPE spol. s.r.o. vznikla v roce 1993, kdy ji založil Antonín Petr společně se svým 

synem Alešem Petrem, sloučením dvou firem (ZAPE a RENO), z nichž jedna  

se zabývala lisováním kovových dílů a druhá prováděla opravy strojírenských zařízení. 

Své zázemí našli zakladatelé společnosti v Opatovicích, odkud také oba pochází,  

kde zakoupili staré zemědělské objekty, které nechali zrekonstruovat. Postupem času 

došlo k rozšíření firmy až do současné podoby, hlavně díky stoupajícímu počtu zakázek. 

Na Obr. 2.6 je vidět pohled na původní zemědělskou budovu a na Obr. 2.7 je znázorněno 

postupné rozšiřování firmy. 

 

 

Obr. 2.6 Původní zemědělský objekt 
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Obr. 2.7 ZAPE spol. s.r.o. – Jak šel čas (1993 – 2015) 

 

V roce 2010 došlo k založení dceřiné společnosti ZAPE - komaxit s.r.o., kterou ZAPE 

spol. s.r.o. převzalo od firmy HVH Komaxit, která působila 14 let na trhu v oblasti 

práškového lakování.  

 

Zakázková výroba 

Podnik se zabývá ryze zakázkovou výrobou. Ukázka některých vyráběných výrobků  

je znázorněna na Obr. 2.8. Hlavní výrobní program tvoří plošné tváření (lisování), 

ohraňování, svařování, zámečnická výroba, pálení laserem a vysekávání  

na CNC strojích. Pro tyto činnosti firma disponuje nejmodernější technikou. Za poslední 
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období, díky schváleným projektům částečně financovaným z fondů EU, státního rozpočtu 

ČR a vlastních zdrojů mohl management firmy zakoupit tři nejmodernější stroje na trhu 

(vysekávací lis TRUMPF Trumatic 5000R s automatickým podáváním, ohraňovací 

centrum SALVAGNINI P2 a obráběcí centrum HARTFORD LG-1370). Většina strojů  

pro zpracování plechu pochází od firmy TRUMPF. Pro CNC vysekávání je podnik 

vybaven dvěma lisy, z toho jedním plně automatizovaným vysekávacím lisem. Pro pálení 

laserem firma disponuje dvěma lasery s pracovními stoly 1 500 x 3 000 mm.  

Dále pro ohraňovací práce disponuje čtyřmi ohraňovacími lisy a momentálně nejnovějším 

strojem podniku, kterým je automatizované ohraňovací centrum od firmy SALVAGNINI. 

Pro další výrobní činnosti je firma vybavena 18 lisy s možností výroby ze svitků,  

pro obráběcí práce podnik disponuje různými druhy vrtaček, dále pak frézkou FA 3V  

od firmy Frenos, horizontálním soustruhem SU 50A a také má k dispozici dvě obráběcí 

centra. V oblasti svařování je vybavena svařovacím robotem a dalšími čtyřmi pracovišti. 

Díky dceřiné společnosti firma nabízí i práškové lakování, tryskání a odmašťování. [7] 

Firma je držitelem certifikátu  ČSN EN ISO 9001:2009 a certifikátu svařování ČSN EN 

ISO 3834-2:2006 ve spojení s ČSN EN 1090-2+A1:2012. Tyto certifikáty jsou obsaženy  

v Příloze D. 

 

 

Obr. 2.8 Výrobky v ZAPE spol. s.r.o. 

 

 

http://www.zapesro.cz/dokumenty/certifikat2013.pdf
http://www.zapesro.cz/dokumenty/iso_1090-1.jpg
http://www.zapesro.cz/dokumenty/iso_1090-1.jpg
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3 Analýza současného stavu 

3.1   Současná dispozice lisovny 

Současná lisovna, o rozměrech 35 x 14 m (490 m2), se nachází v hlavní části 

podniku. Výkres se současným rozmístěním strojů v lisovně je obsažen v Příloze E.  

Ve stávající lisovně se nachází 18 lisů, z toho 4 hydraulické a 14 excentrických. Seznam 

těchto lisů je obsažen v Tab. 3.1. Hydraulické lisy jsou využívány na pomalé tváření  

a na hluboké tahy, zatímco lisy excentrické jsou využívány na rychlejší operace  

(střih, ohyb atd.). Tyto lisy při práci obsluhuje vždy jeden člověk. Celková zabraná plocha 

jednotlivými stroji je 69,45 m2. Stroje jsou naměřeny s jejich krajními rozměry, včetně 

veškerých příslušenství, jak je vidět například na lisu LEK 160 (tento lis je umístěn 

uprostřed haly v levé části a obrázek stroje se nachází v Příloze G, lis č. 9). Tabulka 

zabraných ploch jednotlivými stroji v současné lisovně je obsažena v Příloze F a obrázky 

těchto strojů jsou zobrazeny v Příloze G. V lisovně jsou dále situovány regály na různé 

materiály, popřípadě na náhradní součástky strojů a také je zde volná plocha sloužící  

na odkládání plechových beden a palet s dokončenými výrobky. Pohled na lisovnu  

je znázorněn na Obr. 3.1. 

 

 

Obr. 3.1 Současná hala lisovny 
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Tab. 3.1 Seznam lisů v současné lisovně 

Seznam lisů v současné lisovně 

Evidenční číslo stroje Typ stroje Druh stroje 

1 LKR 200 Excentrický 

2 LENP 63 C Excentrický 

3 LEXN 100 Excentrický 

4 LEK 250 Excentrický 

5 LE 160 Excentrický 

6 ZH 160 HSE Hydraulický 

7 CBJ 250 Hydraulický 

8 HP 40 Hydraulický 

9 LEK 160 Excentrický 

10 LEXN 100 Excentrický 

11 LENP 63 A Excentrický 

12 LENP 63 C Excentrický 

13 LENP 40 C Excentrický 

14 LENP 100 Excentrický 

15 LENP 25 C Excentrický 

17 LENP 40 A Excentrický 

18 LENP 40 A Excentrický 

20 HP 100 Hydraulický 
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Údržba a technické parametry strojů v lisovně 

Z hlediska údržby a oprav strojů jsou v lisovně zaměstnáni tři údržbáři, kteří se během 

celé pracovní směny neustále starají o správný chod strojů, opravy strojů a dále pak  

o jejich preventivní údržby, mezi které například patří dolévání olejů, maziv atd.  

Na údržbě strojů se podílejí také samotní zaměstnanci, kteří jsou povinni po každé 

dokončené práci uklidit pracovní místo a přípravky tak, aby vše bylo bez problémů 

použitelné pro další zakázku. V neposlední řadě je v celém podniku stanovena  

doba na rozšířenější úklid pracovišť a strojů, která probíhá 1x týdně každý pátek. 

Technické parametry strojů v lisovně byly zjištěny z výrobních štítků, které  

jsou ze zákona umístěny na viditelných místech každého stroje. Tyto parametry jsou 

znázorněny v Příloze H. 

 

3.2  Technologický postup 

Technologické postupy slouží ve firmě ke správnému sledu operací, k přehlednému 

pohybu výrobků ve firmě, k evidování počtu vyrobených kusů na pracovištích atd.  

V technologickém postupu firmy ZAPE spol. s.r.o. je evidováno každé pracoviště a jeho 

operace, které se zde provádí. Dále se u každé operace uvádí počty vyrobených 

shodných a neshodných kusů, datum výroby, podpis pracovníka, který výrobky vyráběl,  

a také jsou zde kolonky na kontrolu výrobků, kterou provádí pracovník a také OTK. 

V technologickém postupu jsou také uvedeny čárové kódy, které se nachází u každé 

operace a na hlavičce výrobní příkazu. Tyto čárové kódy slouží k elektronickému 

evidování každé operace zakázky. Na každém pracovišti se nachází čtečka a každý 

pracovník je povinen pomocí čárového kódu svoji operaci načíst a poté zde napsat počet 

vyrobených kusů a popřípadě zmetků. Tento systém evidování pomocí čárových kódů  

je ve firmě nový. Výrobní příkaz se současným technologickým postupem je obsažen 

v Příloze I. 

 

3.3   Charakteristika výroby 

Firma ZAPE spol. s.r.o. se zabývá čistě zakázkovou výrobou pro široké portfolio 

zákazníků, kteří se rekrutují ze všech strojírenských i nestrojírenský oborů (automobilový 

průmysl, zahradní potřeby, optika, regálové systémy, potrubní systémy, díly  

pro elektroprůmysl atd.). Pro sestavení materiálového toku bylo nutné vybrat určité 

reprezentanty pomocí Paretovy analýzy (viz podkapitola 3.4). Celkem bylo vybráno pět 

výrobků od čtyř různých firem. [7] 
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Vzhledem k tomu, že se firma zabývá jen zakázkovou výrobou, je postup přijímání 

zakázek mnohem složitější než například u sériové, kde jsou známy všechny časy výroby. 

ZAPE spol. s.r.o. za svá léta existence nasbírala určité zkušenosti ve své praxi a proto ví, 

jaké množství zakázek je schopna pojmout a také jaké výrobky je schopna vyrobit 

v požadovaném termínu. Pokud má firma v systému velké množství objednaných zakázek 

a také mistr daného oddělení ví, že nejsou schopni přijmout další zakázku, tak buď  

je firma nucena ji odmítnout anebo vše prokonzultovat se zákazníkem a dohodnout  

se na pozdější nejbližší termín dodání zakázky.  

 

3.3.1  Evidence výrobků 

Všechny výrobky, které se vyrábí v ZAPE spol. s.r.o. jsou evidovány pomocí skladové 

karty, kde jsou zapsány pod různým názvem a číslem, které slouží pro lepší evidenci 

daného výrobku.  

Jako příklad evidování pomocí skladové karty byl vybrán výrobek pro firmu Nedcon 

Bohemia, s.r.o., který je označen jako NED 1624220. První tři písmena označují vždy 

zkratku firmy, pro kterou se daná zakázka vyrábí (vytváří ZAPE spol. s.r.o.) a pod číslem 

je evidován materiál ve firmě, která zadává zakázku pro ZAPE spol. s.r.o.  

(v některých případech, kdy firma nedodá své evidenční číslo, tak je tam automaticky 

přiděleno číslo výrobního výkresu). Hlavička výrobního příkazu je znázorněna na Obr. 3.2. 

 

Obr. 3.2 Hlavička výrobního příkazu 

 

3.4   Paretova analýza 

Reprezentující výrobky byly vybrány pomocí největšího počtu vyráběných kusů 

v současné lisovně za rok 2013 a také podle jejich výrobní náročnosti. Seznam všech 

výrobků za rok 2013, ze kterého byli tito reprezentanti vybráni, včetně jejich hmotností  

a počtu je uveden v Příloze J. 
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Paretův graf byl sestrojen pomocí získaných údajů v sestupném pořadí dle priorit.  

Na vertikální ose byl nanesen počet vyrobených kusů za rok a na horizontální seznam 

výrobků. Pomocí vzorečků zadaných v excelu byl vypočítán kumulativní a relativní 

kumulativní počet, pomocí kterých byla vykreslena Lorenzova křivka. Paretova analýza, 

díky které byly výrobky vybrány je obsažena v Příloze K. 

Mezi vybrané reprezentanty patří firma Nedcon Bohemia, s.r.o., která působí v oblasti 

výroby průmyslových regálových systémů, dále pak firma Alve spol. s.r.o.,  

která se zabývá výrobou hliníkových žebříků, schůdků, plošin atd. Další vybraný výrobek 

je od firmy Wanzl spol. s.r.o., která se zabývá výrobou nákupních vozíků, vodících 

systémů (turnikety, pokladní závory atd.), regálů a vším, co se týče obchodního průmyslu. 

Poslední vybraný výrobek je pro firmu PSP Pohony a.s. se sídlem v Přerově zabývající  

se stavbou strojů s mechanickým pohonem, zámečnictvím, kovoobráběním atd.  

Kumulativní počet Kp 

Kp = ∑(Kpd + Pkr) = ∑(250 000 + 223 674) = 473 674 ks    (8) 

Legenda: 

Kp kumulativní počet, 

∑ suma, 

Kpd kumulativní počet předchozího výrobku, 

Pkr počet kusů za rok. 

 

Relativní kumulativní počet Rkp 

Rkp = (100 * Kp) / Kps = (100 * 473 674) / 1 514 626 = 31,27 %   (9) 

Legenda: 

Rkp relativní kumulativní počet, 

Kps kumulativní počet posledního výrobku. 

 

Seznam vybraných reprezentantů 

- NED 1624220   - NEDCON 1624220   (viz Příloha L) 

- AL 170000007  - ALVE Lišta vodící LV  (viz Příloha M) 

- AL 1700000813  - ALVE Lišta vodící FORTE LV  (viz Příloha N) 

- WAN 7718236000000 - WANZL Výpalek   (viz Příloha O) 

- PSP 4580100   - PSP Víko     (viz Příloha P) 
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3.5   Sankey diagramy současného materiálového toku 

Sankey diagram slouží ke grafickému znázornění toku materiálu ve firmě. Při analýze 

současného stavu byly sestaveny diagramy pro pět vybraných reprezentantů, přičemž  

tyto diagramy znázorňují trasu každého z výrobků od skladu až po expedici. Sankey 

diagramy jsou obsaženy v Příloze Q. Celková absolvovaná trasa všech reprezentantů  

při současném rozmístění pracovišť je 586 m. 

 

3.6   Kapacitní propočty 

Kapacitní propočty byly vypočítány pro současné rozmístění strojů, aby se zjistila 

vytíženost strojů pro jednotlivé reprezentanty. Kapacitní propočty pro jednotlivé 

reprezentanty jsou uvedeny v Přiloze R. 

Efektivní časový fond dělníka Ede 

Ede = Dr – A – B – C – G = 365 – 104 – 9 – 20 – 15 = 217 dnů/rok           (10)   

Legenda: 

Ede efektivní časový fond dělníka, 

Dr počet dnů v roce, 

A dny sobot a nedělí, 

B dny placených svátků, 

C dny dovolené, 

G dny obecně nutných překážek. 

 

Efektivní kapacita pracoviště Ese  

Ese = Ede * h * s * g * (  
 

   
  = 217 * 7,5 * 1 * 1 *    

 

   
  = 1 546 hod/rok          (11) 

Legenda:  

Ese efektivní kapacita pracoviště za rok, 

h přijatý počet pracovních hodin za směnu, 

s směnnost pracoviště, 

g počet vzájemně směnitelných pracovišť, 

z procento nevyhnutelných časových ztrát. 
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4 Specifikace návrhu řešení 

Nová lisovna společně s nástrojárnou je již ve výstavbě a nachází se v horní části 

areálu firmy ZAPE spol. s.r.o. Nová lisovna je výrobní průmyslová budova určená  

pro průmyslovou výrobu a splňuje požadavky kladené bezpečnostní normou ČSN 73 

5105 a normy z hlediska hygieny a bezpečnosti práce. Rozmístění jednotlivých hal celého 

areálu lze vidět v Příloze B, kde na spodním obrázku znázorňujícím nové rozmístění 

těchto hal je vyznačena nástrojárna pod číslem 3 a nová lisovna pod číselným označením 

4. Samotná lisovna v současné době disponuje rozměry 35 x 14 m (490 m2) a nástrojárna 

se rozkládá na ploše 21 x 6 m (126 m2). Nová lisovna bude mít rozměry 33,5 x 14 m  

(469 m2) a nástrojárna 13,5 x 12m (162 m2). Zároveň mezi novou lisovnou a nástrojárnou 

se bude nacházet sklad lisovny, jehož plocha bude disponovat rozměry 13,5 x 12 m  

(162 m2). Fotodokumentace výstavby nové lisovny a nástrojárny je obsažena v Příloze S. 

Při zpracovávání analýzy současného stavu byla navrhnuta nová organizační 

struktura firmy ZAPE spol. s.r.o. Současná organizační struktura firmy je obsažena 

v Příloze C a nová struktura je znázorněna v Příloze T. Nová organizační struktura firmy 

ZAPE spol. s.r.o. se může zařadit mezi liniové, tento druh organizační struktury  

se většinou vyskytuje u menších podniků. Hlavním cílem bylo vytvořit takovou strukturu, 

aby byla přehledná a také, aby co nejpřesněji znázorňovala úrovně pracovních postavení 

a zároveň jejich vazby mezi jednotlivými pracovišti. 

 

4.1  Nové dispoziční řešení strojů 

Návrh dispozičního řešení strojů v nové lisovně byl konzultován s vedením firmy 

ZAPE spol. s.r.o. a mistrem lisovny. Jako pomůcka při hledání nejvhodnějšího řešení  

byl použit výkres lisovny a z papíru byly vystřihnuty půdorysy lisů (půdorysy lisů 

odpovídají jejich krajním rozměrům, které jsou obsaženy v Příloze F) v určitém měřítku  

a na výkrese lisovny (ve stejném měřítku jako lisy) se s těmito stroji různě pohybovalo  

a hledalo se vhodné rozmístění. Výsledkem této konzultace bylo vybrání nejvhodnějšího 

rozmístění strojů, na kterém se shodli všichni zúčastnění. K rozmístění strojů přispěly také 

kapacitní propočty, které se počítaly pro základní přehled vytíženosti strojů u jednotlivých 

reprezentantů a tyto stroje pak mohly být umístěny na bližší pozice. Při rozmísťování 

strojů se dbalo na bezpečnostní předpisy dle normy ČSN 73 5105 a také se dodržovaly 

vzdálenosti mezi jednotlivými stroji, které jsou uvedeny na Obr. 1.6 v teoretické části. 

Výkres s budoucím rozmístěním strojů v nové lisovně je uveden v Příloze U. 
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Vzhledem k tomu, že se firma zabývá zakázkovou výrobou, nebylo jednoduché vybrat 

jen jeden konkrétní druh uspořádání strojů a tak bylo zvoleno uspořádání kombinované, 

které bylo sestaveno z technologického a volného uspořádání. Kombinované uspořádání 

bylo použito také z toho důvodu, že je nejvíce efektivní, protože využívají jen výhody 

z každého uspořádání. Počet strojů v nové lisovně bude menší než v současné, 

konkrétně jde o dva stroje – excentrický lis LKR 200 s evidenčním číslem 1 a hydraulický 

lis CBJ 250 s evidenčním číslem 7. Tyto stroje se nebudou do nové lisovny přesouvat 

z důvodu nedostatečného využití. Celková zabraná plocha jednotlivými stroji v nové 

lisovně  bude 60,13 m2. Tabulka zabraných ploch jednotlivými stroji v nové lisovně  

je znázorněna v Příloze V. 

 

4.2  Sankey diagramy nového toku materiálu 

V analýze současného stavu byly vytvořeny Sankey diagramy, které vedly 

k názornému zobrazení toku materiálu u vybraných reprezentantů při současném 

rozmístění pracovišť. Byla naměřena celková délka tras u každého z reprezentantů, 

jejichž začátek byl ve skladu materiálů a konec na samotné expedici. Měřením bylo 

zjištěno, že celková délka tras u všech reprezentantů dohromady činí 586 m. Tento 

postup byl vytvořen i pro nové rozmístění pracovišť, kde bylo zjištěno, že celková délka  

u vybraných reprezentantů je o 46 m kratší než u současného rozmístění a měří tedy  

540 m. U většiny výrobků se vzdálenosti zkrátily, ale u výrobků NEDCON 1624220  

a WANZL se tato trasa prodloužila z toho důvodu, že tyto výrobky jsou zpracovávány 

dodatečně na laseru a na ohraňovacím lisu, než jdou na samotnou lisovnu. Veškeré 

vzdálenosti u každého z reprezentantů jsou obsaženy v Tab. 4.1. Tento problém  

byl konzultován s majitelem firmy a bylo řečeno, že hlavní prioritou je zvětšení plochy  

pro lasery a zbylé komplikace budou v řešení následovně.  

Sankey diagramy všech reprezentantů při současném rozmístění pracovišť  

jsou znázorněny v Příloze Q a pro nové rozmístění pracovišť jsou obsaženy v Příloze W.  

U každého z výrobků byl tok materiálu znázorněn červenou plnou čarou z důvodu,  

že jde o druh činnosti, který je pro výrobu absolutně nutný a nelze ho eliminovat. 
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Tab. 4.1 Přehled vzdáleností reprezentantů 

Přehled vzdáleností reprezentantů 

Reprezentant 
Současné 

rozmístění (m) 

Nové rozmístění 

(m) 

Výsledná 

vzdálenost (m) 

NED 1624220 122  210 + 88 

AL 170000007 104 32      - 72 

AL 1700000813 118 36 - 82 

WAN 7718236000000 114 219 + 105 

PSP 4580100 128 43 - 85 

Celkem 586 540 - 46 

 

4.3  Návrh nového technologického postupu 

Při zpracování kapacitních propočtů za účelem zjištění vytíženosti jednotlivých strojů 

došlo ke komplikacím, které se týkaly vysledování hmotností a časů na výrobu každého 

kusu u jednotlivých operací. Tyto časy a hmotnosti, které byly potřeba ve firmě získat  

pro kompletní výpočet kapacitních propočtů, nebyly uvedeny v technologickém postupu  

a tak bylo třeba složitě obcházet určité zaměstnance, kteří jsou schopni tyto informace 

zjistit. Za účelem jednoduššího, rychlejšího a přehlednějšího postupu při další potřebě tyto 

hmotnosti a časy zjistit, byl navrhnut nový technologický postup. Nový technologický 

postup vychází z původního, ale obsahuje navíc hmotnosti jednotlivých kusů u každé 

operace. Dále byl přidán čas na samotnou přípravu pracoviště a stroje, než dojde 

k samotné výrobě, potřebný čas na výrobu jednoho kusu a také celkový čas na výrobu 

kusů celkových, které jsou požadované v zakázce. Všechny tyto časy se zapisují zvlášť  

u každé operace. Původní technologický postup je obsažen v Příloze I a nový 

technologický postup je znázorněn na Obr. 4.1.  
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Obr. 4.1 Výrobní příkaz s novým technologickým postupem 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce, která byla zpracovávána ve strojírenské firmě  

ZAPE spol. s.r.o. bylo navrhnout dispoziční řešení strojů v nové výrobní hale  

a optimalizovat tak výrobní proces z hlediska úspory času při manipulaci s materiálem. 

Analýza současného stavu obsahuje informace o rozmístění strojů v současné lisovně 

a charakteristiku výrobků, které se zde vyrábí. Na základě těchto výrobků byla vytvořena 

Paretova analýza, díky které bylo vybráno pět reprezentantů (NED 1624220, ALVE Lišta 

vodící LV, ALVE Lišta vodící FORTE LV, WANZL Výpalek, PSP Víko). Dále byly 

zpracovány Sankey diagramy, na jejichž základě byly zjištěny současné toky materiálu  

a jejich celková délka od skladu po expedici, která u všech reprezentantů dohromady činí 

586 m. Dále byly propočítány kapacitní propočty, díky kterým se zjistila vytíženost strojů  

u vybraných reprezentantů v současné lisovně. 

Specifikace návrhu řešení se zabývá vytvořením návrhu nového uspořádání strojů 

v nové lisovně, kdy se vycházelo z teoretické části, kde jsou obsaženy bezpečnostní 

předpisy dle normy ČSN 73 5105, podle kterých se dodržovaly vzdálenosti mezi 

jednotlivými stroji, které jsou rovněž obsaženy v praktické části. K rozmístění strojů v nové 

lisovně přispěly také kapacitní propočty, díky kterým se v analýze současného stavu 

zjistila vytíženost určitých strojů. Tyto stroje byly umístěny na strategické pozice (některé 

stroje byly umístěny blíže ke vchodu, k expedici a další byly umístěny doprostřed haly  

pro lepší manipulaci s výrobky při výrobě). Sankey diagramy byly vytvořeny také pro nové 

rozmístění strojů v nové lisovně, kde bylo zjištěno, že u dvou reprezentantů se trasa 

prodloužila, ale celková trasa výroby u všech reprezentantů dohromady, která činí 540 m 

se zkrátila o 46 m. Další zlepšení bylo provedeno u technologického postupu,  

kdy se vycházelo z původního, ale navíc byly přidány časy (přípravný, kusový a celkový)  

na výrobu u jednotlivých operací a tím bylo dosaženo přehlednějších a přesnějších 

informací o výrobě daného výrobku a také je možno díky novému technologickému 

postupu jednoduše spočítat kapacitní propočty. V posledním návrhu zlepšení byla 

vytvořena nová organizační struktura, která je přehlednější a lépe znázorňuje úrovně 

postavení jednotlivých zaměstnanců. 
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