
 

 

 



 

 



 

  



 
 

  



Abstrakt 

Cílem této práce je snížit dobu přestavování stroje na tažné stolici za účelem lepší vytíženosti 

stroje. V řešení této práce byla aplikována metoda SMED. Byla provedena analýza 

současného stavu přestavby, poté byla provedena teoretická aplikace metody SMED a 

následně navrhované úpravy procesů přestavby byly vyhodnoceny. Díky aplikování metody, 

bylo dosaženo zrychlení doby přestavování stroje o 50%. Výsledkem práce bylo umožnit 

společnosti zkrátit dobu přestavby a tím navýšit disponibilní čas výroby. V závěru této práce 

bylo provedeno ekonomické vyhodnocení aplikace metody SMED. 

Klíčová slova 

SMED metoda; přestavování; štíhlá výroba; tažná stolice  

Abstract 

Abstract The aim of this work is to reduce the period of tooling change on the drawing 

machine for better utilization of the machine. SMED method is applied in this thesis. The 

analysis was conducted on the current state of changeover, afterwards the theoretical 

application of the method SMED and subsequently proposed modifications to the changeover 

process were evaluated. With application of the method, changeover on machine was reduced 

by 50%. The result of this work was to enable the company to shorten the period of 

changeover and thereby increase the available production time. In conclusion of this thesis, 

economic evaluation of SMED method application was performed. 
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1 Úvod  

Diplomová práce je zaměřena na aplikaci metody SMED, pro zkrácení doby přestavby stroje 

ve strojírenském podniku. 

Při řešení této diplomové práce bude vybraná aplikace realizována na přestavbě stroje, kterým 

je tažná stolice. Vstupním a výstupním produktem tažné stolice jsou přesné trubky. Využití 

tohoto produktu má velké zastoupení, proto trubky v dnešní době jsou velice používaným 

produktem pro strojírenský, stavební, energetický a automobilový průmysl. Při rozvoji 

automobilového či strojírenského průmyslu dochází k vysokým jakostním nárokům na 

trubkovité materiály. Tyto trubkovité materiály v automobilovém průmyslu lze nalézt v 

opěrkách sedadel, tvoří součástí náprav, systému řízení, dveřní vzpěry. Co se týká 

strojírenství, tak jsou používány pro konstrukční materiály, ale také nosné prvky staveb. 

V diplomové práci bude použita aplikace metody SMED na činnosti přestavby tažné stolice. 

Tato metoda vznikla po 2. světové válce, kdy duchovním zakladatelem se stal Shigeo Shingo. 

Tento zakladatel jako první aplikoval metodu SMED ve společnosti Toyota, kde se metoda 

dále rozvíjela. Smyslem této metody bylo uspokojit zákazníka v maximálně možné míře. 

Charakteristika metody SMED je tedy založená k vyhledávání úzkých míst ve výrobním 

procesu. Při aplikování metody je důležité navrhnout taková opatření, která umožní zkrátit 

činnosti přestavby, eliminovat časové ztráty, snížit rozpracovanost výrobků a navýšit dobu 

výroby. 

Hlavním cílem společnosti Toyota bylo vyrábět jen to, co zákazník od trhu požaduje. Proto 

tato společnost se zaměřila na požadavky zákazníka, kde se snažila vyrábět produkty v co 

nejkratší možné míře, s minimálními náklady, maximálního využití výrobního času, ale bez 

ztráty kvality produktu. Proto bylo důležité udržet si zákazníky, pružně reagovat na jejich 

požadavky, kde výsledkem tedy bylo, flexibilně přestavovat stroje v nejkratším možném čase. 

Přestavba stroje je tedy jedna z mnoha součástí výrobního procesu, kdy dochází k rychlému 

přechodu z jednoho typu výrobků na výrobek druhý. Dochází k výměně strojních součástí, 

které umožní vyrábět požadovaný rozměr výstupního produktu. 

Hlavním cílem diplomové práce je zkrátit dobu přestavby tažné stolice, aplikováním metody 

SMED. Cílem je nalézt taková navrhovaná opatření, které umožní snížit, nebo úplně 

eliminovat úzké místa při přestavování stroje.  
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2 Charakteristika společnosti 

Základ vzniku této společnosti položil už v r. 1905 František Pospíšil z Těšína, který postavil 

válcovny na výrobu drátu a jiných železářských válcovaných výrobků. V r. 1910 byla 

zahájena výroba kombinovaných náprav a podkov. Celá hutní výroba se pak rozdělila právně 

na dva závody: 

 Ocelárny - Vyrábějící ocel. 

 Železářský průmysl - Vyrábějící nápravy, podkovy a později šrouby. 

V letech 1918–1920 se na pozemcích společnosti začaly stavět tovární objekty pro výrobu 

vagonů. V r. 1928 ke stávajícím objektům přibyla válcovna na tuposvařované trubky a později 

válcovna profilů za studena. 

V období 2. světové války byl podnik začleněn do válečného průmyslu, stále se zde vyráběly 

ocelové trubky svařované, závitové, obyčejné a přesné. Dále se vyráběly profily tenkostěnné 

ocelové uzavřené i otevřené, podkovy a hřeby na upevňování důlních kolejnic. V r. 2006 

zaměstnával podnik 825 zaměstnanců. V roce 2012 se část výroby začala zaměřovat na 

výrobu a prodej přesných trubek (tažených a kalibrovaných) určených především do 

automobilového průmyslu.  

 2.1 Profil společnosti 

Společnost se zabývá výrobou produktů v oboru strojírenství, automotive, energetice, 

stavebním průmyslu a další. Předmětem podnikání této společnosti je výroba a prodej ve 

strojírenském průmyslu, jako jsou např.: 

 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie. 

 Zámečnictví. 

 Vodoinstalatérství. 

 Topenářství. 

 Kovářství. 

 Nástrojařství. 

 Klempířství. 

 Silniční motorová doprava (nákladní). 

 Výroba, obchod a služby. 
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Společnost se zabývá výrobou a prodejem hutních polotovarů. Sortiment společnosti je 

zaměřen na zpracování trubek a profilů, kterými jsou např.: 

 Závitové trubky (ocelové - svařované). 

 Svařované konstrukční trubky. 

 Svařované ocelové trubky přesné za studena tažené. 

 Kalibrované trubky. 

 Ocelové tenkostěnné profily - uzavřené nebo otevřené. 

 Svařované kalibrované trubky pro konstrukční prvky v automobilovém průmyslu. 

Firma se snaží zvýšit tržní podíl na domácím trhu, kde čelí ve svém regionu velké konkurenci. 

K prioritám společnosti patří zvyšování kvality výrobků a služeb, ochrana životního prostředí, 

bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků a prevence závažných havárii. Hlavní cíle společnosti 

jsou: 

 Zvyšování bezpečnostních opatření. 

 Zvyšování uspokojování potřeb zákazníka. 

 Zvyšování tržního podílu na domácím trhu. 

 Snižování reklamací výrobků. 

 Snížení emisí do ovzduší. 

 Zvyšování ekonomického obratu společnosti. 

 Optimalizace výroby. 
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3 Teoretická část 

Teoretická část diplomové práce je rozdělena do dvou částí. Kapitola 3.1, je zaměřená na 

charakteristiku tváření materiálů a jejich vstupní produkty, proces tažení a charakteristika 

tažné stolice. V části diplomové práce 3.2 jsou popsány metody štíhlé výroby. 

3.1 Charakteristika tváření materiálů 

Tváření je nedestruktivní technologický proces zpracování materiálu, při kterém dochází ke 

změně jeho tvaru bez jeho porušení. Při tváření kovů je nutno překročit mez pružnosti, ale 

nesmí být překročena mez pevnosti. Ke tváření jsou vhodné tvárné materiály, tj. takové 

materiály, které mají tyto meze od sebe dostatečně vzdálené. [8] 

Pro výpočet elasticity slouží tzv. Hookův zákon elasticity, který znázorněn v Obr. 1. Hookův 

zákon elasticity se týká sil působících na těleso v tahu a tlaku. Pro hodnoty normálového 

napětí menší než  u (kde  u je mez úměrnosti) je normálové napětí přímo úměrné relativnímu 

prodloužení. 

                                                                                                                                                            

σ - normálové napětí [Pa] 

ε - relativní prodloužení [bez jednotky] 

E - konstanta úměrnosti [Pa] 

Deformace tělesa, či konstrukce nesmí přesáhnout dovolenou hodnotu tzv. vratnou deformaci, 

jinak dojde k nevratné deformaci - poškození či přetrhnutí tělesa. [9] 
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Obr. 1 Pracovní diagram [9] 

E - mez pružnosti (elasticity) σe - po překročení meze pružnosti přestává být deformace 

pružná a materiál už se nevrátí do původního stavu 

K - mez kluzu σkt - po překročení meze kluzu se zvětšuje relativní prodloužení, aniž by se 

zvětšovalo normálové napětí (materiál se prodlužuje bez zvětšování síly), mění se fyzikální 

vlastnosti materiálu 

P - mez pevnosti σpt- po překročení meze pevnosti se materiál přetrhne 

X - bod, kdy dochází k přetržení materiálu 

Hookův zákon je důležitý pro proces tažení, kdy dochází k elasticitě přesných trubek při jejím 

tažení. Dochází k tváření materiálů, kdy dojde k přetváření trubky za studena na požadovaný 

průměr. Průměr výstupních trubek je dán velikosti matricí a trnů. [8] 

Rozdělení technologií tváření  

Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované 

změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil bez 

odběru třísek. Podstatou tváření je vznik plastických deformací, ke kterým dojde v okamžiku 

dosažení napětí na mezi kluzu pro daný materiál. Tento děj je provázen fyzikálními změnami 

a změnami struktury materiálu, což ovlivňuje mechanické vlastnosti materiálu. Podle toho zda 

body tvářeného tělesa ležící v jednotlivých rovinách rozdělujeme tváření plošné (rovinné) a 

objemové (hutnické). [13] 
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Objemové (hutnické): 

 Válcování. 

 Kování. 

 Tažení (drát, trubka). 

 Protlačování. 

 Speciální metody. 

Plošné (strojírenské): 

 Lisování plechu. 

 Ohýbání. 

 Tažení (plechu, trubky). 

 Stříhání apod. 

Pro diplomovou práci, byla provedena pouze charakteristika tažení. Při řešení této práce 

dochází k tažení trubkovitého materiálu na tažné stolici. 

3.1.1 Tažení  

Tažení je protahování polotovaru otvorem průvlaku, při kterém se zmenšuje příčný průřez a 

zvětšuje délka. Dosahuje se přesných rozměrů a tvarů, zlepšuje se jakost povrchu a 

mechanické vlastnosti. Nástroj je nepohyblivý. Nejdůležitější podmínkou pro tažení drátů, 

trubek a profilů je snížení vnitřního pnutí pomocí mazání. Mazivo musí snižovat součinitel 

tření, oddělovat polotovar a průvlak, odvádět teplo a zajišťovat hladký povrch. Jako výchozí 

polotovar se používají např. tyče válcované za tepla (trubky). Tažení se používá pro výrobu 

drátů, tyčí a nepravidelných tvarů a průřezů. Táhnout se dají plná i dutá tělesa. Pro řešení této 

práce byla použita pouze charakteristika trubkového materiálu. [13] 

3.1.2 Rozdělení trubkovitého materiálu 

Výroba ocelových trubek tvářením tvoří důležitý úsek hutní výroby a má velký význam pro 

strojírenský průmysl i pro jiná průmyslová odvětví. Podle způsobu výroby členíme trubky do 

dvou hlavních skupin. První odvětví tvoří trubky bezešvé, které jsou zhotoveny z plného 

materiálu a jejichž stěna je celistvá, bez jakéhokoli švu. Další výrobní skupinu tvoří trubky 

svařované, které jsou zhotoveny pomocí svinutí ocelového pásu do tvaru trubky, jenž je poté 

svařen. [20] 
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a) Svařované trubky 

Bezešvé trubky jsou poměrně nákladné, proto se pro konstrukční účely nebo malé vnitřní 

přetlaky vyrábí levnější svařované trubky. Vyrábí se z pásové oceli, jejichž kraje se svaří na 

tupo, přeplátováním nebo ve šroubovici (viz Obr. 2). 

 

Obr. 2 Výroba svařovaných trubek [15] 

Svařované trubky se dále rozdělují podle způsobu jejich výroby a také podle typu svarových 

spojů, tzn. způsob svarového spoje materiálu. 

Způsoby výroby svařovaných trubek [15]: 

 Svařování trubek v plynových pecích. 

 Svařování trubek plamenem. 

 Elektrické svařování trubek. 

Typy svarových spojů [15] : 

 Svařování tlakem. 

 Tavné svařování. 

b) Bezešvé trubky 

Bezešvé trubky je možno vyrábět z hutnických polotovarů několika zcela rozdílnými 

metodami. Rozměry trubek jsou dány jejich průměrem a tloušťkou stěny. Podle použité 

výrobní technologie rozdělujeme trubky z hlediska válcování na válcované za tepla a za 

studena, redukované za tepla a za studena a podle provedení na hladké, závitové, s tvarovými 

konci, atd. 
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Rozeznáváme několik technologických způsobů výroby bezešvých trubek [14] : 

 Výroba dutých předvalků 

 - Mannesův způsob (Na tratích s poutnickými stolicemi). 

 Válcování 

 - Stiefelův způsob (Na tratích s automatem). 

 - Na spojitých tratích. 

 - Asselův způsob (Na tratích s tříválcovými stolicemi). 

 - Diescherův způsob (Na stolicích s příčnými otáčejícími se kotouči). 

 - Erhardtův způsob (Protahováním). 

Pro diplomovou práci je nutná pouze charakteristika výroby dutých předvalků a válcováním 

na tratích s poutnickými stolicemi, kde se používá Mannesův způsob výroby. 

Výroba dutých předvalků 

Duté předvalky jsou předpokladem pro úspěšné válcování bezešvých trubek. Předvalky musí 

být přesně válcové a soustředné, tj. s rovnoměrnou tloušťkou stěny po obvodu i délce. Povrch 

musí být hladký, bez vln ve tvaru šroubovice a jiných povrchových vad (trhliny, šupiny). 

Ohřátý materiál se vloží do vztažného žlabu děrovacího stroje a poté se zasune do válců 

pomocí hydraulického ramena. Jakmile válce uvedou materiál do pohybu, účinkem osové 

složky obvodové síly jej vtahují do děrovacího kužele, jak je zobrazeno na Obr. 3. 

 

Obr. 3 Výroba dutých předvalků [9] 

Válcování na tratích s poutnickými stolicemi (Mannesův způsob) 

Válcování se provádí již na předem vyrobeném tlustostěnném předvalku na tzv. poutnické 

stolici. Materiálem mohou být buď ingoty, které se volí na trubky velkých průměrů, nebo 
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sochory pro trubky menších průměrů. Na Obr. 4 je znázorněn dutý předvalek usazený na trnu, 

jehož průměr odpovídá průměru trubky. Do záběru se dostane, jakmile jsou poutnické válce k 

sobě natočeny vybráním, tzv. prázdným kalibrem. Dalším otáčením válců se dostane do 

záběru záběrová část kalibru, což vykonává spolu s trnem zpětný posuvný pohyb. Válce se 

dále odvalují po poutnickém trnu a válcuje se na danou tloušťku odpovídající profilu kalibru. 

[9] 

 

Obr. 4 Mannesův způsob [9] 

3.1.3 Tažná stolice 

Stroje pro tažení jsou tažné stolice (viz Obr. 5). Tažná stolice je linka s poloautomatickým 

režimem, určena pro výrobu přesných trubek. Tažení je v podstatě redukce a tváření různých 

průřezů za studena, tj. protahování předběžné trubky průvlakem požadovaného tvaru a 

rozměru. Tažení za studena je tzv. vyplnění mezery hmotou (oceli) vzniklou mezi průvlakem 

a trnem. Tažná stolice je charakterizovaná velikosti tažné síly a rychlosti tažení. [11] 

 

Obr. 5 Tažná stolice [11] 

1- Zásobník předběžných trubek 5- Vozík        9- Operační plošina 

2- Nasouvací zařízení   6- Stolice       10- Zásobník hotových trubek 

3- Držák trnu    7- Pohon řetězů     11- Ovládací pult 

4- Stojan průvlaku    8- Řídící pult 
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Nástroje pro tažení 

Nástrojem nutný pro tažení jsou průvlaky, které se nepohybují a jsou značně namáhané na 

otěr. Dalším z důležitých nástrojů jsou měřící nástroje, jako např. kalibry. 

Průvlaky – Průvlaky z ocelí mají životnost dlouhou životnost. Jakost průvlaku má vliv na 

jakost povrchu konečného produktu. Tvar průvlaku je zobrazen na Obr. 6. Průvlak sestává 

z většího počtu kuželů o různých vrcholových úhlech. Funkce jednotlivých částí průvlaku je 

dána jejich názvem. Mazací část umožňuje pravidelné rozestření maziva okolo polotovaru. 

Kalibrační část bývá válcová a zajišťuje hladký povrch. Výstupní část umožňuje odpružení 

deformovaného průřezu a výstup bez pasivních odporů, brání poškození průvlaku při 

přetržení drátu. Průvlaky se vyrábějí buď jednodílné, nebo skládané. Jako mazivo se používá 

emulze fosfátů, boraxu, nebo použitím mýdlového prášku. [11] 

 

Obr. 6 Schéma průvlaku [11] 

Hrotování trubek - Hrotování trubek je důležitý proces, aby bylo možné trubku táhnout, 

proto se jeden její konec musí upravit k uchopení čelistmi tažného vozíku. Vytvoří se 

uzavřený hrot nebo se konec trubky pouze zúží. Hrot, jehož tvar je zobrazen na Obr. 7, se 

vykove za tepla na tzv. bucharu, nebo na speciálním válcovacím hrotovacím stroji. 

 

Obr. 7 Postup hrotování konce trubek pro tažení [11] 
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3.2 Štíhlá výroba (Lean manufacturing) 

Štíhlá výroba či Lean manufacturing je metodika, kterou vyvinula firma Toyota po 2. světové 

válce. Teprve však systematické a důsledné používání řady metod ve 2. polovině 20. století 

prokázalo, že určitý systém provázanosti různých metod dává vyšší užitek než oddělené 

používání, a celý tento systém, který se vytvářel po řadu let, se začal nazývat štíhlá výroba 

(Lean Production). [1] 

Lean zahrnuje komplexní propojený soubor procesů. Úspěšná implementace Lean je přímo 

závislá na řízení dodavatelského řetězce. Zde je důležitá rostoucí potřeba pro strategické a 

operativní vyrovnání mezi jednotlivé články dodavatelského řetězce. [3] 

Štíhlá výroba není štíhlá proto, že by docházelo k odstraňování důležitých nebo méně 

důležitých činností, ale především snaží se odstranit nečinnosti, ztráty, které nevytvářejí 

hodnotu pro zákazníka, ale jen zvyšují náklady, proto jsou velmi důležité základní stavební 

kameny této metody, které jsou popsány na Obr. 8. 

 

Obr. 8 Základní stavební kameny štíhlého a inovativního podniku [3] 

 3.2.1 Charakteristika štíhlé výroby  

Štíhlá výroba vznikla jako soubor dílčích zkušeností s novými metodami. Hlavním 

zakladatelem štíhlé výroby byla japonská firma Toyota. Díky Toyotě se tyto metody začaly 

dále rozšiřovat do celé Evropy. Vznikl nový koncept strategie, který znamená především 

vyrábět více produktů s menším množstvím zdrojů. 

Štíhlá výroba je charakterizována: 

  Snaha odstranění všech ztrát (času, materiálu). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Toyota
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  Výběr vhodných metod, který se bude přizpůsobovat charakteru výroby. 

  Zaměření na potřeby zákazníka. 

  Iniciativa pracovníků do neustálého zlepšování drobných zlepšení, které vedou 

k podstatnému zlepšení celého podniku. 

 Zaměření na maximalizaci kvality a minimalizaci zbytečných výrobních kroků. 

Štíhlá výroba se utvářela především v oblasti hromadné výroby. Aplikace těchto metod byla 

velmi úspěšná i v jiných oblastech výroby nebo služeb. Dnes existují právě zvýšené snahy o 

její rozšíření do těchto dalších oblastí. 

 3.2.2 Principy a nástroje štíhlé výroby 

Cílem zavedení štíhlé výroby v podniku je především zvýšení spokojenosti zákazníka a 

posílení postavení firmy na silně konkurenčním trhu, zlepšení klíčových ukazatelů podniku a 

v neposlední řadě optimalizace kvality, nákladů a dodávek. Toho je dosahováno pomocí 

principů a nástrojů štíhlé výroby, jejichž hierarchické uspořádání je popsáno na Obr. 10. 

Štíhlá výroba se snaží řídit heslem "Náš zákazník náš pán". Princip této metody spočívá v 

jednoduché rovnici: 

                  

mohli bychom zaměnit za: 

                  

Změna rovnice dle filozofie této metodiky by měla způsobit, že zákazník neplatí za chyby a 

náklady firmy, ale mělo by se přizpůsobit potřebám trhu. Všechny firemní procesy musí být 

zaměřeny na hodnotový tok, tedy být štíhlé a zbavené veškerých druhů plýtvání. Z tohoto 

důvodu je postavena štíhlá výroba na principech a nástrojích zaměřených na zlepšování všech 

procesů ve firmě a definování takových standardů, které vedou k naplnění interních i 

externích požadavků zákazníka. Systém štíhlé výroby je postaven na osmi platných 

pravidlech (pilířích, principech), které popisují výrobní systém jako celek. Na Obr. 9 jsou 

popsány základní principy souboru pravidel a zásad štíhlé výroby. [1] 
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Obr. 9 Základní principy [1] 

Charakteristika základních principů [1]: 

 Celkový proces - Předmětem tohoto principu je vytvářet, řídit a zlepšovat procesy jako 

celek. 

 Princip tahu - Cílem je vyrábět pouze dle požadavků zákazníka. 

 Vyvarování se chyb - Zvyšování stability procesů pomocí preventivních opatření. 

 Flexibilita - Flexibilita představuje jednoduché a rychlé přizpůsobení se aktuálním 

požadavkům zákazníka. 

 Standardizace - Představuje vytváření standardů (norem) na každém výrobním 

stanovišti ve společnosti (výroba, logistika, nákup-prodej ad.). 

 Transparentnost - Znamená v přeneseném smyslu, že každý zná své úkoly a cíle, to v 

důsledku ulehčuje orientaci v podnikových činnostech. 

 Neustálé zlepšování - Podstatou je neustálého zlepšování jakéhokoliv firemního 

procesu. 

 

 

 

 

Obr. 10 Cíle, principy, nástroje štíhlé výroby [1] 

Celkový proces 

Princip tahu 

Vyvarování se 
chyb 

Flexibilita 

Standardizace 

Transparentnost  

Neustálé 
zlepšování 

Osobní 
zodpovědnost 

Cíl 

Principy 

Nástroje 
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Nástroje představují jednotlivé prostředky, pomocí kterých dochází k realizaci cílů a 

základních principů štíhlé výroby. Tyto nástroje jsou ve firmě implementovány většinou v 

rámci dílčích projektů, jako např. změna uspořádání výrobní linky (5S, Kanban, Kaizen a 

další). [1] 

Systematické zavádění jednotlivých principů a nástrojů štíhlé výroby pomáhá najít optimální 

řešení pro jednotlivé výrobní a logistické procesy. Tyto procesy se snaží eliminovat druhy 

plýtvání, které vznikají při výrobním procesu, a to jsou např. [1]: 

 Velké zásoby - Ve skladech nebo i ve výrobě je větší množství materiálu, než je ve 

skutečnosti potřeba. 

 Čekání - Doby prostojů způsobených čekáním na práci, čekání na dodání materiálu. 

 Nadbytečná výroba - Výroba produktů, jež nemají zákazníka, odběratele (vyrábí se na 

sklad). 

 Kontrola kvality - Kvalita se musí kontrolovat na konci procesu. 

 Opravy a přepracování - Dochází k časovým prostojům, vzniká časová prodleva. 

 Neefektivní pohyby a manipulace - Více delších pohybů, než je pro práci na produktu 

potřeba. 

 Zbytečná manipulace s materiálem - Pohyb materiálu mezi sklady. 

 Nevyužitá kreativita pracovníků. 

 

3.2.3 SMED metoda (Single Minute Exchange Die)  

SMED je zkratkou z anglického sousloví Single Minute Exchange of Dies, což v doslovném 

překladu znamená, provedení změny v nejkratším možném čase. Metoda je charakterizovaná 

jako systematická činnost, která výrazně snižuje dobu výrobních procesů, výměny nástrojů, 

přestavování stroje a snížení doby na seřízení. Jedná se o týmovou zlepšovací činnost, která 

výrazně ovlivní řízení procesů ve výrobě. Při výrobě dlouhé výměny nástrojů ovlivňují 

vysokou úroveň zásob, kdy průběžné časy výměn nástrojů, či přestavování ovlivňují 

flexibilitu, snižuji schopnost vyhovět požadavkům zákazníka. Při každém přestavování 

(strojní součástí, přestavby, seřízení) dojde ke ztrátám doby trvání výrobního procesu a 

snížení flexibility. Proto charakteristika SMED metody je založena na rychlé výměně 

nástrojů, snížení doby trvání nevýrobních procesů [17] : 
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 Snižuje velikosti dávek, úroveň zásob, a tím zmenšuje potřebu prostoru pro jejich 

uskladnění.  

 Uvolňuje kapacity, zajišťuje kratší průběžnou dobou a kratší řídící časy. 

 Zvyšuje flexibilitu ve vztahu k zákazníkovi a umožňuje častější změny (výrobek 

vyrobíme rychleji a dodáme ho rychleji). 

 Zajišťuje dodávky na čas (díky úsporám umožňuje dosažení vyššího zisku). 

Zásady metody SMED 

Aby byla rychlá výměna nástrojů efektivní, je nutné dodržet několik pravidel. U každého 

zlepšení je nezbytné realizovaný návrh zaznamenat. Pouze záznam a přesný postup udrží a 

nastaví optimální standardizaci procesů rychlé výměny nástrojů, kde důležité jsou fáze 

aplikace metody SMED (viz Obr. 11). [5] 

Je-li rychlá výměna nástrojů provedena ve správný čas, lze výrazně snížit riziko neprodaného 

zboží, snížit náklady menší potřebou prostor, vyladit vazbu na odběratele a přiblížit se k 

ideálnímu toku jednoho kusu. V případě, kdy nebude rychlá výměna provedena včas, dojde ke 

zvýšení skladových zásob, snížení flexibility a zpomalení reakce na požadavky zákazníka, 

dále dojde ke snížení využitelnosti stroje a zmenšení ekonomického provozu. [13] 

Metodu lze popsat ve čtyřech krocích [17] : 

 

Obr. 11 Fáze SMED metody [17] 

a) Analýza - Je provedena analýza přestavování stroje – zápis veškerých činnosti, které jsou 

při výměně nástrojů a při seřizování. Zde je důležitý aspekt času, tzn. časy potřebné pro 

jednotlivé úkony. Po provedené analýze dojde k shrnutí informací o procesu. Tímto způsobem 

dochází k zjištění přebytku času potřebného pro přemisťování nástrojů, nebo informace o 

seřizovači, který nemá dostatečné znalosti technologie výroby. 

Analýza Návrh řešení 
Realizace 

opatření ke 
zlepšení 

Standardizace 
procesu 
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b) Návrh řešení - Návrhy k řešení slouží k opatření nebo zlepšení koordinace procesu. Tyto 

návrhy řešení – přemístění nástrojů, nářadí, úprava přístup k zařízení, změna technologie 

vedou ke zrychlení seřizování, snížení prostojů, optimalizace výroby atd. 

c) Realizace opatření ke zlepšení - Zde dochází k realizaci zlepšení. Vychází se z analýzy a 

návrhu řešení pro vybraný subjekt. Realizace probíhá buď ve zkušebním provozu, nebo v 

běžném chodu výroby. 

d) Standardizace procesu - Základem standardizace je nutné reálný měřený čas (čas výměny 

nástroje, čas přestavby, čas zajištění materiálů atd.). Opatření standardizace, je vhodná pro 

změnu stávajícího návodu na změnu nástrojů a seřízení strojů pro vznik norem. Jedná se o čas 

dosažený mezi posledním vyrobeným kusem původní dávky a prvním vyrobeným kusem 

dávky nové. [9] 

Mezi méně důležité prostředky, které jsou součástí metody, ale svým způsobem umožní 

zlepšení systému metody a jejich posloupnost jsou [5]: 

 Podlahy - Měly být čisté, bez prachu a nečistot. 

 Stěny - Stěny by měly být čisté a malovány světlými barvy, nejlépe bílá. 

 Osvětlení - Zesílené osvětlení, zlepšuje morálku a produktivitu, umožňuje, aby lidé 

viděli vady snadněji.  

Výměnu ovlivňuje řada faktorů. Odhaduje se, že 60% až 80% zlepšení u většiny doby výměn 

se dá dosáhnout pouhým zavedením řádně vizualizované továrny a identifikováním a 

přesunem právě dokončené práce v době, kdy se stroj musel zastavit. [9] 

Je nutné si uvědomit, že změny při výměny nástrojů, je nutné provádět často, proto i v 

krátkém čase a standardně. Každá změna je plýtvání, které ale nejsme schopni eliminovat, 

tudíž jej musíme minimalizovat. Základní cíle SMED metody jsou zobrazeny v Obr. 12. 

 

Obr. 12 Základní cíle dodržování SMED metody [17] 

Synchronizace 
výroby 
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Na realizaci SMED metody v podniku by se měl podílet management společnosti, i operativní 

část výroby, kdy pracovníci se zaměří na dílčí složky, které tvoří celek výrobního procesu. 

Metoda je zaměřena na synchronizaci, nikoli jen na jeden prvek v procesu. Na systém metody 

mají vliv faktory, které jsou zobrazeny na Obr. 13. Na těchto operacích by se měli podílet: 

 Technologové a lidé s technickými znalostmi. 

 Operátoři pracující na daném zařízení. 

 Seřizovači. 

 Lidé se znalostí organizace práce na pracovišti. 

 Technický servis, údržba a popř. nástrojárna. 

I přesto, že činnosti v rámci montáže a demontáže jsou nezbytné, obsahují kroky, které jsou 

jasným plýtváním. Neočekávané činnosti, lze brát jako prostoj, porucha či rychlá oprava, ale 

činnosti, které se započítávají do procesu přestavování, seřizování jsou např. [1]: 

 Povolení, odmontování a opětovné utažení šroubů. 

 Odmontování a vkládání čepů a podložek. 

 Vytažení a vkládání podpěr, vložek, podložek a mezerníků. 

 Odpojení a zapojení hadic se stlačeným vzduchem, el. proudem a dalšími médii. 

 Seřizování nahazování trubek. 

 Šrouby - Jsou jednou z nejčastějších příčin prodlužování výměn. Cílem je 

minimalizovat odtahování a přitahování (stačí 1 otáčka - poslední zajišťuje 

samosvornost šroubu, ostatní otáčky jsou plýtvání časem). 

 

Obr. 13 Vliv faktorů na výměnu nástrojů 
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3.2.4 JIT - Just in time 

Just in Time vyjadřuje řízení podniku vyrábět výrobky v určeném množství a v přesně 

určeném čase dle požadavků zákazníka. Někdy také bývá označován jako pojem "právě 

včas". Princip Just In Time, nepředstavuje uzavřený soubor jasně definovaných metod, 

pravidel a postupů, ale jedná se spíše o filozofii, která musí být dotvářena v souladu s 

charakteristickými podmínkami. Jedná se o nejznámější logistickou technologii, byla poprvé 

aplikována v roce 1926 v závodech Toyota Company. Jedná se o metodu zvyšující 

produktivitu práce, kde jako hlavní faktor vystupuje čas, změna ve výrobních systémech se 

opírá o myšlenku slučitelnosti daného podniku a dané rychlosti s přizpůsobivosti reakce na 

změny. [4] 

Podstatou této metody je uskutečňovat materiálový tok tak, aby požadovaný materiál byl k 

dispozici právě v daný okamžik potřeby. Vyžaduje, aby byl materiál dodáván v co nejmenších 

dávkách rychle, flexibilně, podle potřeby výrobce. 

Systém JIT se pomalu rozšiřoval nejprve v automobilovém průmyslu, kde docházelo k 

pravidelným dodávkám komponentů a částí nutných pro výrobní chod v přesně naplánovanou 

dobu, tato filozofie a její aplikační stupně jsou zobrazeny na Obr. 14. [4] 

Tento proces je označován tzv. právě včas. Proces, kdy jsou dodávány suroviny v dobu 

potřeby, aby pracovní cyklus nemusel být pozastaven nebo zastaven na delší dobu. Pro 

správný chod systému je důležitý kvalitní dodavatelský řetězec zobrazen na Obr. 15, který 

zajišťuje dodávku surovin do výroby. Časové prostoje, v důsledku nedodání surovin, nebo 

polotovarů by přinášely finanční ztráty. V systémech JIT se klade důraz na snižování úrovně 

zásob a na pružnější logistické systémy. [1] 

 

Obr. 14 Aplikační stupně JIT [4] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1926
https://cs.wikipedia.org/wiki/Toyota_v%C3%BDrobn%C3%AD_syst%C3%A9m
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Metoda JIT klade zvýšené požadavky na skladování a manipulaci s materiálem [4]: 

 Maximální důraz na kvalitu – Pracovníci skladu musí své úkoly při vstupních i 

výstupních skladových operacích vykonávat důsledně v úrovni požadované zákazníky. 

 Snížená velkost výrobních sérií – Položky se balí po menších dávkách, skladové 

dodávky jsou obecně menší a v různých paletových množstvích. 

 Eliminace činností, které nepřidávají hodnotu – Identifikují se a následně eliminují 

veškeré nepotřebné nebo neefektivní činnosti při fyzických přesunech a manipulaci se 

zbožím. Výsledkem je zlepšené skladové uspořádání a zvýšení efektivity skladových 

operací. 

 Rychlý pohyb materiálů – Just In Time, zdůrazňuje nízké nebo nulové zásoby, takže u 

skladů převažuje jejich funkce kombinování a přesunu zboží, nikoliv uskladňování 

zboží. 

 

Obr. 15 Sekvence dodavatelského řetězce [18] 

Zavádění systému Just-in-Time nelze provést pouhým administrativním opatřením, nebo 

nařízením. Podnik se musí zbavit všech nedostatků, které by se plně projevily až po zavedení 

systému. Nedostatky v řízení a organizaci jsou např.: 

 Špatná údržba strojů. 

 Špatná morálka pracovníků. 

 Nedostatečná kvalifikace pracovníků. 

 Nevhodný systém odměňování. 

 Špatný systém plánování. 

Při odstranění těchto nedostatků je teprve možno zavádět tento systém bez obav, že by v 

krátké době ztroskotal. Proto je velmi důležitá synchronizace systému v podniku. 
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 3.2.5 Poka - Yoke 

V doslovném překladu znamená Poka – neúmyslná chyba a Yoke – zmenšení, z čehož plyne, 

že poka – yoke je systém, který se stará o minimalizaci neúmyslných chyb a chyb z 

nepozornosti. Průběh výroby je uzpůsoben tak, aby bylo možné jednu výrobní operaci provést 

pouze jedním způsobem. [16] 

Poka-Yoke je součást štíhlé výroby, nízkonákladového, vysoce spolehlivého zařízení 

používaného v systému, které se snaží zastavit proces a preventivně chrání výrobu před 

zmetky, nebo také k nedokončení správného procesního postupu. Díky standardizaci 

umožňuje vykonat činnost pouze jediným možným způsobem. Tím se přímo v procesu téměř 

vyloučí možnost vykonat něco špatně. 

Vadné díly jsou z velké části vyráběny v důsledku špatné konstrukce procesů. Proto, principy 

Poka - Yoke musí být vztahovány a aplikovány při projektování procesů tak, že na chyby 

vzniklé při procesu lze upozornit a zamezit dalšímu vzniku neshod. [2] 

Metody Poka Yoke zajišťuje kvalitu a bezpečnost při výrobních procesech. Častými chybami 

ve výrobě se stává špatné vložení dílů do připravených komponentů (přípravků), chyby při 

dodržování kroků kompletace a balení výrobku, kde na Obr. 16 je zobrazen systém činnosti 

metody, kdy je zobrazen správný a nesprávný postup metody. Výrobek a přípravek jsou 

zkonstruovány tak, že v jedné určité poloze lze výrobek dokončit. [6] 

 

Obr. 16 Poka-Yoke systém [6] 

Typy kontroly systému Poka-Yoke [2] : 

 Metoda kontaktu identifikuje nedostatky tím, že je stanoven přesný kontakt zasunutí 

mezi zařízení, nebo některou z funkcí tvaru výrobku nebo dimenzi. Jsou také 

používány barevné rozlišení úkonu (dodržení / nedodržení). 

 Metoda fixní hodnoty určuje, zda se provádí daný počet pohybů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%ADhl%C3%A1_v%C3%BDroba
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 Způsob pohybu krokem se zjistí, zda jsou dodrženy stanovené kroky nebo pohyby 

postupu. 

 3.2.6 Metoda 5S 

Metoda 5S souvisí se štíhlostí pracoviště a patří mezi hlavní členy tvořící velkou skupinu 

nástrojů a metod štíhlé výroby za účelem kontinuálně zlepšovat nastavený proces. Podstatou 

metody je vytvořit na pracovištích přehledné pracovní prostředí. Pro tuto metodu je důležité,  

aby bylo dodrženo 5 základních pravidel tohoto systému (viz Obr. 17) [10]: 

1. Seiri – Rozděl – Projít a zkontrolovat pracoviště a vytřídit nepotřebné položky. 

2. Seiton – Setřiď - Označení položek používaných při výrobě číslem nebo názvem. 

3. Seiso – Uspořádej - Logické uspořádání položek, používaných při výrobě podle toho, 

jak následují v postupném procesu výroby. 

4. Seiketsu – Zdokumentuj – Dokumentace a standardizace veškerých postupů. 

5. Shitsuke – Dodržuj - Systematizovat a dodržovat zjištěné postupy a plány. 

 

Obr. 17 5S - Pravidla systému [10] 

Takto vytvořené pracoviště má vliv na psychiku a soustředění pracovníka a tím i na jeho 

kvalitu pracovního výkonu. S tímto se pojí i ergonomie na pracovišti, která rovněž významně 

ovlivňuje pracovní výkon. Ergonomie pracoviště by měla být taková, aby byl pracovník 

schopen podat maximální výkon při minimální námaze. [7] 

Samotná myšlenka kontinuálního zlepšování je podstatou japonské filosofie Kaizen, která je 

aplikovatelná jak ve výrobním či jiném procesu, tak i v lidském životě. Filosofie v pracovním 

prostředí je založena na tom, že všichni pracovníci se cítí být aktivními a zodpovědnými 

spoluúčastníky procesu transformace hodnot a jsou motivování k tomu, aby na svém 

Seiri 

Seiton 

Seiso  Seiketsu 

Shitsuke 



22 

 

pracovišti nacházeli různá drobná zlepšení, která pak z dlouhodobého hlediska mohou daný 

stav na různých pracovištích výrazně zlepšit. 

Realizace a průběh metody 5S: 

 Kontrola plnění činností pravidel 5S. 

 Pravidelné kontroly týmem na všech pracovištích středisek výroby. 

 Střediska jsou rozdělena tak, že za každé z nich, které řídí tak zodpovídá za určitou 

část středisek a pod ně spadající pracoviště. 

 Cílem je prověření zda jsou na jednotlivých pracovištích kontrolovaného střediska 

dodržovány specifické úkoly pro daná pracoviště dle metody 5S (stroje, nástroje nutné 

pro výrobu, pracovní stoly). 

 Čištění a úklid pracoviště má být provedeno operátorem nebo seřizovačem v určených 

časových intervalech z hlediska doby trvání činnosti a opakovanosti činnosti (je nutná 

údržba stroje i pracoviště). 

 3.2.7 TPM (Total Productive Maintenance) 

Total productive maintenance znamená totálně produktivní údržba, kde tento komplexní 

systém se snaží pomáhat a využívat výrobní zdroje efektivním způsobem. Tato metoda se 

snaží dosahovat téměř 100% využitelnosti strojů a zařízení spojené s údržbou. Zde se podílejí 

všechna oddělení a všichni pracovníci podniku. Metodu lze chápat tak, že zařízení bude 

pracovat bezporuchově, bude vyrábět bezchybné produkty a nebudou se u něj vyskytovat 

neplánované prostoje při výrobní činnosti. Z ekonomického pohledu lze říci, že investice do 

technologií zaměřené na preventivní opatření, údržbu a předcházení neshod při výrobě, 

usnadní odstraňování méně závažných problémů, z čehož vyplývá návratnost investic. [12] 

Se zaváděním TPM metody úzce souvisí zavádění celkových cílů výrobní údržby (viz Obr. 

18). Principem totální kvality údržby je, aby vždy byly správně zavedeny spolehlivé systémy 

údržby, jako je preventivní údržba. Tato údržba je založena na udržování stroje v čistotě, 

kontrola základních strojních součástí, a předcházení možných závad na stroji (kontrola 

součástí stroje, dotažení šroubových spojů atd.). [12] 

Významným důsledkem pro dodržení této metody je aktivita veškerých pracovníků ve firmě, 

ale také by měla být součástí firemní kultury (snažit se vést k iniciativě). TPM je nástroj, 

který je z hlediska strategické náplně zaměřen především pro údržbu. Základní strategii této 

metody je zobrazena na Obr. 19. 
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Autonomní údržba  Školení a trénink operátorů  

Plánovaná údržba Preventivní údržba  

Maximalizace celkové 
efektivity stroje  

 

 

 

 

Obr. 18 Cíle celkové výrobní údržby [12] 

TPM zvyšuje hodnoty zejména v těchto oblastech [12]: 

 Efektivita strojů – V tomto případě hovoříme nejčastěji o ukazateli OEE - ukazatel 

celkové efektivnosti zařízení. 

 Životnost nástrojů – Zahrnuje sledování veškerých aspektů, které mají vliv na 

životnost strojů. Cílem je životnost v co nejvyšší možné míře navýšit. 

 Eliminace neplánovaných prostojů – Podstatou je sledování času mezi dvěma 

neplánovanými prostoji (přerušením výroby) z nejrůznějších důvodů. Jako kritéria se 

nejčastěji volí poruchy vyplývající z chyb na zařízení, seřizování a ustavování, 

nečinnost a malé přestávky. Dále ztráty rychlosti, chyby v procesech a opravy, čas 

mezi startem stroje a stabilním provozem. 

 Zvýšení životnosti strojů – Tento parametr soustřeďuje různé typy údržby. 

 Stabilizace procesu výroby – Tento bod spojuje jak eliminaci neplánovaných prostojů, 

tak i stabilizaci výrobních časů, stabilizaci časů na seřízení a výměnu nástrojů, 

stabilizace časů plánovaných zásahů v rámci různých typů údržby. 

 Snížení nákladů na výrobu a údržbu – Důsledné sledování nákladů na výrobu, provoz 

a údržbu. 

 

Obr. 19 Základní strategie TPM [12] 
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3.2.8 Kanban 

Systém byl vyvinut v Japonsku a lze ho považovat za součást systému JIT pro vybrané 

podmínky. Kanban je optimálním nástrojem při plánování a řízení výrobního procesu, který je 

zobrazen na Obr. 20. Celý systém pracuje tak, že jednotlivá pracoviště vyvolávají své aktivity 

u předcházejícího výrobního stupně přímo a to prostřednictvím kanbanové karty Obr. 21. 

Na tomto principu se vytváří takzvané samořídící regulační kanbanové okruhy, které 

předpokládající decentralizaci zakázek. Při určování priority „co vyrábět dříve“ se vychází ze 

součtu jednotlivých objednávek a jejich vztahu k požadovaným výrobkům. Jednotlivá 

pracoviště se tak stávají méně závislá na okolí, aniž by to oslabovalo jejich schopnost plnit 

cíle podniku jako celku. Kanban je označení pro kartu oznamující požadavek odběratele na 

dodávku požadovaného výrobku či služby v určeném množství. Oznamovací karta může mít 

podobu přepravky, jejíž barva udává druh výrobku. Kanban je nositelem informace a 

prvotním impulsem pro výrobní produkci. [19] 

 

Obr. 20 Schéma systému Kanban [19] 

Na pracovišti vzniká vždy určitá dávka rozpracovaných výrobků v menších přepravkách. Na 

Obr. 20 je popsáno schéma systému, která zobrazuje tok součástek a tok karet. Mezi linkami 

se nedá vytvořit taková časová bilance, aby každé pracoviště spotřebovalo na svou činnost 

stejný čas jako ostatní pracovníci na různém pracovišti. V tomto systému vzniknou menší 

časové rozdíly způsobeny [19]: 

 Zručnosti pracovníka. 

 Poruchou stroje. 

 Vadným výrobkem. 
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V některých situacích dochází k desynchronizaci předchozího pracoviště s následujícím, 

pracovníci jsou dříve hotovi, a proto vzniká nahromadění polotovarů. Tato situace někdy v 

pracovnících vyvolává stres, snaží se pracovat rychleji a důvodem bývají zbytečné chyby a 

vytvoření zmetků. Princip metody je založen na předávání kanbanových karet Obr. 21. Tyto 

kanbanové karty určují systém rozpracovanosti výroby. 

 

Obr. 21 Přepravka s Kanbanovou kartou [19] 

Princip kanbanu je založen na dvou hlavních způsobech, tlačný způsob (Push) a tažný způsob 

(Pull). Rozdíl mezi tlačným a tažným způsobem je ten, že při tlačném způsobu je směr výroby 

dán vpřed. 

U tažného způsobu může dojít i k zpětné vazbě - dochází zde k odstranění meziskladu, 

vzroste tak zvýšení efektivnosti jednotlivých článků a tím i celé linky. [19] 
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Výroba 

Obchod 

Plánování 

Operativa 

Logistika 

4 Praktická část 

Praktická část diplomové práce je zaměřena na aplikování SMED metody. Byla provedena 

analýza současného stavu přestavby a teoretické vyhodnocení stavu po aplikování metody 

SMED. Při analyzování současného stavu přestavby došlo k analyzování činností přestavby, a 

jejich jednotlivá doba trvání. V další části diplomové práce byly navrhnuty opatření ke 

zkrácení doby přestavby. Při použití navrhovaných opatření došlo ke zkrácení doby činností, 

nutných k přestavování stroje. Výsledkem praktické části bylo zkrátit dobu přestavby tažné 

stolice. Vznik časové úspory přestavby umožní společnosti navýšit výrobu trubek, kdy dojde 

k teoretickému výpočtu navýšení obratu na tažné stolici. Hlavním důvodem přestavování a 

seřizování výroby je přizpůsobením se výrobním požadavkům. Výroba se zaměřuje na 

požadavky zákazníka, které jsou např.: 

 Nízká sériovost výroby. 

 Výroba v co nejkratším možném čase. 

 Vysoká variantnost výrobků. 

 Vysoká flexibilita potřebám zákazníka. 

 Vysoká individualita. 

 Vysoká spolehlivost a kvalita. 

Pokud se tyto požadavky záporně promítnou do výroby, často nastávají velké komplikace, 

které prodlužují výrobní procesy. Zde dochází k tzv. přerozdělování odpovědnosti daných 

úseků. Některé výrobní úseky se odvolávají na obchodní úseky, které nejsou schopny zajistit 

dostatečně velké výrobní dávky. Ve společnosti musí fungovat synchronizace vrcholového 

managementu, středního managementu a operativní části výroby. Proto pro společnost je 

důležitá návaznost managementu na výrobní procesy (viz Obr. 22). 

Obr. 22 Návaznost managementu na výrobu 
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Pokud je výroba založena na malých dávkách, tak musí docházet k častým přestavováním, z 

čehož vyplývá, že zařízení je neproduktivní a tím se snižuje jeho vytížení, proto je velmi 

důležité zvyšovat výrobní dávky, tím se radikálně omezí přestavování stroje. Při dlouhém 

přestavování zařízení dochází k nižší pružnosti výroby. Na Obr. 23 je znázorněn vliv 

přestavování stroje ve společnosti, který je závislý na pružnosti výroby. 

 
 

             
 

             
 

            
 Předtím Výroba produktu A Přestavování Výroba produktu B Přestavování Výroba produktu C Přestavování 

 
 

            
 Nyní A P B P C P A P B P C P 

 
              
 

             
            

čas 

 Obr. 23 Pružnost výroby 

Redukce času přestavování stroje není jednoduchá, aby výroba se stala pružnou a dokázala 

rychle reagovat na potřeby zákazníků, je zapotřebí, aby docházelo k opatřením, které budou 

eliminovat možné časové ztráty. Proto musí dojít buď k eliminaci činností přestavby, nebo 

snížení doby přestavování, kde tyto časové ztráty budou optimalizovány SMED metodou. 

Základní kroky v praktické části této analýzy jsou: 

1. Rozdělení činností během seřízení 

Činnosti během přestavování lze rozdělit na interní, které musí být prováděny při zastaveném 

stroji a externí, které mohou být prováděny, když stroj pracuje. 

2. Přesun činností 

Při přestavování je důležitý časový rozsah. Při manipulaci se lze zamyslet nad tím, které 

interní činnosti by mohly být prováděny externě. 

3. Zkrácení časů 

Tato část je zaměřena na zkracování času jak interních činností, tak externích, případně zcela 

zrušení vybrané činnosti. Na Obr. 24 jsou popsány interní činnosti přestavby. Externí činnosti 

přestavby stroje mají vliv na průběh přestavování tažné stolice, např. hrotování konců trubek, 

zásobování trubek na stroj, příprava matric, nebo vizuální kontrola a měření. 
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Interní činnosti přestavby 

    Původní čas přestavby 

Montáž a demontáž Prostoje Seřizování 
 

   
0 

  
50 min. 

Čas po aplikování metody SMED 

Montáž a demontáž Seřizování 
  

   
0 

 
25 min. 

 Obr. 24 Interní činnosti přestavby 

Během seřizování, montáže a demontáže, či přestavování stroje dochází k nadměrnému 

množství zbytečným časových prostojů, většinou se jedná o: 

 Ztrátu času v přípravných fázích přestavování - Doprava nástrojů, zbytečné pohyby, 

nedostatečné plánování. 

 Časovou ztrátu při montáži a demontáži - Hledání komponentů, nástrojů, chybějící 

pracovní postupy a standardy. 

 Plýtvání při vícenásobném seřizování - Neschopnost seřízení stroje na poprvé. 

 Čekání (prostoje) - Čekání na zahájenípřestavby, dovoz materiálu, čekání na jeřáb. 

Pro správné řízení přestavování jsou důležité i tyto body: 

 Organizace práce. 

 Vytvoření profesního týmu. 

 Standardizace všech činností. 

 Používání doplňkových nástrojů (přípravků). 

 Využívání zlepšováků (kolíky, rychlo upínací nástroje, magnety apod.). 

 Využití dorazů. 

 Upínání jednou otáčkou. 

 Provádění více operací současně více pracovníky. 

Realizace metody SMED při přestavování stroje by měla být prováděna tzv. projektem. Tento 

projekt je navržen společnosti k dosažení stanovených cílů. Po stanovení cílů musí být projekt 

projednán s managementem společnosti, aby došlo ke komplexnímu řešení aplikované 

metody. Projekt a jeho řešení je shrnuto do těchto částí: 

1. Definování projektu a týmu - Výběr zařízení, pracovníků a typ přestavování či seřízení 

stroje. 
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2. Video snímek přestavování - Došlo k záznamu přestavování. Důležité je snímat 

pracovníky tak, aby byla vidět vykonávaná práce. 

3. Analýza video snímku - Snímek byl zpracován do tabulky, kde se uvedou vybrané 

údaje. 

4. Detailní rozebírání dílčích částí videosnímku - Snímek byl postupně každou operaci a 

činnosti rozdělen na interní a externí. Hledá se přesun interních na externí, zkrácení 

činností, případně zrušení činnosti. Po tomto procesu lze vyčíslit zkrácení času 

interních a externích činností. 

5. Definování a realizace nápravných opatření - Při detailním rozebrání videosnímku se 

generují vybrané činnosti, ke kterým lze realizovat opatření. 

6. Zavedení nového postupu přestavování. 

7. Vytvoření standardů přestavování. 

8. Prezentace výsledků. 

 4.1 Analýza současného stavu přestavby 

Část 4.1 je zaměřena na analýzu současného stavu přestavby tažné stolice v podniku. Při 

přestavbě stroje došlo k přestavování strojních součástí, nutné k výrobě přesných trubek. Byla 

provedena analýza činností, které byly rozděleny na interní a externí. Interní činností jsou 

prováděny při vypnutém stroji, kdy obsluha provádí montáž, demontáž a seřízení. Externí 

činnosti mohou být prováděny jak při vypnutém stroji, tak při spuštěném stroji. Oba tyto typy 

činnosti jsou popsány v Tab. 1. 

Tab. 1 Interní a externí činnosti 

Externí činnosti 

 

Interní činnosti 

   Příprava matric 
 

Montáž strojních částí 

Příprava trnu   
 

Demontáž strojních částí 

Čištění matric 
 

Seřízení (stroje, nahazování) 

Měření vzorku 
 

Čištění dutiny frémy 

Doprava 
 

Výměna matric a trnů 

Úprava trubek 
 

Výměna tažných tyčí 

  

Doladění stroje 

  Výstupní kontrola 
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Interní činnosti tvoří celek přestavby, jedná se především o montáž a demontáž, seřizování a 

doladění stroje pro tažení trubek. Externí činnosti neovlivňují dobu trvání přestavby, ale 

dopomáhají k úspěšnému přestavování stroje, jedná se o včasnou dopravu materiálu, přípravu 

matric a trnů. V přípravné fázi externích činností přední tažeč provede měření matric a trnů, 

jejich vizuální kontrolu, která umožní plynulý chod přestavění stroje. Tyto externí činnosti 

umožní předcházet možným vadám, trhlin na matricích a umožní dodržet přesné rozměry 

matric a trnů pro tažení. Při realizování přestavby je důležitý výrobní postup tažených trubek, 

kde přední tažeč podle výrobního postupu připraví matrice a trny pro požadovaný rozměr. 

Tab. 3 obsahuje rozměry přesné trubky podle normy ČSN, hmotnost trubky na 1 m, která je 

vstupním materiálem pro tažení požadovaného rozměru, výrobní postup tažení a výběr tažné 

stolice pro výrobu tažených trubek. Tažná stolice je číselně označena podle tunového výkonu 

stroje (viz Tab. 2). 

Tab. 2 Tažná stolice 

Tažná stolice č. 9 (Montbard 50) 

     
Tažná síla v 

tunách 

Rychlost 

řetězu m.min
-1

 

Výkon 

motoru v 

kW 

Regulace Max. délky trubek v m 

Počet tyčí dle 

průměru 

trubky 

50 VI.45 500 plynulá 

Před tažením Po tažení do 38 - 

12 14,4 40 - 57 3 

  
58 - 75 3 

  
80 - 89 2 

  
nad 89 1 

Tato tažná stolice obsahuje 3 tažné tyče na vrchní části stroje, a 3 tažné tyče při pootočení 

stroje 180°, dohromady při tažení na stroji lze táhnout 6 trubek (viz Obr. 25). Tažné tyče 

slouží k uchycení trnu, kterým bude protáhnutá trubka, přes otvor matrice. 

 

Obr. 25 Tažné tyče 



31 

 

Postup pro výrobu trubek je dán technologickým postupem. Trubky vyráběné pro jiný okruh 

zákazníků musí splňovat přípravné fáze před samotným tažením trubek, jako je např. 

označení písmenem U - moření, žíhání a hrotování a označení písmenem H - znamená 

poslední tažení. Výrobní postup je technologicky podložen, za účelem správného docílení 

požadovaného rozměru přesných trubek. 

Tab. 3 Výrobní postup tažených trubek 

Výrobní postup pro výrobu přesných trubek  

Přesné trubky - dle ČSN 42 6713 

Přesná trubka  Předběžná trubka k tažení Výrobní postup Tažná stolice č. 9 

Rozměr 
Hmotnost 

kg.m
-1 

     
Rozměr                                 

mm 

U - Příprava pro 

tažení  (žíhání, 

moření, hrotování) 

H - 
Poslední 

tah                      

(hotový 

výrobek) 

Počet tyčí 

35,0 x 1,75 1,63 

38,0 x 2,0 U   H 3/30 

42,4 x 2,3 U na 38,0 x 2,0 U H 3/30 

43,0 x 2,75 U na 39,0 x 2,2 U H 3/30 

 

Dalším z kroků, které vedou k zahájení přestavby je výrobní příkaz (viz Tab. 4). Výrobní 

příkaz obsahuje informace, na který rozměr bude přestavba realizována. Tato diplomová 

práce je řešena bez udání názvu společnosti, proto výrobní příkaz bude zkrácen, a bude 

obsahovat jen údaje potřebné pro přestavění stroje. 

Tab. 4 Výrobní příkaz 

Výrobní příkaz 

Přesná trubka 

    Datum Číslo VP Druh Kód výrobku  Provozní označení Jakost 

25. 1. 

2016 

3001989 416 422014 TB 35,0 x 1,75 E355+N 

Norma výrobku Celkové rozepsané množství 
EN 10305-2 

(2010) 48 000 

Přesnost Mezní úchylka tloušťky 

DTP HP 3.1.5.2 TTS-0,08 TTS+0,08 

Předběžná trubka 
    Druh Kód výrobku Provozní označení Jakost 

305 B24017 38,0 x 2,0 E355+N 

Délka Tolerance kg Středisko 

4 950 +20/+0mm 59 000 24 
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Videosnímek 

Pro diplomovou práci byl proveden pouze jeden videosnímek přestavby, proto v reálném 

provozu může dojít k mírným časovým odchylkám. Videosnímek byl pořízen k přesnému 

definování činností přestavby, které znázorňují dobu trvání jednotlivých činností, od zahájení 

přestavby, montáže a demontáže strojních součástí a v závěru také seřizování, či doladění 

stroje. Průběh činnosti přestavby jsou jednotlivě popsány v Tab. 6. 

Nejdelší část přestavby tvoří seřizování stroje, další části jsou tvořeny montáži a demontáži 

strojních součástí, nástrojů a také prostoje stroje. Celková doba přestavby je 50 minut, z toho 

časové prostoje tvoří 11,5 minuty, 24% z celkové doby přestavování stroje, kdy dochází k 

neaktivitě obsluhy ani stroje. Při výměně strojních součástí - trnu a matric, musí dojít k 

seřízení stroje. Toto seřízení trvá 17,5 minuty, 34% z celkového času doby přestavování. Je to 

způsobeno tím, že každá trubka, která je tažená má jinou tažnou rychlost, jinou hmotnost na 

danou délku a také jinou tloušťku stěny trubky. Největší část doby přestavování tvoří montáž 

a demontáž, doba jejich trvání je 21 min, poměrově nejdelší část okolo 42%. Při těchto 

činností dochází k výměně trnu, matric a jejich čištění. Tab. 5 zobrazuje činnosti, které jsou 

prováděny při přestavbě stroje a jejich procentuální poměr k celkové době přestavování. 

Tab. 5 Činnosti přestavby 

 

čas  50 min 

Montáž a demontáž  21 min. 42% 

Seřízení stroje 17,2 min. 35% 

Prostoje 11,8 min. 23% 

Celkem 50 min. 100% 

 

V závěru přestavby dochází ke kontrole trubek, kde tato činnost není součástí přestavby 

stroje, ale je velmi důležitá pro zahájení výroby. Tuto kontrolu provádí přední tažeč, nikoli 

obsluha stroje. Jsou měřeny přesné rozměry trubek podle výrobního příkazu, tloušťka stěny, 

povrch trubek, a jestliže je trubka svařovaná, tak se provádí vizuální kontrola svarového spoje 

trubky. 
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Tab. 6 Videosnímek přestavby 

Videosnímek 

P.č. Čas Doba Označení Činnosti 

1. 0:00 2:15 2:15 MaD Demontáž trnu a jeho čištění (6 trnu) 

2. 2:15 3:22 1:07 MaD Zajištění trnu pro přestavování 

3. 3:22 8:00 4:38 MaD Smontování trnu s redukcí pro 6 tyčí + Montáž trnu 

4. 8:00 8:40 0:40 MaD Čištění frémy 

5. 8:40 9:15 0:35 MaD Přichystání vázacích prostředků + uvázání frémy 

6. 9:15 10:15 1:00 P Prostoj - čekání na jeřáb 

7. 10:15 11:38 1:23 MaD 
Demontáž - jeřábem se vyjme fréma s matricemi a zaveze 

se na prostor určený k demontáži matric 

8. 11:38 12:16 0:38 MaD Povolení kroužků frémy - vyjmutí 1 matrice (otvor č. 1) 

9. 12:16 12:31 0:15 MaD Demontáž matrice (vyjmutí matrice a uložení na stůl) 

10. 12:31 13:27 1:00 MaD Vložení vložky, uložení nové matrice + dotažení 1 otvoru 

11. 13:27 13:42 0:15 MaD Povolení kroužků frémy - vyjmutí 2 matrice (otvor č. 2) 

12. 13:42 13:59 0:17 MaD Demontáž matrice (vyjmutí matrice a uložení na stůl) 

13. 13:59 14:51 0:52 MaD Vložení vložky, uložení nové matrice + dotažení 2 otvoru 

14. 14:51 15:25 0:34 MaD Povolení kroužků frémy - vyjmutí 3 matrice (otvor č. 3) 

15. 15:25 15:40 0:15 MaD Demontáž matrice (vyjmutí matrice a uložení na stůl) 

16. 15:40 17:03 1:23 MaD Vložení vložky, uložení nové matrice + dotažení 3 otvoru 

17. 17:03 21:21 4:18 P Prostoj - čekání na jeřáb 

18. 21:21 23:30 2:09 MaD 
Zavěšení frémy vázacími prostředky a vložení zpět do stroje 

+ uložení vázacích prostředků 

19. 23:30 29:35 5:55 S 
Seřízení vzdálenosti trnu v matrici (všech 6 tyčí) + Seřízení 

přítlačných žlábků pro držení trubky (podle velikosti) 

20. 29:35 31:55 2:20 S Seřízení nahazování trubek (podle velikosti trubek) 

21. 31:55 38:12 6:17 P Prostoj - čekání na jeřáb 

22. 38:12 40:42 2:30 MaD Převoz předběžných trubek  - doprava ke stroji  

23. 40:42 41:10 0:28 S Zkouška nahazování trubek 

24. 41:10 50:00 8:35 S 
Zkušební tažení - seřízení rovnosti trubek + kontrola 

rovnosti 

P - prostoje   11,8 min. 24% 

    S - Seřizovaní   17,2 min. 34% 

    MaD - Montáž a demontáž 21 min. 42% 

    Celkem 50 min. 100% 
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4.2 Navrhovaná opatření 

Byla provedena analýza současného stavu přestavby tažných stolic, kdy bylo zjištěno, že 

největší část přestavby tvoří montáž a demontáž strojních součástí, další zbylé části jsou 

prostoje a seřízení stroje. Při hledání navrhovaných opatření nedošlo ke zkrácení externích 

činností, ale pouze ke snížení doby interních činností přestavby. 

V Tab. 7 jsou znázorněny předpoklady snížení doby přestavování stroje. Předpoklad 

společnosti je snížit dobu přestavování o 50% z původní doby trvání přestavby 50 min., na 

čas nový, který bude 25 min. 

Tab. 7 Předpoklady ke snížení doby přestavování 

Předpoklady ke snížení doby přestavování 

  
Původní čas 

 

 
 

 

Nový čas 

 Prostoje   11,8 min. 24% 0 min. 0% 

Seřízení stroje 17,2 min. 34% 12 min. 48% 

Montáž a demontáž  21 min. 42% 13 min. 52% 

 
Celkem 50 min. 100% 25 min. 100% 

      Nové časy trvání činností přestavby jsou podloženy expertním odhadem, proto předpokládané 

nové časy trvání činnosti jsou pouze teoretické, kde v reálném provozu se mohou mírně lišit. 

Při řešení praktické práce bylo vycházeno z výrobního kalendáře, nikoli kalendářního roku 

(viz Tab. 7). 

Tab. 8 Výrobní kalendář 

Výrobní kalendář 

Doba Počet měsíců 

1 rok 11 

Počet přestaveb za týden 

3 4 5 

Počet přestaveb za rok 

147 196 245 

4.2.1 Prostoje 

Prostoj, je přechodná a neplánovaná překážka v práci, kdy obsluha nemůže vykonávat žádný 

druh práce. Jde o nezaviněnou poruchu, či o nečekané přerušení dodávek surovin nutných pro 

přestavování stroje. 
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a) Priorita řízení jeřábu pro přestavbu  

Tento organizační návrh je založen na eliminaci prostojů na 0 minut. K dosažení 

organizačního návrhu lze pouze tehdy, jestliže dojde k prioritnímu řízení jeřábu pro řízení 

přestavby stroje (zásobování, koordinace činností, výměna součástí atd.). Po ukončení 

přestavby se opět jeřábník věnuje činnosti udělené předákem, nebo mistrem směny. V Tab. 8, 

je znázorněná časová úspora prostojů, kdy prostoje jsou zcela eliminovány. 

Tab. 8 Časová úspora prostojů - Eliminace prostojů 

                        Priorita řízení jeřábu pro přestavbu 

 

Čas 

  
Časová úspora na 1 přestavbu  

 

Původní Nový 

 
  

 

11,5 min. 0 min. 

  

11,5 min. 

Počet přestaveb 

Úspora za týden v min. 
 

Úspora za rok v hod. 

3 4 5 
 

147 196 245 

 

34,5 46 57,5 
 

23 37,5 47 

 

Z výpočtu znázorněné v Tab. 8, při nulových prostojích lze časově uspořit při průměrném 

počtu přestaveb od 34,5 - 57,5 minut za týden, kde roční časová úspora díky eliminaci 

prostojů činí od 23 - 47 hodin. 

b) Dálkové ovládání jeřábu 

Stroj se nachází v hale, kde jsou k dispozici 2 mostové jeřáby, z toho jeden jeřáb má k 

dispozici dálkové ovládání jeřábu. Časové prostoje vznikají v důsledku čekání na jeřáb, 

čekání na dodávku surovin pro stroje a čekání na výměnu frém. Dálkové ovládání jeřábu 

umožní zrychlení činnosti přestavování stroje, zrychlení přesunu dodávky surovin a rychlejší 

výměnu matric. 

Tab. 9 Časová úspora prostojů - Dálkové ovládání stroje 

      Dálkové ovládání jeřábu 

 
Čas 

  Časová úspora na 1 přestavbu 

 
Původní Nový 

  

 
11,5 min. 5 min. 

  
6,5 min. 

Počet přestaveb 
Úspora za týden v min. 

 
Úspora za rok v hod. 

3 4 5 
 

147 196 245 

 
19,5 26 32,5 

 
16 21 26 
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Na Obr. 26 je zobrazeno dálkové ovládání jeřábu, které umožní, aby pracovník byl schopen 

ovládat druhý nevyužitý jeřáb. Stanovená cena byla dohodnuta s dodavatelskou firmou, která 

zajišťuje servis a příslušenství pro mostové jeřáby. 

 
 

   
    

   
 

    

    

    

    

 

Dálkové ovládání 
jeřábu 

 

 
Cena 25 500 Kč 

  

Z výpočtu znázorněné v Tab. 9, při snížení doby trvání prostojů použitím dálkového ovládání 

jeřábu, lze uspořit při průměrném počtu přestaveb od 19,5 - 32,5 min. za týden, kde roční 

časová úspora bude od 16 - 26 hod. 

4.2.2 Seřizování stroje 

Seřizování stroje je proces, kdy dochází k seřízení nově smontovaných strojních částí a jejich 

doladění. Seřízení stroje nelze radikálně ovlivnit, nesmí dojít k nesprávnému seřízení jak 

tažných tyčí, tak nahazování trubek, či seřízení rovnosti výstupních přesných trubek. V Tab. 

11 je zobrazena časová úspora doby trvání seřizování stroje během přestavby. 

Dálkové řízení stroje 

Pro seřizování stroje bylo navrhnuto dálkové řízení stroje, kde lze díky tomuto návrhu řídit 

stroj z větší vzdálenosti. Umožní pracovníkovi blízké seřízení vzdálenosti tažných tyčí. Je 

důležité, aby při tažení nedošlo k přetržení tyče, nebo nesprávnému tažení. Obsluha musí 

kontrolovat vzdálenost tažení tažných tyčí a zároveň ovládat strojní zařízení, kde vzdálenost 

od seřizovacího stroje k trnům je 5 m. 

Obr. 26 Dálkové ovládání jeřábu 
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Obr. 27 Schéma tažné stolice 

Dálkové řízení stroje usnadní ovládání stroje, za účelem jednoduššího a rychlejšího seřízení 

stroje. Na Obr. 27 je zobrazeno schéma tažné stolice, kde červeně je vyznačena dráha, kde 

seřizovač musí kontrolovat vzdálenost tažné tyče od seřizovacího panelu stroje. Popis tažné 

stolice a její součásti, jsou rozebrány v teoretické části diplomové práce. Kalkulace na 

pořízení investice je popsána v Tab. 10. Při navrhovaném opatření je v ceně zahrnuta montáž, 

kabel a ovladač pro ovládání stroje. 

Tab. 10 Dálkové ovládání stroje 

Dálkové ovládání stroje 

 
Kabel 5 m Ovladač Montáž ovládání 

Cena 100 Kč 630 Kč 400 Kč 

Cena celkem 1130 Kč 

 

V Tab. 11 je popsána časová úspora seřizování stroje, kde navrhnuté opatření umožní 

dosáhnout časové úspory z původních 17,5 min. na 12 min., kdy lze uspořit při průměrném 

počtu přestaveb od 24 - 40 min. za týden. Roční časová úspora díky zkrácení doby seřizování 

je od 19,5 - 32 hod. 
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Tab. 11 Časová úspora seřizování stroje 

                                   Dálkové řízení stroje 

 
Čas 

  Časová úspora na 1 přestavbu 

 
Původní Nový 

  

 
17,5 min. 12 min. 

  
5,5 min. 

Počet přestaveb 
Úspora za týden v min. 

 
Úspora za rok v hod. 

3 4 5 
 

147 196 245 

 
16,5 22 32,5 

 
13 18 22 

 

4.2.3 Montáž a demontáž 

Montáž a demontáž jsou činnosti, které lze popsat jako sestavování dílčích částí v jeden 

jediný výsledný celek, pro dokončení přestavování stroje. Tato část je zaměřena na zkrácení 

doby montáže a demontáže při přestavování stroje, kde v Tab. 12 je popsán návrh, kdy bude 

vyrobena redukce trnu, investování do nákupu průmyslového regálu a zakoupení Gola sady. 

Tab. 12 Časová úspora montáže a demontáže 

                                        Montáž a demontáž 

 
Čas 

  Časová úspora na 1 přestavbu 

 
Původní Nový 

  

 
21 min. 13 min. 

  
8 min. 

Počet přestaveb 
Úspora za týden v min. 

 
Úspora za rok v hod. 

3 4 5 
 

147 196 245 

 
24 32 40 

 
19,5 26 32 

 

a) Gola sada 

Při demontáži a montáži musí dojít k odmontování a následně smontování strojních součástí. 

Pro povolení trnu se používá imbusový klíč. Pro tento návrh byl proveden expertní odhad, 

který sníží dobu vyšroubování trnu a jejich kompletaci. Trny musí být velice důkladně 

dotaženy, aby nedošlo k jejich povolení a poškození tažených trubek. Navrhovaným 

opatřením pro snížení doby montáže a demontáže, je použití Gola sady (viz Tab. 13). 
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Tab. 13 Časová úspora montáže a demontáže - Gola sada 

                                       Gola sada 

 
Čas 

  Časová úspora na 1 přestavbu 

 
Původní Nový 

  

 
21 min. 18 min. 

  
3 min. 

Počet přestaveb 
Úspora za týden v min. 

 
Úspora za rok v hod. 

3 4 5 
 

147 196 245 

 
9 12 15 

 
7 10 12 

 

Na Obr. 28 je zobrazena Gola sada, která se používá pro montáž a demontáž šroubových 

spojů. Nedochází tak k vysoké námaze při povolení a dotažení šroubů. Cena Gola sady byla 

zjištěna z dodavatelské firmy zajištující nářadí a nástroje pro strojírenský průmysl. 

 

 
 

   
    
    
    

    
    
    
    
    

    

 
Gola sada 

 

 
Cena 1 500 Kč 

 Obr. 28 Gola sada 

U montáže a demontáže (viz Tab. 13) došlo ke zkrácení doby z původních 21 minut na nových 

18 minut. Použitím Gola sady lze časově spořit při průměrném počtu přestaveb od 9 - 15 min. 

za týden. Roční časová úspora díky zkrácení doby montáže a demontáže je od 7 - 12 hod. 

b) Redukce trnu 

Při výměně trnu musí být provedena výměna šroubu, který drží trn v tažné tyči. Některé trny 

se shodují s velikosti vnitřních závitů. Trny pro větší rozměry musí být smontovány s redukcí. 

Proto je vhodné sjednotit velikost vnitřních závitů pro přichycení trnu, znázorněné v Tab. 14. 

Doba zkrácení montáže a demontáže použitím redukci trnu, byla navrhnuta a schválena 

technickým odborníkem. 
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Tab. 14 Časová úspora montáže a demontáže - Redukce trnu 

             Redukce trnu 

 
Čas 

  Časová úspora na 1 přestavbu 

 
Původní Nový 

  

 
21 min. 19,2 min. 

  
1,8 min. 

Počet přestaveb 
Úspora za týden v min. 

 
Úspora za rok v hod. 

3 4 5 
 

147 196 245 

 
5,5 7 9 

 
4,5 6 7,5 

 

Redukce je atypická, proto byl vytvořen cenový návrh na výrobu redukcí pro trny tažných 

stolic. Kalkulace cen a výkresová dokumentace byla zhotovena v dodavatelské firmě 

zabývající se obráběním a finální úpravou výrobků. 

Tab. 15 Trny 

Trny 

Závit tyče Závit trnu 
 

 
 

Smontování redukce na 

trny se závitem M20 M 20 M 16 

 

Pro realizaci tohoto návrhu bylo zapotřebí vyrobit atypickou redukci trnu. Návrh je zobrazen 

na Obr. 29, kdy bude vyrobeno celkem 18 kusů redukcí, kdy jedna sada bude používána na 

stroji, druhá sada bude smontována na připravené trny použité k přestavbě a třetí sada bude 

uskladněna jako náhradní díly. 

 

Obr. 29 Výkresová dokumentace pro výrobu redukce 



41 

 

V Tab. 16 jsou popsány náklady na výrobu redukcí, jejich kalkulace na materiál a výrobu. 

Celková kalkulace na výrobu redukcí je pro všechny 3 sady. 

Tab. 16 Náklady na výrobu redukcí 

Náklady na výrobu redukcí 

 

1 ks 3 sady (18 ks) 

Materiál 20 Kč 364 Kč 

Obrábění  92 Kč 1 656 Kč 

Celkem 2 020 Kč 

 

Při zkrácení doby montáže a demontáže použitím redukcí trnu došlo z původních 21 min. na 

19,2 min. Díky redukcím, lze uspořit při průměrném počtu přestaveb od 5,5 - 9 min. za týden. 

Roční časová úspora použitím redukce trnu, je od 4,5 - 7,5 hod. 

c) Regál pro ukládání matric 

Pro skladování matric trnu, je vymezena tzv. matricovna, která je vzdálená od stroje 135 m. 

Při realizaci přestavby musí obsluha dojít do matricovny a vzít si připravené trny a matrice, 

které jsou vloženy do mobilního vozíku. Regál by umožnil obsluze mít připravené trny a 

matrice v regálu, který by byl umístěn vedle stroje. Návrhem je zakoupení průmyslového 

regálu zobrazeno na Obr. 30. 

 

Obr. 30 Průmyslový regál 

Pro výpočet vzdálenosti od matricovny ke stroji, bylo čerpáno z dokumentace pro tok 

materiálu na hale, kde jsou znázorněny vzdálenosti od strojů, únikové cesty a rozmístění 

hlavních záchytných bodů. Vzdálenost je znázorněna na Obr. 31, kde musí obsluha 

absolvovat vzdálenost od tažné stolice do matricovny, tam vzít nástroje a trasu absolvovat 

zpět k tažné stolici. 
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Obr. 31 Vzdálenost od matricovny k tažné stolici 

V Tab. 17 je znázorněn výpočet dráhy, kterou musí urazit obsluha, aby byla schopná zajistit 

veškeré nástroje potřebné k přestavění stroje. Pro výpočet času potřebného pro výpočet dráhy 

vzdálenosti od stroje k matricovně byl použit vzorec (2), kde známe vzdálenost od stroje do 

matricovny a průměrnou rychlost člověka. 

  
 

 
                                                                                                   (2) 

v - rychlost [km/h] 

s - dráha [m] 

t - čas [s] 

Tab. 17 Výpočet dráhy vzdálenosti od matricovny ke stroji 

Výpočet dráhy 

Vzdálenost 
Průměrná rychlost 

člověka 
Doba, za kterou 

urazí vzdálenost 

135 m 5 km/h 96 s 

  

 

  Celkem 192 s 3,2 min. 

 

Tento regál byl vybrán pro průmyslový podnik, aby nosnost jednotlivých polic udržela 

hmotnost matric, nástrojů a nářadí. Průmyslový regál bude použit pro skladování nářadí, 

matric a strojních součástí potřebných pro přestavbu. Časová úspora díky použitím regálu je 

popsána v Tab. 18. 
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Tab. 18 Časová úspora montáže a demontáže - Pořízení průmyslového regálu 

                                       Průmyslový regál 

 
Čas 

  Časová úspora na 1 přestavbu 

 
Původní Nový 

  

 
21 min. 17,8 min. 

  
3,2 min. 

Počet přestaveb 
Úspora za týden v min. 

 
Úspora za rok v hod. 

3 4 5 
 

147 196 245 

 
9,5 13 16 

 
8 10,5 13 

 

Při zkrácení doby z 21 minuty na 17,8 minut, lze dosáhnout časové úspory, při průměrném 

počtu přestaveb od 9,5 - 16 min. za týden. Roční časová úspora díky zkrácení doby montáže a 

demontáže pořízením průmyslového regálu je od 8 - 13 hod. 

4.2.4 Celková časová úspora 

Celková časová úspora obsahuje dílčí části přestavby, jako jsou prostoje, seřízení, montáž a 

demontáž strojních součástí a jejich navrhované opatření pro snížení doby přestavby. Celková 

časová úspora je vypočtena na 1 přestavbu (viz. Tab. 19). Při výpočtu celkové časové úspory 

při  daném počtu přestaveb, lze zkrátit dobu přestavování z původní doby 50 min. na nový čas 

25 min. 

Tab. 19 Časová úspora na 1 přestavbu 

Časová úspora na 1 přestavbu 

Navrhovaná opatření Čas 
Úspora na 1 přestavbu 

Prostoje Původní Nový Úspora 

Eliminace prostojů 11,5 min. 0 min. 11,5 min. 11,5 min. 

Dálkové ovládání jeřábu 11,5 min. 5 min. 6,5 min. 6,5 min. 

    
Celkem 11,5 min. 

Seřizování 
 

Dálkové řízení stroje 17,5 min. 12 min. 5,5 min. 5,5 min. 

 
Celkem 5,5 min. 

Montáž a demontáž 
 

Gola sada 21 min. 18 min. 3 min. 3 min. 

Redukce trnu 21 min. 19,2 min. 1,8 min. 1,8 min. 

Průmyslový regál 21 min. 17,8 min. 3,2 min. 3,2 min. 

 
Celkem 8 min. 

       

  
Celková časová úspora na 1 přestavbu 25 min. 
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Celková časová úspora na jednu přestavbu je 25 min., po aplikování navrhovaných opatření 

SMED metody. Při časové úspoře prostojů, se stane prioritou řízení jeřábu pro přestavbu. 

Jako další opatření bylo navrhnuto použití dálkového ovládání jeřábu, které umožní zkrátit 

dobu celkových prostojů o 6,5 min. Dálkové ovládání jeřábů umožní pracovníkovi rychle a 

pružně koordinovat činnosti přestavby, kdy nedojde k časovým ztrátám z čekání na doplnění 

materiálu, výměny matric a přesun frém. Všechny navrhovaná opatření, a jejich doba zkrácení 

byla zkonzultována s odborným technikem. 

Tab. 20 Celková časová úspora 

Celková časová úspora  

  
Týdenní úspora v hod. 

 

  

Roční úspora v hod. 

Počet přestaveb 3 4 5 
 

147 196 245 
Časová úspora  1,3 1,7 2,1 

 
61,2 81,7 102,1 

 

Celková časová úspora za týdenní a roční provoz vychází z Tab. 19. Celková časová úspora 

po aplikování investičních opatření je znázorněna v Tab. 20, kde časová úspora týdenního 

provozu je od 1,3 – 2,1 hod. a roční časová úspora je v rozmezí od 61,2 – 102,1 hod. 

 

Obr. 32 Celková časová úspora 
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Na Obr. 32 je graficky znázorněná celková časová úspora, kde při daném počtu přestaveb lze 

uspořit díky navrhovaným opatřením od 1,3 – 2,1 hod. týdně. Při průměrném počtu 5-ti 

přestaveb za týden, lze dosáhnout časové úspory za rok až 102,1 hod. disponibilního času 

stroje. 

4.3 Ekonomické vyhodnocení 

Tato kapitola je zaměřena na ekonomickém vyhodnocení aplikováním navrhovaných 

opatření, díky aplikaci metody SMED. Došlo ke snížení doby přestavby, z původní doby 50 

min. na dobu 25 min. V závěru této kapitoly bude vypočten ekonomický přínos ze zkrácené 

doby přestavby, kdy dojde k navýšení výroby přesných trubek. 

Tab. 21 Úsporná opatření 

Investiční opatření ke zkrácení doby přestavování 

     
Cena 

Prostoje Priorita řízení jeřábu pro přestavbu 0 Kč 

  
Dálkové ovládání jeřábu 25 500 Kč 

Seřizování stroje Dálkové řízení stroje 1 130 Kč 

Montáž a demontáž Gola sada 1 500 Kč 

  
Redukce trnu 2 020 Kč 

  
Regál pro ukládání matric 2 166 Kč 

Investice celkem 
   

32 316 Kč 
 

V Tab. 22 je popsána návratnost k investování do navrhovaných opatření. Díky aplikování 

navržených opatření dojde k finanční úspoře od 40 500 - 67 500 Kč za týden. Navrhovaná 

opatření vyjdou společnost na 32 316 Kč, což znamená, že týdenní uspořená doba na 

přestavbách společnosti přinese větší částku, než jsou náklady na aplikování navrhovaných 

opatření. Z této tabulky je patrné, že výsledkem návratnosti po odečtení navrhovaných 

opatření jsou vždy kladná čísla v rozsahu od 8 184 – 35 184 za rok. Doba návratnosti investic 

do navrhovaných opatření je kratší než 1 týden. 

Proto výsledkem bude, aby firma aplikovala tyto navrhované opatření, k dosažení zkrácení 

doby přestavby, kde návratnost investic do navrhovaných opatření bude zanedbatelná. 
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Tab. 22 Návratnost investice 

Návratnost investic do navrhovaných opatření 

Počet přestaveb 3 4 5 

Úspora po aplikaci SMED 40 500 Kč 54 000 Kč 67 500 Kč 

Navrhovaná opatření 32 316 Kč 

Výsledek návratnosti 8 184 Kč 21 684 Kč 35 184 Kč 

 

Vstupní data pro výpočet ekonomického obratu, jsou popsány v Tab. 23. Informační data byly 

poskytnuty společnosti, kdy lze na tažné stolici vyrobit 1 000 kg za hodinu, kdy cena trubek 

za vyrobených 1 000 kg je 32 400 Kč. 

Tab. 23 Vstupní data pro výpočet 

Vstupní data pro výpočet 

Cena za 1 t Cena za 1 kg Výroba za 1 hodinu Výroba za 1 minutu 

32 400 Kč 32,4 Kč 1 000 kg 16,7 kg 

 

Hodnoty pro výpočet obratu společnosti, při zkrácené době přestavování stroje jsou popsány v 

Tab. 24. Při úspoře době trvání přestavby o 50%, tedy o 25 min., může společnost vyrobit o 

417 kg přesných trubek navíc za dobu 25 min. Cena trubek byla znázorněna v Tab. 23, kdy 

při výpočtu na uspořené množství 417 kg, lze navýšit ekonomický obrat na jedné přestavbě o 

13 511 Kč. 

Tab. 24 Výroba přesných trubek 

Výroba přesných trubek po aplikaci SMED 

 
Výroba po zkrácení doby přestavování 

 
Počet přestaveb za týden Počet přestaveb za rok 

Čas 25 min. 3 4 5 147 196 245 

Navýšení výroby v kg 417 1 251 1 668 2 085 61 299 81 732 102 165 

Ekonomické navýšení v Kč 13 511 40 532 54 043 67 554 1 986 088 2 648 117 3 310 146 

 

Navýšení výroby po zkrácení doby přestavování stroje je tedy od 1 251 - 2 085 kg při 

průměrném počtu přestaveb za týden. Roční výroba lze navýšit od 61 299 - 102 165 kg 

přesných trubek. Ekonomické navýšení na jednu přestavbu je 13 511 Kč, na týdenní a roční 
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provoz je popsán v Tab. 24. Roční obrat společnosti na jedné tažné stolici je vypočten v Tab. 

25. Při výpočtu bylo vycházeno z 5-ti denního provozu výroby, kdy pracovní doba ve 

společnosti je 8 hodin. Pro správnou kalkulaci se musí odečíst nevýrobní přestávka, která je 

30 min. Obrat výroby na tažné stolici je vypočten na 11 výrobních měsíců. 

Tab. 25 Roční obrat 

Roční obrat firmy tažné stolice 

Počet směn za týden Prac. Doba Cena za 1t Výroba za 1 hod. Obrat firmy 

5 7,5 h 32 400 Kč 1 000 kg 59 535 000 Kč 

 

Ekonomické zhodnocení před aplikací SMED a po aplikací SMED, je popsáno v Tab. 26. 

Kde díky zkrácení doby přestavby z původní doby lze navýšit výrobu o 417 kg trubek na 1 

přestavbu. Finanční ztráta při původní době přestavby 50 min. je od 3 967 412 - 6 612 354 

Kč, která je způsobená přestavováním stroje. 

Tab. 26 Roční ekonomický výsledek 

Roční ekonomický výsledek po aplikaci SMED na tažné stolici 

   
Počet přestaveb za rok 

Před aplikací SMED Doba přestavby 3 4 5 

Ztráta z přestavování 50 min. -3 967 412 Kč -5 289 883 Kč -6 612 354 Kč 

Obrat firmy za rok 55 567 588 Kč 54 245 117 Kč 52 922 646 Kč 

Po aplikaci SMED Doba přestavby 3 4 5 

Ztráta z přestavování 25 min. -1 986 088 Kč -2 648 117 Kč -3 310 146 Kč 

Obrat firmy za rok  57 548 912 Kč 56 886 883 Kč 56 224 854 Kč 

Ekonomický přínos po aplikaci  1 981 325 Kč 2 641 766 Kč 3 302 208 Kč 

 

Pro výpočet navýšení obratu firmy, byl použit výchozí stav, tedy stav před aplikováním 

metody SMED. Výsledek navýšení obratu před aplikováním a po aplikaci vybrané metody 

SMED je zobrazen v Tab. 27, kdy před aplikováním metody byl výchozí stav kvalifikován 

jako nulový přínos pro společnost. Po aplikování navrhovaných opatření lze dosáhnout 

zkrácení doby přestavování stroje, tím pádem lze navýšit roční obrat na vybrané tažné stolici 

od 3,56 – 6,24% při průměrném počtu přestaveb. Hlavním důvodem snížení počtu přestaveb, 

je za účelem zvýšení produktivity výroby. Každá přestavba snižuje dobu pro výrobu trubek, 

dojde k tzv. nevyužití stroje. 
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Tab. 27 Navýšení ekonomického obratu 

Navýšení ekonomického obratu 

 

Počet přestaveb za rok 

Před aplikací SMED 3 4 5 

Ekonomický obrat za rok 55 567 588 Kč 54 245 117 Kč 52 922 646 Kč 

Navýšení ekonomického obratu 0% 0% 0% 

  Počet přestaveb za rok 

Po aplikaci SMED 3 4 5 

Ekonomický obrat za rok 57 548 912 Kč 56 886 883 Kč 56 224 854 Kč 

Navýšení ekonomického obratu 3,56% 4,87% 6,24% 

 

Navýšení ekonomického obratu (viz Obr. 33), při 3 přestavbách za týden je 3,56%, ale při 5-ti 

přestavbách za týden dojde k navýšení o 6,24% za výrobní rok. Při celkovém ročním obratu 

při počtu 5-ti přestaveb, nebude společnost dosahovat takového ekonomického nárůstu, jako 

pří nižším počtu přestaveb, je to způsobeno tím, že dojde k navýšení disponibilního času 

stroje pro výrobu trubek. 

 

Obr. 33 Navýšení ekonomického obratu 

Po aplikování metody došlo ke snížení doby přestavby o 50%, kdy lze díky navrhovaným 

opatření zvýšit dobu výroby a tím navýšit ekonomický přínos. Ekonomický přínos se 

pohybuje od 1 981 325 – 3 302 208 Kč za rok. Grafické znázornění ekonomického výsledku 

před aplikováním metody a po aplikaci SMED je zobrazen na Obr. 34. 
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Obr. 34 Ekonomický výsledek aplikace SMED 

Závěrem ekonomického vyhodnocení je, jestliže společnost aplikuje navrhovaná opatření ke 

zkrácení doby přestavby, dojde k časové úspoře z původní doby přestavby 50 min., na dobu 

25 min. Aplikováním navrhovaných opatření dojde ke zkrácení doby o 25 min. na jedné 

přestavbě stroje. Tato časová úspora umožní firmě využít disponibilní čas stroje pro výrobu 

přesných trubek. Podle výpočtů, lze vyrobit za uspořenou dobu 25 min. o 417 kg trubek 

navíc. Při průměrném počtu přestaveb lze dosáhnout časové úspory na přestavbách za výrobní 

rok okolo 102 hod., proto lze maximálně navýšit výrobu o 102 165 kg trubek navíc. Při 

aplikování opatření došlo k teoretickému navýšení obratu firmy o 3,3 mil. Kč. Navýšení obrat 

společnosti je vypočten pouze na výrobu trubek na jedné tažné stolici. 
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5 Závěr 

Diplomová práce popisuje využití aplikace metody SMED pro zkrácení doby přestavby na 

tažné stolici. 

V teoretické části došlo k popisu trubkovitého materiálu, jeho tváření a způsoby výroby. Dále 

v teoretické části jsou popsány metody štíhlé výroby, kde byla provedena charakteristika 

metody JIT, Kanban, Poka-Yoke, TPM, 5S a metody SMED. Pro diplomovou práci je 

důležitá charakteristika aplikace metody SMED, která je založená na nalezení úzkých míst ve 

výrobním procesu. Díky aplikováním této metody došlo ke snížení doby přestavování stroje, a 

tím došlo ke zvýšení výrobní kapacity. Zvýšení výrobní kapacity umožní společnosti zvýšit 

flexibilitu výrobních procesů. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo aplikovat metodu SMED, za účelem snížení doby 

činností, které probíhají během přestavování tažné stolice. Požadavkem společnosti bylo, aby 

původní doba přestavby byla zkrácená o 50%. Tento hlavní cíl se nám podařilo dosáhnout. 

Došlo k nalezení takových opatření, které zkrátili dobu jedné přestavby z původní hodnoty 50 

min. na dobu 25 min. 

V praktické části diplomové práce došlo k teoretickému snížení doby trvání činností 

přestavby. Navrhovaná opatření uspoří společnosti disponibilní čas stroje, který mohou využít 

k navýšení výroby trubkového materiálu. Při průměrném počtu přestaveb za rok lze díky 

aplikaci metody SMED uspořit až 102 hod. disponibilního času stroje. Tato časová úspora 

přinese společnosti navýšení výroby, kdy lze za rok vyrobit při novém času přestavby až 102 

165 kg trubek navíc. Výsledkem ekonomického vyhodnocení bylo navýšení hospodářského 

výsledku podniku, kdy byl navýšen obrat z výroby trubek na jedné tažné stolici. Tento roční 

obrat z navýšené výroby trubek při průměrném počtu přestaveb je 3,3 mil. Kč. 

Z této diplomové práce tedy vyplývá, jestli společnost investuje do aplikace metody SMED, 

tak dojde k časové úspoře doby přestavby stroje. Časová úspora z přestavování stroje umožní 

zvýšení efektivnosti výroby, zlepšení koordinace výrobních procesů a také dojde k navýšení 

odbytu přesných trubek. 

Závěrem bych rád navrhnul, aby společnost aplikovala metodu SMED i na druhou tažnou 

stolici, kterou má firma k dispozici pro výrobu trubkovitého materiálu a profilů. 
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