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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je navrhnout opatření pro zkrácení doby přestavby, na prvním a 

druhém válcovacím pořadí středojemné válcovny ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

V řešení je pouţita metoda SMED řadící se mezi nástroje štíhlé výroby, která je podrobněji 

popsána v teoretické části práce. Aplikováním této metody byly podrobně specifikovány 

vykonávané činnosti a jejich doba trvání, coţ vedlo k nalezení celkového času přestavby. Na 

základě tohoto pozorování byly vytvořeny opatření, které vedly ke zkrácení a efektivnímu 

vyuţití času potřebného k uskutečnění přestavby. Ekonomické vyhodnocení zavedení 

navrhnutých opatření je vypracováno dle nástrojů hodnocení investic.   

Klíčová slova 

Štíhlá výroba; metoda SMED; středojemná válcovna   

Abstract 

The aim of the master thesis is to propose measures to reduce the time of rebuilding the first 

and the second rolling mill in the medium section mill track at ArcelorMittal Ostrava a.s.. The 

method SMED is used in the solution which is part of tools of lean manufacturing and it is 

more specifically described in theoretical part. The performed activities and their duration 

were specified in detail by applying this method, which led to finding an overall time of 

rebuilding. Based on this observation measures were developed. These measures led to the 

shortening and efficient use of time needed to carry out the reconstruction. Economic 

evaluation of the implementation of the proposed measure is designed according to the 

investment assessment tool. 
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1 Úvod 

Uspokojování poţadavků zákazníka je v současné době hlavním zájmem všech firem, které 

chtějí byt konkurence schopné a prosperující. Nástrojem k dosaţení tohoto cíle je hledáním 

nových trendů a inovativních myšlenek zejména v průmyslových podnicích, kde se 

technologie neustále rozvíjí a posouvá vpřed. Tato diplomová práce je vypracována ve 

Společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., která se řadí mezi největší producenty ţeleza a oceli 

v České Republice a skupina ArcelorMittal zaujímá výsadní postavení na zahraničním trhu. 

Tento prim si chce i nadále udrţet, a proto investice do rozvoje a inovací jsou součástí firemní 

kultury.  

Dodrţování poţadované jakosti, technologických postupů a bezpečnostních podmínek při 

neustálém tlaku na cenu vede podniky ke sniţování nákladů vynaloţených na výrobu. 

V posledních letech se prudce sníţil objem kampaní válcovaných výrobků, aby podnik mohl 

vyrábět právě to, co zákazník poţaduje a sníţil náklady na skladovaní výrobků, coţ se 

odrazilo na nárůstu počtu potřebných přestaveb hutního zařízení. Toto se projevilo zejména na 

čistém výrobním čase, jelikoţ v době přestaveb je výroba pozastavena. Zkracováním času 

přestavby je proto aktuálním tématem a hledáním moţných řešení této skutečnosti je stále 

hlavním zájmem průmyslových podniků.  

Metoda SMED (Single Minute Exchange of Dies) je vhodným řešením, jelikoţ je na tento 

problém přímo zaměřená. Zakladatel metody SMED byl Shigeo Shingo, vyvinul ji po 2. 

světové válce a poprvé vyzkoušel ve společnosti Toyota. Metoda je zaměřena na uspokojení 

zákazníka.  Vyhledáváním úzkých místa ve výrobním procesu poukazuje na moţnosti 

zlepšení, jenţ vedou ke sníţení času přestavby, navýšení výroby a tím dosaţení většího zisku. 

Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout aplikováním metody SMED zkrácení doby 

přestavby prvního a druhého válcovacího pořadí na středojemné válcovně v hutním podniku 

ArcellorMittal Ostrava a.s.   

Tento cíl je rozčleněn na několik dílčích cílů: 

 Provedení literární rešerše na téma technologie tváření kovů a štíhlá výroba. 

 Analyzování časového fondu a operací prováděných při přestavbě. 

 Navrţení opatření pro zkrácení doby přestavby. 

 Ekonomické vyhodnocení, které vychází ze zjištěných informací.  
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2 Charakteristika společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Tato společnost vznikla dne 31. prosince roku 1951. Tento den byla sepsána listina Nové huti 

Klementa Gottwalda a následující den zapálili první vysokou pec, ze které první surové 

ţelezo vyteklo na začátku března roku 1952. Od této doby se začala psát historie jednoho 

z největších závodů v ČR, jenţ zaujímá vedoucí postavení na všech hlavních trzích s ocelí 

např. v automobilovém průmyslu, stavebnictví, strojírenství a energetice [19]   

Podnik se v průběhu 60. let rozrost aţ na několik set hektarů. V minulosti podnik podporoval 

zejména rozšíření výroby. Jedna z nevětších investic byla do vybudování středojemné 

válcovny v 80.letech za 7 miliard Kčs. V roce 2003 byla Nová Huť zcela privatizována a 

vznikl podnik ISPAT Nová Huť. O dva roky později se společnost přejmenovala na Mittal 

Steel Ostrava, a zároveň se z některých závodů staly dceřiné společnosti. Po fúzi Arceloru a 

Mittalu, dvou největších ocelářských firem světa, získal v roce 2007 podnik svůj současný 

název ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen ArcelorMittal).  

V následujících letech se podnik začal zabývat investicemi především do modernizace a 

ekologizace výroby. V roce 2011 byl vybudován moderní tkaninový filtr za miliardu korun. V 

roce 2012 se odsířila koksovna za více neţ 200 milionů korun a na začátku roku 2013 se 

odprášily vápenné cesty na ocelárně tkaninovým filtrem. Rok 2015 se vyznačoval rekordní 

ekologizací, protoţe v jednu chvíli docházelo k vybudování 14 technologií v hodnotě přes 3 

miliardy korun. Díky těmto investicím společnost produkuje surové ţelezo i ocelové výroby 

s minimálním dopadem na ţivotní prostředí [19]  [2]  

ArcelorMittal ročně vyrobí 2 miliony tun oceli. Je největším výrobcem silničních svodidel 

v České Republice a jedním z devíti výrobců zaměřené na výrobu elektrotechnické oceli na 

světě. Své výrobky ArcelorMittal dodává kromě tuzemského trhu do více neţ 40 zemí světa 

[2]  

2.1 Profil společnosti 

V Roce 2015 společnost vyprodukovala 2 043 773 tun tekuté oceli a 1 961 504 tun surového 

ţeleza. V tandemových pecích se spotřebovalo 662 791 tun šrotu, který představuje 28% 

z kovové vsázky. Společnost prodala 445 000 metrů pozinkovaných svodidel a vyrobila 

48 031,9 tun trafo plechů. ArcelorMittal společně s dceřinými společnostmi zaměstnává 7 226 

lidí a jejich průměrná mzda činí 34 615 Kč. Společnost rovněţ podporuje vzdělávání svých 

zaměstnanců a v roce 2015 bylo zorganizováno 123 406 hodin školení. 
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Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového ţeleza a 

oceli a hutní druhovýrobu. Společnost nabízí široké výrobní portfolio výrobků [2] : 

 Dlouhé výroby a za studena válcované profily. 

 Bezešvé a spirálově svařované trubky. 

 Zatepla válcované ploché výrobky. 

 Důlní výztuţe. 

 Tyčová ocel. 

 Válcovaný drát. 

 Strojírenské výrobky. 

 Odlitky. 

 Silniční svodidla. 

Ocelářství prochází nelehkým obdobím, a proto se společnost musí neustále přizpůsobovat 

měnícím se podmínkám trhu. Z těchto důvodů byl vytvořen strategický plán - Action 2020, 

který se zaměřuje na střednědobou strategii a konkrétním cílem do roku 2020 zlepšit finanční 

ukazatele. Coţ představuje zvyšování objemů a rozšiřování výrobkového mixu, zvláště 

s vyšší přidanou hodnotou [2]  

Hlavní cíle společnosti jsou: 

 Zvýšení výroby na 2,4 milionu tun surové oceli. 

 Zvýšení uspokojení potřeb zákazníka. 

 Bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro zaměstnance. 

 Šetrné vyuţívání zdrojů a vysoká míra recyklace. 

 Vytvořit dodavatelský řetězec, který se těší důvěry zákazníků. 

 Spolupracovat s týmem nadaných vědců a techniků. 
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3 Technologie tváření kovů 

Technologický proces, ve kterém dochází k poţadované změně tvaru případně vlastností 

výrobku nebo polotovaru, vlivem působení vnějších sil bez odběru třísek, se nazývá tváření 

kovů. Vznik plastických deformací, ke kterým dochází v okamţiku dosaţení napětí na mezi 

kluzu pro daný materiál je podstatou tváření. Vyvolaný děj, jenţ je doprovázen fyzikálními 

změnami a změnami struktury materiálu působí na mechanické vlastnosti materiálu [9]   

Mezi výhody tváření patří: 

 Vysoká produktivita práce, je moţná automatizace a robotizace výroby. 

 Sériová aţ hromadná výroba. 

 Vysoké vyuţití materiálu, coţ znamená minimální odpad. 

 Velmi dobrá rozměrová přesnost tvářených výrobků, bez dalších nutných operací. 

 Nízká hmotnost tvářených součástí. 

 Zvýšená ţivotnost výrobků vzniklé tvářením. 

 Zlepšení struktury a vlastností materiálu. 

Technologie tváření se dělí na tváření plošné (rovinné) – to je takové tváření, při kterém body 

tvářeného tělesa leţící v jednotlivých rovinách zůstanou v těchto rovinách. A objemové 

(hutnické), při kterém se body tvářeného tělesa leţící v jednotlivých rovinách dostanou do 

jiné roviny.  

Objemové tváření:  

 Válcování.  

 Kování. 

 Taţení (drát, trubka). 

 Protlačování. 

 Speciální metody 

Plošné tváření:  

 Lisování plechu. 

 Ohýbání. 

 Taţení (plechu, trubky).  

 Stříhání apod. 
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Dále se teoretická část diplomové práce blíţe zabývá procesem válcování, jelikoţ je 

předmětem praktické časti. 

3.1 Válcování 

Válcování je spojitý tvářecí proces, ve kterém otáčející se válce vtahují polotovar do 

válcovací mezery a zde jej stlačují. Tyto děje v daném okamţiku probíhají pouze v pásmu 

deformace to znamená, ţe neprobíhají v daném okamţiku v celém objemu tvářeného 

polotovaru. Pásmo deformace je určeno délkou a střední šířkou. Uchopení kovu válci je 

jednou z podmínek pro uskutečnění válcovacího procesu. V okamţiku dotyku provalku s 

válci začnou na stykových plochách působit normálové síly a v jejich důsledku tečné třecí síly 

[9]  

Podle vzájemné polohy válců a provalků válcovaní dělíme na [20] : 

 Podélné válcování – v tomto případě válce vtáhnou kov mezi sebe a stlačují jej na 

výšku, přičemţ se vývalek výrazně prodluţuje a také dochází k menšímu našíření. 

Toto válcování je nejrozšířenější způsob tváření kovů, aţ 95 % celkové produkce.   

 Kosé válcování – jedná se o zvláštním případ příčného válcování. Plastické deformace 

zde působí obdobně. Osy pracovních válců jsou mimoběţné. Díky tomu provalek 

nejen rotuje, ale postupuje vpřed ve směru své podélné osy. Tento způsob válcování se 

nejčastěji vyuţívá při výrobě dutých polotovarů a pro válcování bezešvých trubek. 

 

Podélné válcování dále můţeme rozdělit podle typu vývalků na: 

 Podélné válcování na hladkých válcích – vznikají ploché výrobky např. plechy a pásy. 

 Podélné válcování na kalibrovaných válcích – vznikají tvarové výrobky např. 

kolejnice, štětovnice, profily a dráty. V tomto případě válce mají speciální zářezy, 

které vytvoří tzv. kalibr. 

  



6 

 

3.2 Sortiment za tepla válcovaných výrobků 

Portfolio válcovaných výrobku a polotovarů vyráběných společností ArcelorMittal je široké a 

vzhledem ke snahám udrţet si primární postavení na trhu společnost stále investuje do 

nalézaní inovací a zkvalitňování poskytování svých sluţeb. Snaţí se vyhovět svým 

zákazníkům reagovat na jejich poţadavky a zkoušet nové věci, a proto se sortiment výrobků 

neustále rozrůstá a mění. V dalším textu jsou uvedeny pouze některé nejčastější válcované 

profily a výrobky pro vytvoření přehledu výroby firmy. 

 

Tyče kruhové  

 

Rozměry Ø10 – Ø65 mm 

Rozměrové normy: EN 10060:2003; DIN 1013 – 1:1975 

 

Tyče ploché  

 

Rozměry : šířka 18 – 125 mm, tloušťka 4 – 55 

Rozměrové normy : EN 10058:2003, DIN 1017 – 1: 1967 

            ČSN 42 5522 – 1:1994 normální (A) a zvýšené (Z) přesnosti 

 

Tyče průřezu rovnoramenného L 

 

Rozměry: šířka ramen 35 x 35 – 90 x 90, tloušťka ramen 4 – 10 mm 

Rozměrové normy: EN 10056 – 1:1989 DIN 1028:1994, ČSN 42 5541:1976 

 

Tyče průřezu U, UE 

 

Rozměry: 50, 65, 80, 100, 120, (UE pouze 80, 100, 120) 

Rozměrové normy: DIN 1026 – 1:2000, ČSN 42 5570:1969, ČSN 42 5571:1961, GOST 

8240-89,EN 10279:200 

 

Tyče pro výztuž do betonu 

 

Tyče jsou vyráběny pouze v ţebírkovém provedení dle různých národnostních standartů. 

Rozměry: 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 40, 50 

Technické dodací podmínky: ČSN 42 0139:2007, DIN 488-1:2009, DIN 488-1:1989 
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Závitové tyče 

 

Tyče jsou vyráběny v provedení dle různých specifikací na základě TDP. 

Rozměry: 15 – 75 mm dle jednotlivých tolerančních výkresů 

Technické dodací podmínky: TDP 352/15, TDP 385/15, TDP 359/15, TDP 360/15, TDO 

361/15, TDP 363/15 

3.3 Válcovací stolice 

Konstrukčně se válcovací pořadí skládá z následujících prvků, jenţ se mohou lišit některými 

parametry, podle pořadí a stolic: 

 Duo stolice. 

 Pohonná a upínací část horizontální stolice. 

 Pohonná a upínací část kombinované stolice. 

 Univerzální stolice. 

3.3.1 Duo stolice 

Duo stolice je uzpůsobená k zabudování do komplexu horizontální stolice s válci 

v horizontální poloze, nebo do komplexu kombinované stolice s válci v horizontální nebo 

vertikální poloze. Duo stolice se skládá z rámu, v němţ jsou uloţena loţisková tělesa s válci 

viz obrázek 1. Válcovací tlak je zachycován čtyřmi šrouby, jenţ se nazývají kotvy. Tyto kotvy 

procházejí maticemi v loţiskových tělesech. Nastavení a rozevření válců se provádí 

dostatečně motoricky přes šnekové skříně otáčením kotev a je moţné i při působení tlaku. 

Axiální stavění horního válce je ruční [11]  
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Obrázek 1 Duo stolice 

3.3.2  Pohonná a upínací část  

Pohonná a upínací jednotka horizontální stolice slouţí k zabudování válcovacího dua 

v horizontální poloze. Samotné válcovací duo je upnuto v základové desce stolice hydraulicky 

upínacími jednotkami. Horizontální podepření vřeten je posunováno horizontálním pojezdem 

a po spojení s válcovacím duem je zajištěno i jeho přestavování [20]   

Zubová nebo kloubová vřetena jsou vertikálně přestavitelná a přenášejí kroutící moment 

z válcovacího motoru přes převodovku a hřebenovku na válce válcovacího dua. Ve stojanu na 

podepření vřeten jsou uloţeny přívodní jednotky pro napojení energií, oleje tuku, vody a 

příslušných odpadů [11]  

3.3.3 Pohonná a upínací část kombinované stolice 

Tato čas je potřebná k nainstalování válcovacího dua v horizontální nebo vertikální poloze. 

Od motoru se přenáší kroutící moment k převodové skříni aţ na horizontální vřetena nebo na 

výstup do kuţelové a čelní převodové skříně, odkud jsou pohaněná vertikální vřetena.  

Ostatní funkce uchycení a pohonu duo stolice v horizontální poloze jsou podobné s tím 

rozdílem, ţe je otočené o 90
o
 a stojan vyváţení vřeten a samostatné duo se přestavuje 

hydraulicky a válcovací duo se zasouvá do válcovací polohy po zvláštních kolejnicích, které 

po spojení dua s podepřením vřeten musí být ve sklopené poloze. 
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3.3.4 Univerzální stolice 

Univerzální stolice se vyznačuje vysokou tuhostí v horizontální i ve vertikální větvi. Vysoké 

tuhosti horizontální větve je dosaţeno přímým spojením loţiskových těles nepředpjatými 

kotvami, které současně slouţí jako stavěcí šrouby. Uspořádání vertikální větve (příčník), 

která válcuje v jedné rovině s horizontálními válci je řešeno tak, ţe válcovací tlak působí na 

vertikální válce, nezatěţuje stojan a uzamyká se přes tuhá loţisková tělesa vertikálních válců, 

spojená čtyřmi nepředepjatými stavěcími šrouby, otočně uloţenými v rámu horizontálních 

válců a procházejícími čtyřmi naklápěcími maticemi zabudovanými do loţiskových těles. Ta 

jsou vedena na vodorovných sloupech uloţených letmo do rámu viz příloha č. 1 [11]   

Pomocí otáčení stavěcími šrouby je moţno stavět pracovní válce „dostředně“, pomocí 

posouvání kotev viz obrázek 2. Cílem je ustavit osy párů vertikálních válců na osu válcování. 

Vyváţení horizontální i vertikální větve je provedeno hydraulickými válci, které vyvozují ve 

všech mechanismech zatěţovaných válcovacím tlakem předpětí, jeţ podstatně zmenšuje 

počáteční pruţení stolice, zvyšuje tuhost a umoţňuje nastavení stolice na rozměr uţ při 

přípravě. Energie, které jsou přiváděny do univerzální stolice, jsou rozpojovány při výměně 

pomocí automatických panelů. 

Pohon horizontálních pracovních válců je zajištěn vřeteny, tyto vřetena se bez potřeby 

obsluhy spojí s čepem pracovních válců při výměně stolice. 

 

 

Obrázek 2 Princip uspořádání válců pro univerzální stolici 

 

3.4 Středojemná válcovací trať 

Válcovací trať viz obrázek 3, tvoří čtyři samostatná spojitá pořadí, které se mohou různě 

zapojovat do samotného válcovacího procesu viz obrázek 3. První a druhé pořadí je 

uzpůsobeno k válcování nápichu kvadrátu 115 mm v případě přebudování kombinovaných 
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stolic na horizontální dvouţilové. Jestliţe nastane porucha, mezi pořadími jsou zabudovány 

letmé nůţky, které šrotují vývalek, případně zastřihávají přední a zadní konce [11]   

Všechny čtyři válcovacích pořadí obsahují stolice, které jsou konstruovány jako bezstojanové, 

nepředepjaté. Rám s válci, které obsahují buď duo stolice, nebo univerzální stolice se 

seřízenými válci a armaturou se zabudují do válcovací polohy, tj.do horizontální záměnné 

nebo kombinované pohonné. Po spojení s převodovkou a napojení energií, vody, oleje a 

odpadu s upínací částí stolice je stolice připravena k válcování jako komplex. 

 

 

 

 

Obrázek 3 Středojemná válcovna [11]  
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4 ŠTÍHLÁ VÝROBA 

Štíhlost (anglicky Lean) je filosofie, která usiluje o nepřetrţité, maximální zjednodušování a 

zefektivňování činností. Štíhlost se také popisuje jako metoda, která se zaměřuje na tok 

hodnoty, s cílem tuto hodnotu maximalizovat a odstranit vše přebytečné, co hodnotu pro 

společnost nepřináší. Štíhlost nelze chápat jako jednorázovou změnu ani aktivitu jednotlivce 

či malé skupiny lidí. Je to filosofie zaloţená na snaze všech zainteresovaných stran, které se 

řídí zásadami, které jsou vhodné pro jejich organizaci. Aby se o podniku dalo říct, ţe je štíhlý, 

musí vytvářet produkty či sluţby bez zbytečných činností a zásob. Také eliminovat plýtvání, 

dosahovat vysoké výkonnosti, která neustále přináší přidanou hodnotu [5] [15]   

Štíhlý podnik (Lean Enterprise) dělá právě takové činnosti, které přináší hodnotu. Dělá je 

správně, rychleji neţ konkurenti a také za nejniţší náklady. Štíhlý podnik provádí nejniţší 

počet činností, které zákazníkovi nepřináší hodnotu. Oproti konkurenci vytváří větší přidanou 

hodnotu při stejném počtu zaměstnanců a to v kratším časovém horizontu. Trţí více peněz, 

rychleji a vynaloţí na to méně prostředků [14]  [15]  

Filosofie štíhlosti se nejprve začala aplikovat ve výrobě a postupně se rozšířila do ostatních 

činností podniku. Většina činností prvního stupně štíhlosti je omezena pouze na oblast 

výrobní. V dalším stupni se organizace přemisťuje z výroby do oblasti podpory podniku a 

zabývá se oblastmi jako např. vývoj nových produktů, nákup a plánování materiálu, prodej, 

logistika, zákaznický servis a finance. Nejvyšším stupněm koncepce štíhlosti je rozšířený 

štíhlý podnik (Lean Extended Enterprise) také nazývaný jako štíhlý dodavatelský řetězec. 

Jedná se organizaci, která řídí celkový tok hodnot, aby tvořily jeden celek. To znamená ţe, 

dodavatelé, subdodavatelé i odběratelé pracují štíhle. Činnost kaţdého člena ovlivňuje 

celkový hodnotový řetězec. Obrázek 4 ukazuje štíhlý dodavatelský řetězec a vztahy mezi jeho 

jednotlivými úrovněmi [23]  

V dnešní době, kdy podniky čelí neustále většímu tlaku na trhu a musí zvyšovat svou 

konkurenceschopnost, je zřejmé, ţe uplatňovat štíhlost ve všech oblastech podnikového řízení 

je klíčové. Jelikoţ je tato diplomová práce zaměřena na zkrácení doby přestavby, následující 

podkapitoly jsou zaměřeny právě na štíhlou výrobu [22]  
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 Obrázek 4 Štíhlost v podniku 

 

 

 

4.1 Charakteristika štíhlé výroby 

Filosofie štíhlé výroby (anglicky Lean Production) byla vyvinuta firmou Toyota pod názvem 

Toyota Production System. Jedná se o přístup k výrobě, jehoţ podstatou je minimalizace 

plýtvání a redukce nákladů. Štíhlá výroba umoţňuje společnosti vytvářet produkty či sluţby 

v co jak nejkratší době, s co jak nejmenšími náklady, ale bez sníţení kvality. V takovém 

případě dodavatel maximálně uspokojuje poţadavky zákazníků tím, ţe vyrábí jen to, co 

zákazník potřebuje [5]  

Existuje nespočet definic štíhlé výroby, ale podstatou všech vyplývá, ţe štíhlá výroba 

znamená vyrábět jednoduše. Zaměřuje se na sniţování nákladů, ale nesmí dojít ke sníţení 

kvality. Mezi kaţdodenní aktivity ve výrobě se řadí principy kaizen, který je podrobněji 

popsán v následující podkapitole a systém kanban. Do aplikace zlepšovacích a inovativních 

aktivit jsou zakomponováni všichni zaměstnanci podniku od nejvyššího managementu po 

dělníky. Základem štíhlé výroby je identifikace ztrát, coţ vede ke zvýšení výroby, sníţení 

nákladů, efektivnějšímu vyuţívání pracovního místa a výrobních zdrojů. Nemůţe existovat 

bez úzkého propojení s vývojem výrobků, technickou přípravou výroby, logistikou a 

administrativou. Mnoho podniků není schopno dosáhnout štíhlosti, protoţe má od sebe tyto 

ŠTÍHLÝ DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC  

 

ŠTÍHLÝ PODNIK 

 
ŠTÍHLÁ VÝROBA 

ŠTÍHLÁ ADMINISTRATIVA 

ŠTÍHLÝ VÝVOJ 

ŠTÍHLÁ LOGISTIKA 
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procesy oddělené. Principy štíhlosti je nutné aplikovat uţ v krocích před samotnou výrobou 

[15] [16]  

Autoři James Womack a Daniel Jones popisují štíhlou výrobu jako opakující se proces o pěti 

krocích [23]  

1.  HODNOTA - je základním stavebním kamenem štíhlosti. Je nutné chápat hodnotu 

z hlediska zákazníka, z toho důvodu, ţe to co povaţuje zákazník za hodnotu, je 

ochoten zaplatit. Všechny ostatní procesy představují plýtvání. 

2. TOK HODNOT - identifikace všech činností, které přináší hodnotu pro zákazníka 

(vlastní přeměna materiálu na konkrétní zboţí). Je nutno eliminovat aktivity, které 

jsou do hodnotového toku ve výrobním procesu zahrnovány, ale hodnotu pro 

zákazníka nepřináší. Pro identifikaci toku hodnot se vyuţívá metoda VSM (mapovaní 

hodnotového toku - value stream mapping).  

3. NEPŘETRŢITÝ TOK – výrobní proces by měl proudit nepřetrţitým (jednokusovým) 

tokem produktů od surovin k hotovým výrobkům. Nikoliv přesunováním velkých 

počtů produktů mezi jednotlivými kroky procesu, jehoţ důsledkem bývá rozpracovaná 

výroba a zbytečné mezisklady. 

4. TAH – systémem tahu je míněno, ţe podnik vyrábí pouze to, co poţaduje zákazník. 

To znamená, ţe nevyrábí na sklad a výroba je podmíněna poptávkou od zákazníka a to 

právě v takovém mnoţství, které poţaduje zákazník. 

5. DOKONALOST – nepřetrţitý proces, který zajišťuje, ţe ztráty a plýtvání, které uţ 

byly odstraněny, nenastanou v následujícím toku hodnot. 

Z výše uvedených principů štíhlé výroby vyplývá, ţe identifikování hodnotového toku je pro 

správné zavedení a fungování štíhlosti podstatnou fází. Základem dosaţení štíhlosti je 

odstraňování plýtvání, které je specifikováno v následující podkapitole. 

Aby podnik vyráběl štíhle, je nutné zajistit nepřetrţitý tok výrobku procesem přidávání 

hodnoty, soustředit se na systém tzv. tahu, který působí od poptávky zákazníka a zpět tak, ţe 

se v krátkých intervalech doplňuje to, co je vyţadováno pro následující činnost. Štíhlý 

výrobce má vybudovanou kulturu, v níţ kaţdý člen usiluje o neustálé zlepšení [23]  
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4.2 Principy a nástroje štíhlé výroby 

Existuje celá řada principů a nástrojů, jak dosáhnout štíhlé výroby a ty mají společný cíl. 

Stabilní výrobní proces, na který jsou vynaloţeny co nejniţší náklady na pořízení, mzdy, 

náklady na údrţbu a seřizování zařízení atd.).  

Aby se podnik dal nazývat štíhlý, musí se prvně zaměřit na filosofii a té podřídit vše. Takové 

myšlení se orientuje na zajišťování nepřerušovaného toku výrobku procesem přidávání 

hodnoty (tzv. jednokusový tok) a na systém tahu. Ten působí od poptávky zákazníka a zpět 

tak, ţe se v krátkých intervalech doplňuje pouze to, co si vyţaduje následující činnost. Taiichi 

Ohno shrnul tuto problematiku ve své knize jako neustálé usilování o zkracování času od 

okamţiku, kdy podnik obdrţí objednávku od zákazníka do doby, neţ od něj inkasuje peníze. 

K čemuţ napomáhá právě odstraňování ztrát, které nepřináší hodnotu [17]  

Jedním ze základních principů štíhlé výroby je odstraňování plýtvání. Plýtvání je převzato 

z japonského slova Muda - nulová přidaná hodnota. Za plýtvání jsou povaţovány činnosti, 

které nepřidávají hodnotu vyráběnému produktu, ale zvyšují náklady. Je typické pro masovou 

výrobu. Vyskytuje se v kaţdém podniku a je nezbytné, aby jej neustále vyhledávali a 

odstraňovali všichni pracovníci. Velkou část plýtvání v podniku způsobuje špatná 

komunikace a spolupráce mezi pracovníky [15]  

Plýtvání z procesů nelze nikdy zcela odstranit. Pouze přibliţně 5 % celkového času práce 

zaměstnanců firmy vytváří přidanou hodnotu. Z čehoţ vyplývá, ţe i ty nejštíhlejší firmy mají 

více neţ 90% času, který lze přeměnit na čas, kde vzniká přidaná hodnota [1] [8]  

Firma Toyota vytyčila v rámci podnikatelských a výrobních procesů sedm zásadních typů 

ztrát, které nepřináší hodnotu. Ty popisují plýtvání ve výrobním procesu, ve vývoji, 

administrativní činnosti i logistické oblasti. Autor Jeffrey Liker ve své knize doplnil tento 

seznam sedmi ztát ještě o jednu [17]  

Za osm hlavních druhů plýtvání je povaţováno [17] : 

1. Nadvýroba - výroba produktů, které převyšují poţadavky zákazníků s důsledkem 

nadměrných zásob. Jsou to ztráty, jako je přezaměstnanost, skladovací a dopravní náklady. 

2. Čekání - Doba čekání pracovníka nebo stroje je čas, který můţe být vyuţit k vytváření 

hodnoty. Můţe se vyskytovat různých podobách např. dohlíţení na automatizovaná zařízení, 
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čekání na následující krok procesu, nástroj, dodávku atd., prostoje zapříčiněné došlými 

zásobami, zpoţdění procesu z důvodu poruchy zařízení či kapacitních problémů.  

3. Doprava a přemisťování - pohyby předmětů či zařízení z jednoho místa na druhé, které 

není při jejich zpracovávání vyţadováno. Kdyţ je pracovní proces rozloţen na velkou 

pracovní plochu a tudíţ i vzdálenost, vzniká potřeba neefektivní přepravy: zbytečné přesuny 

materiálů, dílů nebo hotového zboţí. 

4. Nadměrné či nepřesné zpracování - činění nepotřebných kroků v procesu výroby. Vlivem 

špatných nástrojů či chybného konstrukčního řešení výrobku vzniká neefektivní zpracování. 

Ztráty vznikají i tehdy, kdyţ jsou vyráběny výrobky vyšší jakosti, neţ je nutné.  

5. Nadbytečné zásoby - rozpracovaná výroba, nadbytečné zásoby a hotové zboţí, které v 

danou chvíli nejsou součástí procesu, mohou být příčinou zdelšování procesů, poškození 

zboţí, vyšších dopravních či skladovacích nákladů a prodlev. Nadbytečné zásoby také 

znamenají nevyváţenost výroby, opoţděné zásilky od dodavatelů, vady a prostoje zařízení. 

6. Zbytečné pohyby - pohyb pracovníků či vybavení, který není nutný pro zpracování 

výrobků, např. chůze, hledání dílů, nástrojů a jejich urovnávání. 

7. Vady - za ztrátu je povaţována jak výroba vadných dílů, tak i úsilí věnované jejich 

kontrole a odstraňování vad. 

8. Nevyužitá tvořivost zaměstnanců - o tuto ztrátu doplnil seznam Jeffrey Liker ve své 

knize. Nevyuţití nápadů, schopností a dovedností, které mohou vést ke zlepšení. 

Nadvýroba neboli muda je zcela zásadní příčinou ztrát, jelikoţ v jejím důsledku dochází ke 

vzniku dalších ztrát. Při výrobě většího mnoţství, neţ poţaduje zákazník, dochází ke 

hromadění produktu, coţ způsobuje zvyšování zásob či rozpracované výroby. Společnost 

Toyota se nezaměřuje pouze na odstraňování muda, ale také na další dvě „M“(muri a mura), 

které dohromady vytvářejí systém. Při soustředění se pouze na osm typů ztrát, by to mohlo 

vést k narušení produktivity zaměstnanců a výrobního systému [18]  

Přetížení - muri  

V překladu jde o nadměrné přetěţování lidí a zařízení. Popisuje se jako vyuţívání strojů nebo 

osob nad jejich přirozené meze. Důsledkem přetěţování lidí jsou problémy s bezpečností a 

s jakostí, coţ bývá příčinou poruch a zmetků. 
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Nevyrovnanost - mura 

Mura je v podstatě rozvedení muda a muri. Nevyrovnanost vzniká důsledkem nepravidelnosti 

výroby nebo také kolísáním objemů výroby, jako jsou prostoje, chybějící díly, zmetky, ale 

také sníţená bezpečnost na pracovišti [4]  

Nástrojů štíhlé výroby existuje celá řada, ale mají společný cíl a to je odstraňování plýtvání. 

Kdyţ se podnik chce stát štíhlým, jednotlivé nástroje jsou však aţ druhořadé. Primární je 

umět odhalit plýtvání a ke kaţdému procesu přistupovat s cílem ho neustále zlepšovat. 

Samotné nástroje jsou vzájemně propojeny tak, ţe aby úspěšně fungoval jeden, je nutné 

implementovat i druhý [15]  

Principem štíhlé výroby není napodobování nástrojů, ale spočívá v rozpracování principů, 

které jsou vhodné pro danou organizaci. Kaţdý podnik, který začne zavádět principy štíhlé 

výroby, si musí sám vyhodnotit, které nástroje jsou nejvhodnější aplikovat právě v jeho 

podmínkách [18]  

Odborníci na filozofii Lean tvrdí, ţe pouze 10% úspěchu je díky správnému vyuţívání 

nástrojů a 90% úspěchu závisí na budování štíhlého způsobu myšlení, přenosu znalostí, 

rozvoji kultury neustálého zlepšování a eliminaci plýtvání [16]  

V následujících podkapitolách jsou popsány vybrané nástroje štíhlé výroby, které jsou 

předmětem praktické části této práce. 

4.3 Metoda SMED 

Metoda SMED je zkratkou anglického sousloví Single Minute Exchange of Dies, coţ 

v překladu znamená program rychlých změn, neboli provedení změny v nejkratším moţném 

čase . 

Cílem této metody je: 

 Zkrátit dobu přestavování stroje, která ubírá na výrobní kapacitě zařízení. Tento cíl je 

důleţitý v případě, ţe je výrobní zařízení úzkým místem. 

 Umoţnit rychlý přechod z jednoho typu výrobku na druhý, a tím výrábět v malých 

dávkách. Produkce menšího mnoţství výrobků je ukazatelem pro niţší rozpracovanost 

výrobků, vyšší pruţnost a kratší průběţnou dobu ve výrobě. 
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Potřebný čas od ukončení výroby posledního kusu na demontáţ starého nářadí a nepotřebných 

výrobních zařízení, seřízení nového nářadí, seřízení parametrů procesů, zkušební běhy, aţ po 

výrobu prvního dobrého kusu je čas přestavby. Postup procesu byl vytvořen po provedeí 

důkladné analýzy, jenţ vznikla pozorováním na pracovišti. Nekompromisní zkracování časů 

montáţe, demontáţe a seřízení aţ z několika hodin na několik minut se aplikuje postupně 

změnou organizace přestavby, vytvořením standardizovaných postupů, školením týmu, 

speciálními pomůckami a technickými úpravami zařízení. Tato metoda je vhodná aplikovat na 

pracovištích, která jsou úzkými místy. Aktuálně se tato metoda na redukci času aplikuje právě 

tam, kde se montáţe, demontáţe a seřízení provádí často a vzniklé časy představují významné 

ztráty z kapacity výrobního zařízení [7]  

Metodu SMED lze popsat jako systematickou činnost, jejíţ cílem je výrazně redukovat dobu 

výrobních procesů, přetypování výrobních zařízení, výměny nástrojů a zkrácení doby na 

seřízení. Tato činnost je prováděna ve skupině lidí a výrazně ovlivňuje řízení procesů ve 

výrobě. Dlouhé přestavby strojů vedou k ovlivnění vysoké úrovně zásoba na celkovou 

flexibilitu zaměřenou na poţadavky zákazníka mají vliv průběţné časy výměn nástrojů, či 

přestavování. Při kaţdém přetypování (strojních součástí, přestavby, seřízení) dochází ke 

ztrátám doby trvání výrobního procesu a redukci flexibility. Proto definice SMED metody je 

zaloţena na co moţné nejrychlejší výměně nástrojů a sníţení doby trvání nevýrobních 

procesů [7] : 

 Sniţuje náklady na uskladnění tím, ţe redukuje velikosti dávek a zásob. 

 Zmenšuje kapacity, zajišťuje kratší průběţnou dobou a kratší řídící časy. 

 Zvyšuje reakce na potřeby zákazníků a umoţňuje častější změny (výrobek vyrobíme 

rychleji a dodáme rychleji).   

 Umoţňuje dodávky na čas (díky úsporám se dosahuje vyššího zisku). 

Zásady metody SMED  

Při aplikaci metody SMED je potřeba dodrţovat několik pravidel, které zajišťují nejlepší 

vyuţití této metody. Při všech plánovaných zlepšování je nutné realizovaný návrh 

zaznamenat. Tím se udrţí a nastaví optimální standardizace procesů rychlé výměny nástrojů. 

V tomto záznamu jsou vypracovány důleţité fáze aplikace metody SMED viz obrázek 5 [10]  

Jestliţe je rychlá výměna nástrojů uskutečněna ve správný čas, docílí významného sníţení 

rizika neprodaného zboţí, sníţení nákladů na skladování a podpoří kladnou vazbu na 

odběratele. Kdyţ nejsou rychlé výměny prováděné včas, dochází ke zvýšení skladových 
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zásob, sníţení flexibility a zpomalení reakce na poţadavky zákazníka, dále dojde ke sníţení 

vyuţitelnosti výrobního zařízení a zmenšení ekonomického růstu společnosti [20]   

 

 Analýza – Provádí se analýza přestavovaného zařízení. To obnáší zápis veškerých 

činnosti, které jsou uskutečňovány při montáţi, demontáţi a seřizování všech nástrojů. 

Tato analýza se zaměřuje především na časy potřebné pro jednotlivé úkony. Následně 

se vytvoří dostatečný přehled o procesu výměny a dochází ke zjištění přebytku času 

potřebného pro přetypování zařízení, nebo o znalostech pracovníků kteří tuto 

přestavbu vykonávají. 

 Návrh řešení – Tyto návrhy slouţí k vytvoření opatření nebo zlepšení synchronizace 

procesu a vedou ke zkrácení času přestavby, sníţením prostojů a zrychlení montáţe, 

demontáţe a seřízeni výrobního zařízení. Návrhy řešení mohou mít tuto podobu např. 

přemístění nástrojů, změna pracovního postup, změna technologie aj.  

 Realizace opatření ke zlepšení - Zde dochází k zavadění navrhovaných opatření a to 

buď ve zkušebním provozu, nebo v běţném chodu výroby. Předpoklad úspěšné 

realizace opatření ke zlepšení je analýza a návrh řešení pro vybraný subjekt. 

 Standardizace procesu - Reálný měřený čas (čas demontáţe stroje, čas seřizování, 

čas potřebný k dodání materiálu, celkový čas přestavby atd.) je základem 

standardizace. Vznik norem je výsledkem zavedení opatření pro standardizaci [7]  

 

 

Obrázek 5 Základní cíle metody SMED 
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4.4 JIT 

Koncept Just in time (JIT) byl vytvořen ve firmě Toyota v 60. letech 20. století a nyní je 

součástí Toyota Production System. Henry Ford vymyslel základ celé JIT filozofie. Pracoval 

na velmi podobném systému JIT, ve které vytvořil sériovou výrobu automobilů, které měli 

totoţnou barvu a totoţné vybavení. Rozdíl byl ale v tom, ţe jeho vynálezu chyběla flexibilita. 

Tato flexibilita byla dosaţena aţ v Toyotě [4]  Just in time označujeme jako opakovanou 

výrobu, ve které pohyb materiálu probíhá co nejrychleji, efektivně, a nejlépe v nejmenších 

výrobních dávkách. JIT slouţí ke zlepšení efektivity výroby a eliminuje plýtvání. V řízení 

výroby vyuţívá tahový princip [3] [6]   

Tento systém je velmi závislý na pruţnosti dodavatelů. Zavedením JIT systému se vyrábí jen 

to, co je nutné, bez jakéhokoli zbytečného skladování zboţí či materiálu. Neproduktivně 

vázaný kapitál je tak osvobozen. Na metodě JIT závisí existence celého podniku především v 

dnešních výrobních systémech, které na sebe váţí velké mnoţství kapitálu. Avšak při 

implementaci JIT dochází k problému mezi výrobními manaţery, protoţe je pro ně obtíţnější 

docílit potřebné a efektivní týmové práce [18]  

Na JIT je zaloţen systém Just in sequence (JIS), ve kterém jsou díly pouţity ve výrobě 

v takovém pořadí, ve kterém jsou dopravovány. 

4.5 Poka – Yoke 

Nástroj Poka-Yoke existuje jiţ od počátku hromadné výroby v různých formách. Japonský 

inţenýr Shigeo Shingo dále rozšířil tuto myšlenku dosahování nuly vadných a moţné 

následné eliminace kontrol jakosti. Jeho metody byly na počátku označovány jako 

„blbuvzdorné“. Shingo v obavě, ţe by tato označení mohlo odradit řadu pracovníků vymyslel 

nový pojem Poka-Yoke. Tento pojem je překládán jako „mistake-proofing – zabraňování 

chybám“ nebo také „fail-safing – zabezpečení proti selhání“.  

Poka-Yoke můţe pracovníkům uvolnit myšlení a čas ke tvořivějším činnostem 

prostřednictvím převzetí kroků, které závisí na paměti nebo pozornosti či převzetí 

opakovaných úkonů. Faktem zůstává, ţe lidé mají sklon dělat chyby a jsou zapomětliví. Často 

jsou za chyby obviňováni pracovníci, a proto nastává na pracovišti situace, která sniţuje 

morálku pracovníků, znechucuje je, ale neřeší problém. Na pracovišti se kaţdý den naskytnou 

příleţitosti udělat chybu, která směřuje k tomu, ţe bude výrobek vadný. Avšak Poka-Yoke 

nepřipouští výrobu i jen malého počtu nefunkčních výrobků. Metoda Poka-Yoke poskytuje 
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jednoduchý návod, jak dosáhnout, aby byla společnost konkurenceschopná a to tak, ţe příjme 

filosofii i praxi produkování nuly vadných [7]   

Předcházet se dá téměř všem chybám. Nejdříve je nutné zjistit kde, kdy a proč vznikají a poté 

zvolit správný způsob, který jim bude předcházet. Téměř vţdy se jedná o vady, které 

zapříčinili chyby pracovníků. Mezi nejčastější patří tyto [18] : 

 Identifikační chyby – jedná se o chyby, které vznikají v důsledku špatně vyhodnocené 

situace. Nezřetelné hodnoty, zobrazené údaje nejsou viditelné dostatečně dlouho, nebo 

jsou viditelné z velké vzdálenosti. Způsob předcházení: zvuková a světelná 

signalizace, opatrnost, výcvik a pozornost pracovníků.  

 Neúmyslné chyby -  tyto chyby jsou způsobeny pracovníky, kteří se na práci plně 

nesoustředí. Operace je provedena chybně, aniţ by si byl pracovník vědom, jakým 

způsobem to zapříčinil. Způsob předcházení: disciplína a pozornost, pracovní 

standardizace. 

 Úmyslné chyby – chyby vzniklé ignorací pravidel. Například kdyţ pracovník úmyslně 

vynechá kontrolní krok v postupu práce. Způsob předcházení: zkušenosti a výchova 

pracovníků, díly po úspěšné kontrolní operaci označit.  

 Nedorozuměním způsobené chyby – tyto chyby vznikají na základě rozhodnutí, které 

operátor provede, aniţ by byl obeznámen s konkrétní situací. Způsob předcházení: 

standardizace pracovního postupu, výcvik a kontrola předem.  

 Záměrné chyby – chyby, které jsou udělány schválně. Jedná se o sabotáţe a trestné 

činy. Způsob předcházení: disciplína a základní výchova pracovníků.  

 Chyby způsobené neexistencí norem – vznikají v případě, kdy nejsou pracovní normy 

či adekvátní instrukce k dispozici. Způsob předcházení: standardizace pracovního 

postupu, správné pracovní instrukce.  

 Chyby z překvapení – jedná se například o chybu, které vznikne, kdyţ dojde k náhlé 

poruše stroje. Zařízení tedy pracuje jinak, neţ se očekávalo. Způsob předcházení: 

standardizace pracovního postupu, Total Productive Maintenance (TPM). 

 Chyby způsobené zapomínáním -  vychází z nesoustředění pracovníků například 

v sériové výrobě, kdy se produkuje velké mnoţství výrobků. Způsob předcházení: 

nutnost zařízení upozornit pracovníka (světelné či zvukové signalizace). 

 Chyby způsobené pomalostí – tyto chyby vznikají z důvodu pomalého rozhodování 

(nerozhodnosti, neznalosti), které vede případné finanční ztrátě či zdravotní újmě. 
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Například začínající řidič opoţděně sešlápne brzdu. Způsob předcházení: 

standardizace pracovního postupu, správné budování pracovních návyků. 

 Amatérské chyby – chyby, které vznikají z nedostatečné praxe. Například kdyţ nový 

pracovník, který nezná nebo zná krátce operaci. Způsob předcházení: standardizace 

pracovního postupu, budování pracovních návyků. 

4.6 Metoda 5S 

5S je metoda, kterou tvoří řada činností a zaměřuje se na organizaci (udrţování pouze 

potřebných věcí při práci, a to na určených místech), čistotu, pořádek a standardizaci, 

efektivnost a bezpečnost. Skládá se z pěti základních pilířů (japonských slov), které vystihují 

základní principy pro správné udrţování a organizaci pracoviště, jak ukazuje tabulka 1 a 

zároveň tyto pilíře jasně definují postup [12]  

  Tabulka 1 5S 

Tabulka 1 ukazuje podstatu neustálého zlepšování činnosti a štíhlého pracoviště. Pouţívání 5S 

lze přirovnat k běţným činnostem. Například v domácnosti, kde jsou předměty uloţeny na 

vhodných předem určených a známých místech (ručníky, odpadkové koše atd.). Pokud se 

pracoviště stane neuspořádaným, funguje z pravidla méně efektivně. To je důvodem, proč by 

podnik měl mít snahu standardizovat postup [12]   

Výčet pilířů 5S napomáhá eliminovat pohyby a činnosti, které nepřidávají hodnotu výrobku či 

sluţbě. Hlavní výhody pro organizaci metody 5S jsou [12] : 

 Zvýšení produktivity práce. 

 Sníţení vadných produktů a zvýšení kvality  

Pilíř Japonsky Anglicky Česky Popis 

1.  seiri sort setřizovat, 
separovat 

Určit položky, které jsou na daném 
pracovišti potřebné a odstranit vše 
přebytečné. 

2.  seiton straighten uspořádat Vyčlenit přesné místo pro položky 
na pracovišti aby došlo ke zvýšení 
přehlednosti a funkčnosti. 

3.  seiso shine udržovat pořádek Vyčistit a uspořádat pracoviště. 

4.  seiketsu standardize standardizovat Vytvořit standardy a pravidla pro 
takové pracoviště 

5.  shitsuke sustain neustále zlepšovat Neustále upevňovat a zlepšovat 
systém 5S. 



22 

 

 Lepší plnění termínů a zvýšení důvěry u zákazníků.  

 Zvýšení bezpečnosti na pracovišti. 

 Sníţení nákladů. 

 Zlepšení komunikace mezi pracovníky.  

 Zlepšení pracovních podmínek. 

4.7 Kanban 

Systém KANBAN vznikl v Japonsku a v překladu se jedná o oznamovací kartu, štítek nebo 

jen významnou informaci. Jako KANBAN můţe být označována přepravní bedna, 

identifikační místo na boxu, regálu, podlaze atd. Pojem KANBAN lze chápat a bývá 

vysvětlován dvěma způsoby. První říká, ţe je to pouze fungování metody Just-in-Time. Ten 

modernější přístup, vidí KANBAN jako cestu k úspoře času v celé průběţné době výrobku. 

Coţ přináší výrazné sniţování nákladů a zvyšování produktivity práce [13]  

Celý systém funguje tak, ţe jednotlivé pracoviště či výrobní linky vyvolávají své aktivity u 

předcházejícího výrobního stupně právě prostřednictvím tzv. KANBAN karty. Takto se 

následně vytváří tzv. kanbanové okruhy. Tato metoda činí kanbanové pracoviště méně závislé 

na okolí, a zároveň nezpůsobuje oslabení schopnosti plnit celopodnikové cíle. Primárně se 

vyznačuje optimálním plánováním skladových zásob a efektivním doplňováním v souhře s 

průběhem spotřeby výrobního procesu. Členové týmů jsou zodpovědní za konkrétní činnosti a 

neustále pracují na nepřetrţitém zlepšování procesu (Kaizen) [21]  

Implementace systému Kanban je nejvhodnější pro opakovanou výrobu totoţných dílů 

s vysokým počtem odbytu. V případě jiných podmínek je třeba systém Kanban opatřit o 

speciální plánovací systém. 

Základní pravidla pro fungování systému KANBAN: 

 Pracovníci u následujícího procesu jsou povinni odebrat dílce z předcházejícího 

procesu, dle popisu příslušné Kanban karty. 

 Personál respektuje výrobní Kanban kartu a vyrábí právě to. 

 Pokud nejsou na pracovišti k dispozici ţádné karty, není realizována ţádná činnost. 

 Kanban karty jsou vţdy součástí palet a dílů (ne však u jejich návratu). 
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 Obsluhující personál odpovídá za stoprocentní kvalitu výrobku a vloţení do palet pro 

následující proces. Při výskytu chyby se zastaví celý proces a dojde k takovému 

opatření, aby se odstranila a nemohla se opakovat. 
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Tento princip umoţňuje kontrolovat a řídit rozpracovanou výrobu, výšku jejich zásob a 

průběţné doby. Kanban karty slouţí zároveň pro detekci stavu zásob a rozpracované výroby. 

Tento systém se snaţí o co nejdokonalejší harmonizaci průběhu výroby materiálovým 

tokem. Hlavním cílem systému Kanban je na kaţdé úrovni výroby podporovat tzv. výrobu na 

objednávku, díky které je moţné redukovat zásoby bez větších investic a zlepšovat včasnost 

plnění termínů. Pro dodrţení principů KANBAN se s vyvaţováním výroby musí začínat aţ na 

finální montáţi [5]  
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5 Aplikace metody SMED 

Aby bylo moţné aplikovat SMED metodu byla potřeba provést důkladnou analýzu nynějšího 

stavu přestavby a teoretické vyhodnocení. Při analyzování současného stavu přestavby došlo 

k rozebrání jednotlivých úkonů, které jsou vyţadovány k přetypování válcovacího pořadí, a 

jejich doby trvání.  

Návrhy opatření mají za následek zkrácení doby činností, potřebných k přetypování 

válcovacího pořadí. Vzniklé časové úspory můţou pomoci společnosti zvýšit výrobu a její 

efektivitu. Mezi hlavní důvody přestavování a seřizování výroby je schopnost reagovat na 

poţadavky výroby, jenţ se zaměřuje na poţadavky zákazníka.  

Z těchto poţadavků můţeme uvést zejména:  

 Zvýšení pruţnosti provozu. 

 Zrychlení reakce na změny v poptávce. 

 Sníţení plýtvání materiálu. 

 Zmenšení objemu zásob. 

 Vysoká spolehlivost a kvalita. 

Sniţování času přestavby válcovacího pořadí není jednoduché, je potřeba brát ohled nejen na 

technologické postupy výroby, ale zejména na potřeby zákazníka. Pruţnost výroby, která 

bude efektivně reagovat na poptávku zákazníka, lze dosáhnout zavedením opatření s cílem 

sniţování časových ztrát. Tyto časové ztráty je moţné odstranit eliminaci činností přestavby, 

zvýšení mnoţství tonáţe v jednotlivých kampaních, zkrácením doby přestavby a sníţením 

mnoţství poruch. Vzniklé časové prodlevy budou optimalizovány metodou SMED.  

Pro zajištění příznivého efektu vyuţití metody SMED, měla by tato metoda být vedená jako 

projekt, jenţ je vytvořen společnosti k dosaţení stanovených cílů. Cíle projektu jsou 

vytvořeny managementem společnosti tak, aby došlo k maximálnímu vyuţití metody SMED.  
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Projekt tvoří tyto kroky: 

1. Sestavení pracovního týmu. 

2. Určení cíle projektu a návrh sběru dat. 

3. Detailní popis pracoviště a technologického postupu. 

4. Analýza současného stavu přestavby a rozbor jednotlivých časů činností. 

5. Návrh opatření pro dosaţení ideálního času přestavby. 

5.1 Sestavení pracovního týmu 

Kvalitně proškolený tým, který pracuje společně, napomáhá k vytvoření ideálních podmínek 

pro zefektivnění výroby. Předcházením zbytečným komplikacím spojených s výrobním 

procesem a výskytu prostojů zabezpečuje plynulost a efektivitu výroby. 

Tým byl sestaven ze zaměstnanců, kteří se aktivně podílejí na přestavbách a jsou to: 

 Technolog. 

 Mistr tratě. 

 Přední valcíř. 

 Operátor. 

 Předák mechanické údrţby. 

 Předák elektroúdrţby. 

5.2 Popis pracoviště prvního a druhého válcovacího pořadí 

V následujícím textu bude popsán detailní popis pracoviště, včetně technických parametrů, 

v němţ byla diplomová práce řešena. Jedná se o první a druhé válcovací pořadí na trati 

středojemné válcovny. Je zde uvedený také technologický popis válcování, popis pracovních 

válců, armatury a odpovědnosti prvních valcířů.  

5.2.1 První válcovací pořadí 

První válcovací pořadí se skládá z osmi válcovacích stolic v uspořádaní H-K-H-K-H-K-H-K. 

Kdy H znamená horizontální uspořádání válců a K označuje kombinované uspořádání válců 

tzn. horizontální nebo vertikální uspořádání válců. 

Technické parametry prvního válcovacího pořadí jsou blíţe vypsány v tabulce 1. 
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Tabulka 2 Parametry prvního válcovacího pořadí 

Číslo 

stolice 

Typ 

stolice 

Průměr a délka 

válců 

Otáčky 

válců 
Převod 

Výkon  
Max. 

otáčky  

Max. 

zatíţení  

motoru 

[kW]  

motoru 

n/min 

motoru 

[A] 

1 H Ø 630 x 1040 3,1 - 28,7 27,99 

1100 945 2400 

2K 
H 

Ø 630 x 1040 4,5 - 36,4 
20,344 

V 20,057 

3 H Ø 630 x 1040 6,0 - 45,6 15,95 

4K 
H 

Ø 630 x 1040 8,3 - 60,2 
12,324 

V 12,085 

5 H Ø 500 x 860 
13,8 - 

99,2 
7,038 

6K 
H 

Ø 500 x 860  
18,9 - 

130,3 

6,302 

V 6,204 

7 H Ø 500 x 860 
22,7 - 

134 
5,591 

8K 
H 

Ø 500 x860 
30,5 - 

170 

5,007 

V 5 

 

 

5.2.2 Druhé válcovací pořadí 

Podobně jako první válcovací pořadí i druhé pořadí je sestaveno z osmi válcovacích stolic 

v uspořádání U(H)-U(H)-K-U(H)-K-U(H)-K-U(H). Kdy U(H) – je univerzální stolice, která 

umoţňuje horizontální a zároveň vertikální uspořádaní válců. Pouţívá se v případě válcování 

profilu I.  K – viz. První válcovací pořadí. 



28 

 

Podrobné technické parametry jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 3 Parametry druhého válcovacího pořadí 

Číslo 

stolice 

Typ 

stolice 

Průměr a délka 

válců 

Otáčky 

válců 
Převod 

Výkon  
Max. 

otáčky  

Max. 

zatíţení  

motoru 

[kW]  

motoru 

n/min 

motoru 

[A] 

9 
H Ø450 x 650 

531-141 4,4074 

1100 945 2400 

U Ø800 / Ø560 

10 
H Ø450 x 650 42 - 

207,4 
3,294 

U Ø800 / Ø560 

11 

H 

Ø450 x 650 

40,3 - 

224,4 
2,425 

V 
54,6 - 

287,6 
2,39 

12 
H Ø450 x 650 53,2 - 

234 
2 

U Ø800 / Ø560 

13 

H 

Ø450 x 650 

66,8 - 

375 
1,854 

V 
85,1 - 

426 
1545 

14 
H Ø450 x 650 86,8 - 

524 
1,3 

U Ø800 / Ø560 

15 

H 

Ø450 x 650 

96,8 - 

414 
1,209 

V 
121,3 - 

628 
1,058 

16 
H Ø450 x 650 

124 - 613 1 
V Ø800 / Ø560 

 

5.2.3 Technologický proces  

Tento proces je řízen prvním a druhým valcířem prvního pořadí. Nastavení otáček válců a 

seřízení pohonů prvního pořadí provádí strojník kabiny K4. Předvalky ohřáté v krokových 

pecích jsou přesunuty do osy válcování strojníkem kabiny K3. Válcování materiálu 

v jednotlivých stolicích se uskutečňuje dle nastavení z kalibračního přepisu daného 

profilorozměru. Technický výkres profilu U120 je umístěn v příloze č.2, součástí tohoto 

výkresu je i toleranční tabulka. Mezi hlavní sledované parametry patří vstupní teplota vývalku 

a rozměry vývalku v jednotlivých průchodech prvního pořadí, kterým musí odpovídat 

nastavení armatury. 
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5.2.4 Pracovní válce a ložiska 

Válce musí mít hladký povrch a nesmí být nepřípustně opotřebené. Kalibry válců musí být 

řádně chlazeny. Cyklus výměny válců prvního pořadí je závislý na opotřebení kalibru válce. 

Válce středojemné válcovny jsou vybaveny pro zachycování radikálních válcovacích tlaků 

loţisky kapalinového tření a valivými loţisky. Axiální síly jsou zachycovány dvěma axiálními 

válečkovými loţisky. Působící hydraulické síly jsou zachycovány jedním dvouřadovým 

válečkovým loţiskem. Všechna tato loţiska jsou v jednom loţiskovém tělese namontována na 

čepy válců.  Příprava, výměna a údrţba válců se provádí na dílně LKT podle předpisů 

výrobce loţisek. Je potřeba vizuálně dohlíţet na to, aby nevznikla v průběhu válcování 

v oblasti loţisek netěsnost, kdy uniká olej nebo tuk. Těsnost celého mazacího systému a 

teploty oleje u jednotlivých stolic jsou automaticky kontrolovány. V případě poruchy jsou 

instalovány příslušné zvukové a světelné signalizace. 

5.2.5 Armatura 

Armatura je seřízena podle armaturářského předpisu a pro daný profilorozměr. Při seřizování 

se také bere ohled na skutečný rozměr rozvalku. Armatura nesmí být zadřená a prasklá, 

povrch vodítek musí být hladký a bez nalepenin, neboť tyto negativa mají špatný vliv na 

výslednou jakost rozvalku. První aţ třetí stolice prvního pořadí obsahuje vběhovou armaturu 

tvořenou pevnými stoly.  

Ostatní stolice jsou vybaveny přenastavitelnou vběhovou a výběhovou armaturou. Před 

zabudováním válcovacího dua do tratě se provádí vizuální kontrola, jejíţ cílem je odhalit 

chyby při napojení mazání a chlazení, a také se provede proměření armatury v tomto případě 

se kontroluje, jestli je armatura správně zabudovaná v odpovídajícímu kalibru pro daný profil. 

5.2.6 Dělící agregáty 

Nůţky N5 a N7 mohou stříhat plochu 2100 mm
2 

při minimální rychlosti 6,5 m/s a minimální 

teplotě 950
o
C. Při prvních střizích je potřeba kontrolovat pokles otáček při střihu. Nůţky N8 a 

N9 lze pouţít pro stříhaní úhelníků 35x35, 40x40 a 45x45. Nůţky N5, N7, N8, N9 mohou 

stříhat chladníkové délky v rozmezí 48 – 130 m. Nůţky N8 a N9 lze pouţit pro stříhaní 

betonové oceli do Ø 22 m. Další technické specifika jsou popsány v uvedené tabulce 3. 
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Tabulka 4 Technické parametry nůţek 

Ozn. 
Nůže

k 

Max. 
stříhaný 
průřez F 

max [mm²] 

Mezní 
rychlost 
nůžek 

Střižná 
síla MN 

Nůžky stříhají 

Typ 
nůžek 

Přední a 
zadní konce 

šrotuj
í 

chlad. 
délky 

dělí 
proval

. 

vývalek 
vybíhající z 

pořadí 

* N1 6900 1,2 - 4 1 
rotačn

í 
x • x - - 1 

* N2 6900 1,2 - 4 1 
rotačn

í 
x • x - - 1 

N3 1780 4,2 - 13 0,32 
rotačn

í 
x • x - - 1,2 

* N4 6900 1,2 - 4 1 
rotačn

í 
x • x - - 1,2 

N5 
1700 5,3 - 15 

0,32 
klidov

é 
- - x 

- 
2 

2100 6,5 - 15 - 

N6 1780 4,2 - 13  0,32 
rotačn

í 
x • x - - 2 

N7 
1700 5,3 - 15 

0,32 
klidov

é 
- - x 

- 
3 

2100 6,5 - 15 - 

# N8 
800 3 - 20 

0,16 
rotačn

í 
- - x 

- 
3 

1020 8,5 - 20   - 

# N9 
800 3 - 20 

0,16 
rotačn

í 
- - x 

- 
4 

1020 8,5 - 20 - 

 

*, #, stejné typy  • stříhají zadní konec 

5.2.7 Zodpovědnost první valcíře prvního a druhého pořadí: 

První valcíř prvního a druhého pořadí provádí v průběhu válcování nejméně tři zkoušky 

v průběhu jedné směny a vţdy po změně profilu. Zkoušky odebrané na druhém pořadí valcíř 

popíše číslem tavby, válcovaným rozměrem a směnou, která profil válcovala. Takto označené 

výrobky připraví ke kontrole přednímu valcíři.  

Ke kontrole se pouţívá posuvné měřítko, spárové měrky, ocelové pravítko, svinovací metr, 

obkročné měřidlo, ocelový kartáč, smirkové plátno a pilník. Dále provádí kontrolu stolic 

podle kalibračního předpisu, dodrţení předepsaných rozměrů a tvarů vývalku včetně 
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nepoškozeného povrchu výrobku a kontrolu armatury na stolicích, ve kterých došlo k zavlnění 

rozvalku. 

Takto proválcovaný materiál musí hlásit a následně bude oddělen na chladníku. V případě 

prvního pořadí je zodpovědný za ostřik a čištění spodního loţiskového tělesa vertikálních 

stolic č.2 a 4. 

5.3 Analýza současného stavu přestavby 

V této podkapitole bude popsán současný stav konkrétní přestavby prvního a druhého pořadí 

válcovací tratě v podniku ArcelorMittal. Při přestavbě došlo k výměně válcovací stolice 

s kalibrovanými válci, které válcovali profil U100 a byly vyměněny za válcovací stolice 

s kalibrovanými válci, které válcovali profil U120. Následně probíhaly činnosti potřebné k 

seřízení válcovacích stolic, opravě vzniklých problémů a nastavení dalšího hutního zařízení. 

Činnosti potřebné k přestavbě druhého válcovacího pořadí byly rozděleny na činnosti interní a 

externí.  

Interní činností obsluha provádí, kdyţ je stroj vypnutý a lze mezi tyto činnosti zařadit montáţ, 

demontáţ a seřízení. Externí činnosti obsluha provádí, kdyţ stroj pracuje. Nicméně externí 

činnosti obsluha často provádí i v době, kdy je stroj vypnutý.  

Externí činnosti: 

 Sestavení válcovací stolice (výměna válců, výměna armatury, výměna chladícího 

zařízení). 

 Vyzvednutí kalibračního předpisu s číslem válcovací stolice. 

 Kontrola válcovacích stolic. 

 Navezení válcovacích stolic na vlak rychlovýměny. 

 Demontování mazacích hadic. 
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Interní činnosti: 

 Spuštění hydraulického systému rychlovýměny válcovacích stolic tzn. Spuštění 

reţimu manipulace. 

 Napojení odpadového systému. (ekologické hledisko) 

 Odpojení od elektrického, hydraulického, vodního a mazacího systému. 

 Vysunutí stolice z pozice válcování. 

 Výměna válcovací stolice. 

 Dojde k tzv. sestykovaní připojení k elektrické části. 

 Najetí stolice do válcovací osy. 

 Kontrola nastavení válců. 

 Finální seřizovaní válcovací stolice. 

Externí činnosti nepřímo ovlivňují dobu přestavby, jedná se o činnosti, které dopomáhají 

k hladkému chodu přestavby např. včasné dovezení válcovací stolice, přípravy nástrojů a 

výměny jednotlivých častí traťového zařízení např. nůţky. V přípravné fázi externích činností 

pracovníci výměny válců uloţí správné válce do stojanu válcovací stolice. Následně je stolice 

převezena na pracoviště armatury, kde stolici „nastrojí“ vběhovým a výběhovým trámcem a 

ochlazovacím systémem horního a spodního válce.  

V další fázi je válcovací stolice zkontrolována pracovníkem mechanické údrţby a 

pracovníkem elektroúdrţby. Takto sestavenou válcovací stolici přebírá valcíř daného 

válcovacího pořadí, který provede kontrolu podle kalibračního předpisu. Dále dochází 

k přemístění stolice na vlak rychlovýměny. Tyto činnosti předchází vzniku neţádoucích 

prostojů ve výrobě, mezi které lze uvést např. zlomení válců, kvůli nedostatku vody, nebo 

špatné nastavení mezery mezi válci, jenţ má za následek špatný rozměr výrobků a vznik 

nedovalků. 

Interní činnosti vytváří celek přestavby a jedná se především o výměnu a seřizování hutního 

výrobního zařízení.  

Při přestavbě je důleţité zaměřit se na správné sestavení válcovacího pořadí podle 

kalibračního předpisu, jenţ určuje rozměry daného válcovacího profilu viz příloha č. 2. 

Kalibrační předpis, potřebný pro konkrétní přestavbu řešenou v diplomové práci, je uveden 

v tabulce 5.  
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Tabulka 5 Kalibrační předpis 

Kalibrační předpis: První válcovací pořadí 

Vypracoval: KUPČÁK 
Vypracováno: 

17.6.1981 

Změna: 

14.12.2001 

Aktualizace: 

18.2.2002 

Profil: U120 Blok: 180 Typ: Číslo: 167 Cesta: 5 

Pozn.: x 

Pozice 1 2 3 4 5 6 7 8 

Typ.stolice H V H V H H H   

Znak 1R62 2P180 3P180 4I80 3R20 9U120 
10U12

0 
  

Č. kalibru 12722 20505 10506 21729 34344 31761 31762   

Č. válce 127221 205051 
10506

1 

21729

1 
343441 317612 317622   

Od - do - - - - - - - - 

Č. válce                 

Od - do - - - - - - - - 

Mezera 133 32 26 62 102 10 10   

Prodlouţení 1,23 1,37 1,33 1,36 1,04 1,3 1,34   

Výška prov. 133 132 95 107 102 86 84   

Šířka prov. 204 148 157 110 110 132 143   

Plocha 26440 19300 14400 10710 10450 7700 6080   

Delta D   89 6 40,5   51,4 27   

Rozteč   230 230 132   180 220   

Merová hmotnost: 47,73 
Stříhaná výška: 

84 
Výstup. rychlost: 2,24 

Poznámka:  

Druhé válcovací pořadí 

Pozice 9 10 11 12 13 14 15 16 

Typ.stolice H H     H H H H 

Znak 
11U12

0 

12U12

0 
    

13U12

0 

14U12

0 

15U12

0 

16U12

0 

Č. kalibru 51763 51764     51765 51767 51765 51768 

Č. válce 517631 517641     517651 517671 517661 517681 

Od - do - - - - - - - - 

Č. válce                 

Od - do - - - - - - - - 

Mezera 6 5     5 5 5 4 

Prodlouţení 1,29 1,38     1,33 1,14 1,19 1,17 

Výška prov. 76 68     65 63 60 55 

Šířka prov. 146 138     140 133 134 122 

Plocha 4680 3238     2508 2086 1910 1700 

Delta D 28,6 10     3 5 10 3 

Rozteč 230 230     230 230 230 230 

Merová hmotnost: 13,13 
Stříhaná výška: 

55 
Výstup. rychlost: 8 

Poznámka: Nominál = 13,13 
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5.4 Rozbor videozáznamu 

Pro tuto diplomovou práci byl natočen jeden videozáznam přestavby druhého válcovacího 

pořadí, a proto můţou v reálném provozu vzniknou mírné časové odchylky. Videozáznam 

přesně definuje činností přestavby, které jsou potřebné k vykreslení doby trvání jednotlivých 

činností.  

Na záznamu je natočen počátek přestavby, montáţ a demontáţ hutního zařízení a zahrnuje 

také seřizování a ladění válcovacího pořadí a reakci na vzniklé problémy viz. tabulka 6. 

Nejdelší část přestavby tvoří výměna a seřízení válcovacích stolic a výměnného dopravníku. 

Další části jsou tvořeny montáţí a demontáţí tukových hadic určených k mazání vběhových 

skříní, smyčkových stolů a armatur. Celková doba přestavby je 77 minut, časové prostoje z 

celkové doby přestavby tvoří 36 minut, coţ je 47%. V době prostojů dochází k neaktivitě 

obsluhy a hutního zařízení. Při výměně hutního zařízení – válcovacích stolic, nůţek a 

výměnného dopravníku, musí dojít k seřízení a kontrole zařízení. 
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Tabulka 6 Videosnímek přestavby 

Pořadí 

činnosti 

Časy 

činností 

Druh 

činnosti 
Popis činnosti Poznámka 

1 0:10 Interní Zastavení válcovací tratě. - 

2 0:03 Interní 
Přechod do reţimu manipulace a nastartovaní 

rychlovýměny. 
- 

3 3:37 Interní 
Vyjetí stolice na stranu obsluhy a odpojení od 

energetických zdrojů. 
Paralelně 

s 6,7. 

4 11:25 Interní Přesun stolice na vlak rychlovýměny.  
Paralerně 

s 3,6,7. 

5 1:12 Eliminace 
Prostoj - přecházení od jednoho ovládacího pultu 

k druhému. 
- 

6 10:03 Interní Vypnutí a zajištění nůţek. 
Paralelně s 

3,4.  

7 20:12 Interní Výměna noţů a nastavení pravítek.  
Paralelně 

s 3,4. 

8 0:30 Interní Přejetí vlaku rychlovýměny. - 

9 12:55 Eliminace Prostoj - porucha vlaku rychlovýměny. - 

10 7:37 Interní 
Ruční dojetí pracovníkem mechanické udrţby do 

koncové polohy. 
- 

11 11:03 Interní 
Přesun stolic a výměnného dopravníku do 

koncové polohy. 
- 

12 7:52 Eliminace 
Prostoj - vadný kabel potřebný pro sestykování, 

valcíř musí dojít pro náhradní. 
- 

13 18:50 Interní Sestykování - 

14 3:00 Interní 
Najetí válcovacích stolic a výměnného 

dopravníku do válcovací roviny. 
- 

15 1:11 Eliminace 
Prostoj - přecházení od jednoho ovládacího pultu 

k dalšímu. 
- 

16 9:08 Interní Rozšíření vodítek smyčkových mezistolů. - 

17 13:11 Interní 
Kontrola nastavení a finální seřizení stolic a 

výmněnného dopravníku. 
- 

18 0:20 
Moţná 

extení  

Prostoj - odchod pro potřebný nástroj ke skříni v 

níţ jsou uloţeny. 
- 

19 18:03 Interní Ruční napojení mazacího systému. - 

20 31:30 Interní Odvoz předešlých válcovacích stolic. 

Probíhá po 

celou dobu 

od činnosti 

č. 4. 

21 13:30 Eliminace Prostoj - čekání na jeřáb. - 

22 0:07 Interní 
Přechod z reţimu manipulace do reţimu 

válcování. 
- 

23 1:00 Interní 
Roztočení tratě,obroušení kalibrů,spuštění reţimu 

fantom, kontrola chlazení válců. 
- 

Prostoje 36 min     

Celkem 77 min 
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6 Navrhovaná opatření 

Po provedení analýzy současného stavu přestavby prvního a druhého válcovacího pořadí bylo 

zjištěno, ţe největší část přestavby tvoří výměna, seřízení a případné řešení vzniklých 

problémů na hutním zařízení. Zbylý čas tvoří prostoje, které jsou tvořeny čekáním na jeřáb a 

nepřipraveností potřebných nástrojů.   

Po diskuzi s odborným týmem bylo dohodnuto, ţe hledaná opatření pro zkrácení doby 

přestavby se nebudou zabývat některými činnostmi, jelikoţ jejich doba trvání nelze 

z bezpečnostních a technologických důvodů zkrátit.  

V tabulce 7 jsou uvedeny předpoklady pro sníţení času přestavby a cílem managementu 

společnosti je sníţit dobu přestavby z 77 minut na nový čas 40 minut. Jedná se pouze o 

expertní odhady. Předpokládané nové časy přestavby jsou pouze teoretické, a proto se v 

reálném provozu mohou mírně odlišovat. 

 

     Tabulka 7 Předpoklady pro sníţení času 

Původní čas Nový čas 

Prostoje  36 minut 47% 0 minut 0% 

Celkem 77 minut 100% 40 minut 100% 

 

 

V řešení praktické časti bylo vycházeno z kalendářního roku, jelikoţ Středojemná válcovna 

vyrábí nepřetrţitě. Mohou nastat výjimky v podobě údrţby nebo nenadálých okolností.  

   

6.1 Zrušení nadstandartních kroků 

Při aplikování metody SMED je důleţité se zamyslet nad vznikem tzv. nadstandartní kroků, 

které byly v průběhu přestavby podniknuty. Nadstandartní kroky chápeme jako kroky 

evidentně zbytečné, které ovšem přispívají ke zdrţení a zvýšení doby trvání přestavby. Po 

detailním přezkoumání videosnímku členy týmu, nebylo shledáno ţádných nadstandartních 

kroků. Během pozorovaných činností – výměny válcovací stolice, sestykování aj. bylo vţdy 

postupováno podle bezpečnostních pravidel a technologického postupu, jenţ je vyţadován pro 

úspěšné dokončení přestavby válcovacích pořadí. V případě poruch, které nastaly v průběhu 

přestavby, zaměstnanci opět posupovaly podle bezpečnostních a technologických předpisů 

určených k těmto nečekaným komplikacím. 



38 

 

6.2 Návrh na převedení interních operací na externí operace 

Při přestavbě, která se skládala z 23 činností jsme zjistili, ţe všechny tyto činnosti jsou interní 

a jsou prováděny, kdyţ je válcovací pořadí vypnuté. Po důkladném rozboru jednotlivých 

činností, byly identifikovány 2 interní operace, které lze provádět jako operace externí tzn. 

provádět je za chodu před zahájením přestavby. Jedná se o činnost, kdy valcíř musí dojít pro 

nový kabel potřebný k sestykování, doba trvání 7,867 minut, a činnost, kdy valcíř přerušuje 

vykonávanou práci a odchází pro potřebné nářadí, doba trvání 20 sekund.  

I přesto, ţe přesuneme tyto dvě činnosti z interních do externích stále většina činností musí 

být prováděna i nadále při vypnutém válcovacím pořadí, a to především z důvodu 

bezpečnostního rizika a technologického postupu. 

6.2.1 Stykovací kabel 

 Navrhovaným opatřením je pořízení dalších stykovacích kabelů, jenţ budou přichystané, tím 

je myšleno zabudované, v ovládacích pultech jednotlivých válcovacích stolic. Počet nutných 

stykovacích kabelů je 16, pro kaţdou válcovací stolici je potřeba jeden stykovací kabel. 

V tabulce 8 je zobrazen původní čas činnosti, nový čas po zavedení opatření a úspora času na 

jednu přestavbu.  

 

   Tabulka 8 Srovnání původního a nového času 

Čas [min] 

Původní  Nový  Úspora na 1 přestavbu 

7,867 3,933 3,934 

 

 

Proces sestykování je velmi časově náročný, a proto další návrh nereaguje přímo na vzniklý 

problém poruchy kabelu, ale zabývá se otázkou zkrácení času činnosti, kdy valcíř musí zapojit 

kabel do ovládacího pultu a válcovací stolice, případně jiného hutnického zařízení, vyčkat aţ 

se uskuteční proces sestykování poté odpojit od obou hutnických zařízení a přesunout se 

k dalšímu ovládacímu pultu, kabel opětovně zapojit do pultu a válcovací stolice atd. Řešením 

je pořízení dostatečného mnoţství kabelů, jenţ budou zapojovány do ovládacího pultu před 

zahájením přestavby. 
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 V tabulce 9 naleznete původní čas činnosti, nový čas po zavedení opatření a úspora času na 

jednu přestavbu.   

   Tabulka 9 Srovnání původního a nového času 

Čas [min] 

Původní  Nový  Úspora na 1 přestavbu 

18,833 9 9,833 

 

6.2.2 Nářadí 

Činnost, kdy valcíř musí dojit ke skříni, v níţ jsou uloţeny nástroje, většinou se jedná o klíče 

potřebné k utaţení, nezbytná k finálnímu seřízení válcovacích stolic a výměnného 

dopravníku, by mohl být vyřešena přichystáním těchto nástrojů na adekvátní místo poblíţ 

místa potřeby. 

Pořízením většího mnoţství těchto nástrojů, by vedlo k dostupnosti pro kaţdého valcíře a tím 

k paralelnímu vykonávání činnosti na více stolicích najednou. Valcíř k této činnosti potřebuje 

dva maticové klíče 19x24. V tabulce 10 je zobrazen původní čas činnosti, nový čas po 

zavedení opatření a úspora času na jednu přestavbu. 

      Tabulka 10 Srovnání původního a nového času 

Čas [min] 

Původní  Nový  Úspora na 1 přestavbu 

0,333 0 0,333 

 

6.3 Zkrácení doby interních činností 

Zaměřením se na jednotlivé interní operace a analyzování jejich moţností zlepšení je jedním 

ze způsobů aplikace metody SMED. Cílem je především sníţení náročnosti doby trvaní těchto 

činností, ale také můţeme nalézt lepší výrobní postupy, které se můţou pozitivně projevit na 

dalších aspektech výrobního procesu. 

6.3.1 Zapojení mazacího systému 

Ruční napojení mazacího systému je zdlouhavý proces při této přestavbě trval 18,05 minut. 

Valcíř musí spojit dvě hadičky na kaţdé stolici a poté pouţít dva klíče na dotaţení a finálního 

propojení hadic s vběhovou armaturou. Tyto činnosti se musí provádět při kaţdé přestavbě, u 

demontáţe vyměňované válcovací stolice a následné montáţe nové válcovací stolice.  
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Činnost napojení mazacího systému značně ovlivňuje dobu přestavby a ideálním řešením by 

bylo pořízením tzv. rychlospojek.  V tabulce 11 je zobrazen původní čas činnosti, nový čas po 

zavedení opatření a úspora času na jednu přestavbu. Celkem je potřeba pořídit 32 

rychlospojek.   

 

   Tabulka 11 Srovnání původního a nového času 

Čas[min] 

Původní  Nový  Úspora na 1 přestavbu 

18,05 9,6 8,45 

 

6.3.2 Řídící pult 

Dalším častým prostojem vznikající v průběhu přestavby je neustálé přecházení od jednoho 

řídícího pultu k druhému. Hydraulický systém, jenţ zajišťuje přepravu válcovací stolice, 

výměnného dopravníku případně mezistolů, do pozice na stranu obsluhy, přemístění tohoto 

hutního zařízení na vlak rychlovýměny, dále pak zpět, a nakonec zařazení do válcovací osy je 

ovládán pro kaţdé hutní zařízení zvlášť od samostatného ovládacího pultu a nastává potřeba 

zamyslet se nad otázkou automatizace tohoto zařízení.  

Pořízením a nainstalováním systému, jenţ by pomocí pár povelů, byl schopen řídit celý 

hydraulický systém, ušetří čas a ulehčí práci. Zavedení tohoto opatření není nijak náročné, 

jelikoţ je moţné vyuţít dosavadní systém. Pouze by byla potřeba prodlouţit kabely, vedoucí 

ke kaţdému pultu zvlášť, a přebudovat ovládací panel. 

V tabulce 12 je zobrazen původní čas činnosti, nový čas po zavedení opatření a úspora času 

na jednu přestavbu. 

   Tabulka 12 Srovnání původního a nového času 

Čas [min] 

Původní  Nový  Úspora na 1 přestavbu 

1,183 0 1,183 

 

6.4 Prostoj způsobený čekáním na jeřáb 

Tento problém se vyskytl při činnosti, kdy bylo potřeba odvést nepotřebné stolice. Odvezení 

jedné válcovací stolice tzn. zavěšení válcovací stolice na jeřáb, přesun na pracoviště armatury 
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a odvěšení válcovací stolice, trvalo v průměru 3,5 minut při této přestavbě bylo nutné 

přemístit 9 nepotřebných stolic, takţe celkový čas této činnosti je 31,5 minuty. Doba návratu 

jeřábu trvala 1,5 minuty, coţ můţeme povaţovat za prostoj z důvodů čekání na jeřáb. Celkový 

čas prostoje při odvozu devíti stolic je 13,5 minuty. Tento prostoj nelze zcela eliminovat 

pouze zkrátit jeho dobu trvání. Vytvořením organizačního návrhu, jenţ bude nařizovat 

přemístění nepotřebné stolice na tzv. úloţné místo, které bude v blízkosti válcovacího pořadí, 

ale nebude zasahovat do výhledu operátorů a nebude tak bránit spuštění provozu. V průběhu 

válcování pak budou nepotřebné stolice odvezeny na pracoviště armatury, kde budou 

následně odstrojeny a seřízeny na další pouţití. 

Dalším nezbytným krokem ke zkrácení prostojů, vyvolaných čekáním na jeřáb, je důsledné 

dodrţování nařízení, prioritního zapojení jeřábu do činnosti přestavby. Jeřáb bude neustále 

k dispozici a nebude se zabývat jinými činnostmi pouze činnostmi úzce spojenými 

s přestavbou. Po ukončení přestavby a obdrţení pokynu, ţe přítomnost jeřábu jiţ není 

vyţadována na aktivních činnostech přestavby se bude jeřáb dál řídit pokyny pracovníků 

válcovací tratě.  

Posledním nalezeným moţným řešením je zapojení více jeřábu do účasti na přestavbě. Na 

středojemné válcovně jsou zabudovány 3 mostové jeřáby. V tomto případě je potřeba brát 

ohled na technické parametry jeřábu, válcovacích stolic, mezistolů, výměnného dopravníku a 

dalšího hutního zařízení, které se přemísťují. Zejména na moţnou nosnost jeřábu a hmotnost 

stolice. Proto toto navrhované řešení nemusí být zcela proveditelné u všech přestaveb. 

V tabulce 13 je zobrazen původní čas činnosti, nový čas po zavedení opatření a úspora času 

na jednu přestavbu. 

   Tabulka 13 Srovnání původního a nového času 

Čas [min] 

Původní  Nový  Úspora na 1 přestavbu 

13,5 6,65 6,85 

 

 

6.5 Prostoje vniklé z důvodu závad 

Závady, které se vyskytly v průběhu přestavby prvního a druhého válcovacího pořadí, 

způsobily prostoje v délce 20,534 minuty. Jednalo se o vadný kabel potřebný k sestykování, 
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kdy valcíř musel přerušit činnost a odejít pro funkční kabel, vznikl prostoj v délce 7,867 

minut. Pro tento problém jiţ byl vytvořen návrh řešení v podkapitole 6.2 Návrh na převedení 

interních operací na externí operace. Další neočekávanou událostí byla porucha vlaku 

rychlovýměny, prostoj trval 12,917 minut. Jakmile nastala porucha tohoto typu byla potřeba 

nahlásit vzniklý problém zámečníkovi. Zámečník musel dojít ze vzdáleného pracoviště, 

vyzvednout si potřebné nástroje k opravě a přijít na přestavované válcovací pořadí, kde 

vzniklou poruchu začal opravovat a následně musel vlak rychlovýměny dojet ručním 

způsobem doba potřebná k tomuto kroku je 7,617 minut.  

Navrhovaným řešením je aktivní účast zámečníka při přestavbě. To by mělo za následek 

okamţité řešení vzniklých poruch a ušetření času, kdy zámečníka musí valcíř obeznámit se 

vzniklým problémem pak musí zámečník dojít pro nářadí a přemístit se na místo kde porucha 

vznikla. V případě, ţe by poruchy nenastaly zámečník by mohl provádět preventivní údrţbu, 

hutního zařízení a tím předcházet poruchám. Případně by se mohl  aktivně podílet na jiných 

úkonech potřebných pro úspěšné dokončení přestavby, coţ by vedlo ke sníţení celkového 

času přestavby.  

V tabulce 14 je zobrazen původní čas činnosti, nový čas po zavedení opatření a úspora času 

na jednu přestavbu. 

   Tabulka 14 Srovnání původního a nového času 

Čas [min] 

Původní  Nový  Úspora na 1 přestavbu 

20,534 6,5 14,034 

  

6.6  Celková časová úspora 

Při výpočtu celková časové úspory bylo dosaţeno poţadovaných výsledků. Původní čas 

přestavby byl 77 minut při zavedení navrhovaných opatření se čas přestavby zkrátil o 37 

minut 48%. V tabulce 15 je zobrazen popis činností probíhajících při přestavbě včetně času 

trvání, návrh opatření s délkou nového času a výpočet úspory času.  



43 

 

Tabulka 15 Celková časová úspora 

Činnost 

Původní 

čas 

[min] 

Navrhované opatření 

Nový 

čas 

[min] 

Úspora na jednu 

přestavbu [min] 

Vadný stykovací 

kabel 
7,867 

Náhradní stykovací kabel v blízkosti 

pracoviště 
3,933 3,933 

Stykování 18,833 
Stykovací kabel zabudovaný v 

ovládacím pultu 
9 9,833 

Porucha vlaku 

rychlovýměny 
12,917 Přítomnost zámečníka při poruše 6,5 6,417 

Pohyb opratora 

mezi ovladacími 

pulty 

1,183 Sjednocení ovládání do jednoho pultu 0 1,183 

Odchod pro 

potřebné nářadí 
0,333 

Připravené nářadí v blízkosti místa 

potřeby a dostatečné mnoţství 
0 0,333 

Napojení mazacího 

systému 
18,05 Pořízení rychlospojek 9,6 8,45 

Čekání na jeřáb 13,5 
Vytvoření uloţného místa na válcovací 

stolice 
6,65 6,85 

 

 

  

Celkem 36 37 



44 

 

7 Vyhodnocení navrhovaných opatření 

Tato kapitola se zabývá ekonomickým vyhodnocením navrhovaných řešení, jenţ byly 

vytvořeny pro zkrácení doby konkrétní přestavby, prvního a druhého válcovacího pořadí, 

z profilu U100 na profil U120. V tomto vyhodnocení se vychází z předpokladu, ţe čas jedné 

konkrétní přestavby je moţné zkrátit o 37 minut, jestliţe budou zavedeny navrţené opatření.   

Nejprve jsou vyčísleny investice do nákladů na pořízení potřebného nářadí a najmutí 

zámečníka. Návrh na pořizované mnoţství bylo konzultováno s odborným týmem a byl brán 

zřetel hlavně na počet vyměňovaných stolic, technologické a bezpečnostní postupy a také aby 

byl přínos co nejvyšší. Odhadované náklady na pořízení jednotlivých navrhovaných opatření 

jsou zobrazeny v tabulce 16. 

Tabulka 16 Investiční náklady 

Opatření Cena  Počet Celkem 

Nákup stykovacího kabelu s ovladačem 3 000 Kč 16 Ks 48 000 Kč 

Náklad na jednoho zámečníka 40 200 Kč 12 měsíců 482 400 Kč 

Nový ovládací pult 40 000 Kč 1 Ks 40 000 Kč 

Nákup maticových klíčů 19x24 163 Kč 12 Ks 1 956 Kč 

Nákup rychlospojek 199 Kč 32 Ks 6 368 Kč 

Vytvoření úloţného místa. 0 Kč 0 Ks 0 Kč 

Investice celkem     578 727 Kč 

 

Celkové investiční náklady do zavedení opatření jsou 578 727 Kč, jelikoţ předpokládané 

ušetřené peníze na nákladech spojených s prostoji jsou téměř 2,85 krát větší jedná se o 

investice s návratností do jednoho roku viz tabulka 17.  

Tabulka 17 Doba návratnosti investic 

Investiční 

náklady 

Ušetřené peníze za 

rok 
Ušetřené peníze za měsíc   Doba návratnosti 

578 727 Kč 1 647 366 Kč 137 281 Kč 4,2 měsíce 
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Na základě údajů, poskytnutých firmou, o přesném počtu provedených přestaveb prvního a 

druhého válcovacího pořadí z profilu U100 na profil U120, vykonávaných za 1 rok je moţné 

vypočítat celkový moţný ušetřený čas, za předpokladu, ţe firma zavede navrhované opatření. 

Dále je moţné vyčíslit celkovou předpokládanou úsporu peněz, vycházející z předpokladu, ţe 

1 hodina prostoje firmu stojí 222 617 Kč viz tabulka 18. 

Tabulka 18 Úspora nákladů z navrhovaných řešení 

Počet přestaveb za rok 1 hodina prostoje Ušetřený čas Ušetřené peníze 

12 222 617 Kč 7,4 hodiny 1 647 366 Kč 

 

Částka za hodinu prostoje je objektivní informace poskytnutá firmou. Tato cena zahrnuje fixní 

náklady (elektrická energie, pronájem výrobních prostor atd.), variabilní náklady (mzdové 

náklady, náklady na materiál atd) a také ztrátu na produkci, to znamená ušlý zisk způsobený 

prostoji kvůli přestavbám, poruchám nebo nenadálým událostem.  Dále je v tabulce zobrazen 

ušetřený čas 7,4 hodiny při 12 přestavbách za rok. Předpokládané ušetřené peníze 1 1647 366 

Kč za rok ukazují, kolik by firma ušetřila, kdyby zavedla výše navrhované opatření a tím 

zkrátila dobu přestaveb o 7,4 hodin. 

V případě, ţe by se společnost ArcelorMittal rozhodla zavést navrţená opatření, došlo by ke 

zkrácení doby přestavby o 7,4 hodiny. Tento čas by se z nevýrobního stal výrobním a při 

produkci 202 tun za hodinu by došlo k navýšení objemu výroby profilu U120 o 1494,8 tun. 

Za předpokladu ţe, firma tento objem produkce prodá za cenu od 12600 Kč/ tuna do 15 000 

Kč /tuna je vypočten moţný zisk, který se pohybuje od 18 834 480 Kč do 22 422 000 Kč viz. 

tabulka 19. Tento výpočet je pouze teoretický. Přesná prodejní cena jedné tuny výrobky nelze 

zjistit, protoţe tato cena se odvíjí od velikosti objednávky a také vztahů mezi dodavatelem a 

odběratelem. Výchozí informací byl ceník Hutní prodejny, jenţ je dostupný na internetových 

stránkách.  

Tabulka 19 Předpokládaný moţný zisk 

Ušetřený 

čas [hodina] 

Produkce 

[tuna/hodinu] 

Moţnost navýšení objemu 

výroby [tuna] 
 Cena [Kč/tuna] 

Moţný zisk 

[Kč/tuna] 

7,4 202 1494,8 12 600 – 15 000  
18 834 480  – 

22 422 000 Kč 
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8 Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout opatření pro zkrácení doby konkrétní 

přestavby prvního a druhého válcovacího pořadí na středojemné válcovně ve společnosti 

ArcelorMittal. Tyto pořadí válcovaly profil U100 a byly přestavovaný pro válcovaní profilu 

U120. Mezi hlavní odběratele tohoto typu výrobků patří především stavební firmy. 

Teoretická část byla zaměřena na vysvětlení důleţitých pojmů pro praktickou část diplomové 

práce. Byla zpracována literární rešerše na téma tváření materiálů věnující se válcování. 

Součástí této práce je také kapitola štíhlá výroba, která podrobněji popisuje principy a nástroje 

štíhlé výroby a největší část je zaměřena na metodu SMED.  

Praktická část práce byla rozdělena do tří hlavních kapitol. Nejprve byla aplikována metoda 

SMED, tato kapitola zahrnuje také popis pracoviště, na kterém byla přestavba provedena. 

Součástí aplikace metody SMED bylo vytvoření videosnímku s podrobným popisem 

jednotlivých činností, včetně doby trvaní těchto činností vykonaných v průběhu přestavby. 

Celkový čas přestavby byl naměřen na 77 minut. Na základě nabytých poznatků byly 

vypracovány návrhy opatření, pro zkrácení doby přestavby, zahrnující nový čas trvání 

jednotlivých činností, jenţ byl spočítán na 40 minut.   Tento nový čas je pouze teoretický, 

protoţe opatření prozatím nebyla zavedena v reálném provozu, byla pouze testována jako 

zkušební experiment pod vedením odborného týmu. Výsledkem tohoto experimentu bylo 

zkrácení doby přestavby o 37 minut.  

Poslední kapitola se zabývá ekonomickým vyhodnocením zavedených konkrétních opatření. 

Počet realizovaných přestaveb (z U100 na U120), za období dlouhé 1 rok je průměrně 12, to 

by znamenalo, ţe moţný čas, který lze ušetřit při zavedení opatření je 7,4 hodiny za rok. 

Vzhledem ke známým faktům o nákladech na prostoj středojemné válcovny, který je 222 617 

Kč byla vyčíslena částka 1 1647 366 Kč, jenţ by mohla být ušetřena při zavedení 

navrhovaných opatření. Roční produkce profilu U120 činila 9353,503 tun při průměrném 

objemu výroby 202 tun za hodinu. Po odstranění prostojů aplikováním navrhovaných řešení 

by bylo moţné tento objem navýšit o 1494,8 tun profilu U120 a v kapitole vyhodnocení 

navrhovaných opatření bylo vypočítáno, kolik by činil teoretický zisk při prodeji tohoto 

mnoţství výrobků.  Investiční náklady, jenţ je potřeba vynaloţit na zavedení opatření tvoří 

částku 578 727 Kč. Tato investice má kratší dobu návratnosti neţ jeden rok, a proto nevytváří 

pro podnik velkou finanční zátěţ.  
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Navrhovaná řešení jsou aplikovány a vyčísleny pouze na konkrétní přestavbě, avšak 

zavedením těchto opatřením by bylo moţné zkrátit i časy dalších častějších přestaveb 

potřebných k výrobě konkrétních profilů. Tímto by se dalo dosáhnout ušetřením dalších 

nákladů, navýšením objemu výroby, celkovým navýšením efektivity výroby a zvýšení 

spokojenosti zákazníka. 
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