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Anotace: 

 Diplomová práce se zabývá Analýzou materiálové bilance průmyslového 

podniku Maxion Wheels Czech, s. r. o., který se zabývá výrobou osobních ocelových kol. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, jež jsou poté dále děleny do podkapitol. První 

část práce je zaměřena na základní informace týkající se společnosti. Počínaje historií, vznikem 

a obecnou charakteristikou podniku. Další kapitola se týká výrobního procesu a podrobného 

popisu výroby osobních kol. Hlavní část práce už popisuje současný stav materiálové bilance 

v průmyslovém podniku. Nakonec cílem práce je navrhnout takové doporučení, které  

by pomohlo vyřešit určité problémy, které jsou s materiálovou bilancí spojeny, a o tom 

pojednává poslední kapitola.  

 Klíčová slova:  

 Materiálová bilance, produkt, ráfek, systém SAP 

 Summary:  

 The topic of this diploma thesis is The analysis of material balance of Maxion 

Wheels Czech Company that is focusing on the manufacturing of steel wheels. The diploma 

thesis is devided into 5 chapters which are then devided into subchapters. The first part of the 

thesis is focused on the basic company information starting with the history, origins, and the 

general characteristics of the company, The next chapter relates to the manufacturing process 

and the detailed description of steel wheels production. The main part of the thesis then 

describes the current state of the material balance in this industrial company. The aim of this 

work is to suggest appropriate recommendations that would help to solve certain issues linked 

with material balance. This main goal is then the content of the final chapter 

Key words: 

Material balance, product, rim, SAP system 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce pojednává o průmyslovém podniku Maxion Wheels, který vyrábí 

ocelová tvářená kola pro osobní automobily, vysokozdvižné vozíky a hliníková kola.  Práce  

se zaměřuje na výrobu ocelových tvářených kol. Maxion Wheels tato ocelová kola rozváží  

do zemí celého světa. Denně společnost vyrobí a vyveze tisíce hotových výrobků. S výrobou 

kol souvisí i spotřeba materiálu a způsob, jak s ním naložit. Proto se diplomová práce bude 

zabývat materiálovou bilancí. Touto materiálovou bilancí má podnik v plánu zjistit,  

jak se nakládá s materiálem a v jakém stavu se výroba nachází.  

Závěrečná práce, jak již bylo zmíněno, pojednává o společnosti Maxion Wheels,  

o které bude informovat kapitola Stručná charakteristika podniku. V této kapitole bude možné 

zjistit, kdy byla společnost založena, kolik má zaměstnanců, či jaký byl prodej podniku za rok 

2016. Pro výrobu ocelových tvářených kol je vstupním materiálem ocelový svitek, který  

se strojově nastříhá na požadované pláty. Tento vstupní materiál se spotřebovává ve velkém 

množství, proto se společnost snaží zavést do systému materiálovou bilanci, aby předcházela 

ztrátě materiálu a mohla jej snáze ohlídat. V diplomové práci bude zapotřebí ohlídat výrobu 

ráfků a disků. Každá z těchto částí kola se vyrábí jinak a tím pádem má i jinou spotřebu 

materiálu. 

Materiálová bilance vychází z několika zdrojů. Tyto zdroje budou pečlivě  

a srozumitelně v práci vysvětleny. Bude zde vyvíjena snaha o analýzu materiálové bilance  

ze dvou hledisek. Z hlediska informačního a ekonomického. Řízení výroby a nejen produkce, 

probíhá v systému SAP, ve kterém jsou uložena veškerá data. Pracovníci ve výrobě ovšem 

zapisují data do systému sběru dat a následně se zobrazují v systému Factory, přesněji ve sběru 

dat. Všechny tyto informace budou obsaženy v třetí kapitole. Dále se bude kapitola zabývat 

rozdíly v systémech a chybami, které při výrobním procesu vznikají. 

V neposlední řadě bude navrhnuto nápravné opatření, doporučení. Cílem práce  

je navrhnout takovou alternativu, jak materiálovou bilanci správně použít, aby byla účinná  

a efektivní. Důležitým aspektem je zjistit, jak spotřeba materiálu ovlivňuje náklady na jednici 

nebo na celkovou dodávku ráfků nebo disků. 

Téma pro diplomovou práci bylo vybráno na základě aktuálního problému společnosti. 

Toto téma je velice atraktivní nejen proto, že představuje možnost pomoci podniku ke vzniku 
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úplně nového opatření. Je zde možnost vymyslet nové postupy a kroky, prozkoumat dosud 

neprobádanou problematiku a být u nového projektu od jeho počátku.  
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2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKU 

O stručné charakteristice společnosti Maxion Wheels Czech, s. r. o., o její historii  

a vzniku pojednává tato kapitola.  

2.1 Charakteristika podniku 

V České republice se Iochpe-Maxion zaobírá výrobou ocelových tvářených kol  

a hliníkových kol pro osobní automobily a vysokozdvižné vozíky. Tato kola se dopravují 

 do celého světa. Společnost je rozšířena do 12 zemí světa, kde má celkem 20 závodů 

 a je rozdělena do divizí: 76% Divize kol a podvozků – Maxion Wheels, 24% Strukturální 

komponenty a železniční vybavení. Viz obrázek č 2. [9] 

Divize kol a podvozků (Maxion Wheels) – vyrábí kola pro nákladní auta, autobusy, 

zemědělské vozy, ale také i pro lehké osobní užitkové automobily. 

Divize strukturálních komponentů – se zabývá výrobou pák ručních brzd, sad pedálů, 

zápustek. [9]  

 

Obrázek 1: Graf rozdělení divizí; Zdroj: Interní zdroj 

 

2.2 Historie firmy Maxion Wheels 

Na obrázku č. 2 je vyobrazeno první vyrobené takzvané loukoťové kolo, které bylo 

zhotoveno ze dřeva. Toto kolo bylo vyrobeno pro automobil Ford – Model T a ten, kdo  

76%

24% Wheels

Structural
Components
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ho vynalezl, je neznámý. Je to prvek, bez kterého si život nelze představit a už po několik tisíc 

let patří mezi jeden z nejdůležitějších u všech dopravních prostředků.  

  

Obrázek 2: Loukoťové kolo; Zdroj: Interní zdroj 

Roku 1930 zahájili v Ostravě - Vítkovicích výrobu kol lehčího typu pro osobní  

a nákladní vozy. Výroba byla po válce přemístěna do právě se tvořícího závodu v Ostravě -  

Kunčicích. Právě tento závod se stal jedním z nejvýznamnějších producentů ocelových kol  

a toto umístění si držel po několik desetiletí. Na konci 80. let, vlivem zlepšování výrobního 

procesu a zvyšováním kapacity, autokolárna vyráběla 2 miliony kol ročně. V tomto nově 

vznikajícím odvětví bylo jasné, že po roce 1989 bude závod potřebovat silného strategického 

partnera a proto v roce 1993 vložil do společnosti finanční prostředky, ale také otevřel závodu 

nové trhy, přední americký výrobce kol Hayes Wheels International. Společnost do té doby 

dovážela na trh tuzemský a do pár zemí východních. Po více než 20. letech se firmě podařilo 

více než úspěšně splnit veškeré kvalitativní požadavky, dodávat včas a na základě toho  

je hodnocena zákazníky velice kladně. Aby se stala autokolárna takto úspěšná, museli 

zaměstnanci změnit chování, myšlení a přístup. Společnost musela postupně rušit výrobu kol 

pro nákladní vozy, traktory a zemědělskou techniku. Výroba už přestávala být pro autokolárnu 

tak lukrativní.  

K další významné události v historii došlo roku 1997, kdy Hayes Wheels koupila velkou 

německou společnost Lemmerz a vznikla nová společnost, díky spojení dvou subjektů, Hayes 

Lemmerz International. Protože v Německu byla produkce kol pro vysokozdvižné vozíky 

ztrátová, přestěhovali výrobu do České republiky, kde se stala téměř okamžitě ziskovou. 
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Poslední změna, která nastala, byla v roce 2012, kdy společnost koupila firma Iochpe-Maxion. 

[9] 

 

Obrázek 3: Závody společnosti ve světě; Zdroj: Interní zdroj 

2.3 Vznik společnosti  

1. 1. 2011 byla společnost Maxion Wheels, s. r. o. zapsána do obchodního rejstříku  

u Krajského soudu v Ostravě s identifikačním číslem 24790834. Následně 1. 1. 2015 proběhla 

změna názvu z Hayes Lemmerz Czech, s. r. o na Maxion Wheels. Společnost má sídlo 

v Ostravě – Kunčicích, na ulici Vratimovská 707, PSČ 719 00. [10] 

2.4 Hlavní prokuristé  

Oprávnění jednat za společnost mají dva prokuristé. Za společnost se podepisují vždy 

s dodatkem označující prokuru. [9]  
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Prokuristy jsou:  

1) Rostislav Jurda, 

2) Lidmila Hadarová, 

3) Ing. Pavel Lipina, MBA 

4) Marcela Blachová Mikšova. 

5) Pavel Štorek 

2.5 Organizační struktura podniku 

Organizační struktura rozděluje podnik na jednotlivé stupně řízení a člení společnost 

 na jednotlivé útvary a vztahy mezi nimi.  

 

Obrázek 4 Organizační struktura Autokol; Zdroj: Interní zdroj 
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Obrázek 5 Organizační struktura Alukol; Zdroj: Interní zdroj 

2.6 Vize, mise a hodnoty společnosti 

1. Vize společnosti:  

a. snaha o celosvětový růst způsobem, který je společnost schopna udržet,  

jak ze sociálního hlediska, tak i z ekonomického hlediska,  

b. každých po sobě jdoucích obdobích pěti let zdvojnásobit velikost společnosti 

a zaměřit se na hlavní předmět podnikání a silnou firemní správu. 

2. Mise společnosti:  

a. vyrábět díly, složky a systémy pro automobilový průmysl se zaměřením  

na ocelové, hliníkové a jiné transformací ocelových, hliníkových a jiných 

kovových materiálů způsobem, který bude ziskový,  

b. zlepšit výkonnost a schopnost prosadit naše výrobky zákazníkům po celém 

světě pomocí inovací, zdokonalení procesů, přizpůsobivosti a dodávkami. 

3. Hodnoty společnosti:  

a. efektivně využívat zdroje společnosti, 

b. na základě závazků k cílům a odpovědnosti společnosti dosáhnout výsledků, 

c. efektivitu a rychlost práce zaměstnanců účinně využívat, 
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d. chovat se podle etiky, dle sociální odpovědnosti a chovat se v souladu 

s životním prostředím, 

e. tvořit kvalitní inovace a zlepšení pomocí týmové práce.[9]  

2.7 Zákazníci 

Maxion Wheels si za dobu, kterou je na trhu, vytvořila širokou škálu klientů, pro kterou 

vyrábí kola. Zákazníků je zhruba 50 po celém světě. Na obrázku č. 5 můžeme vidět loga 

zákazníků.  

 

 

Obrázek 6: Zákazníci společnosti; Zdroj: Interní zdroj 

2.8 Ekonomické ukazatele  

Kapitola Ekonomické ukazatele bude stručně pojednávat o prodeji, počtu zaměstnanců, 

finanční situaci. Také o tom, zdali společnost dbá na životní prostředí a do čeho investuje. 

2.8.1  Počet zaměstnanců 

Dle interních zdrojů k 31. 12. 2016 měla společnost 763 zaměstnanců a snaží  

se zlepšovat celkovou organizaci práce. Mzdové náklady na 763 zaměstnanců činily  

305 002 tis. Kč, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ke konci roku bylo 

102 822 tis. Kč, viz tabulka č. 1 [10]  
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Tabulka 1: Zaměstnanci MWC 

Sledované období 31. 12. 2016 (v tis. Kč) 
 

Počet 
zaměstnanců 

Mzdové 
náklady 

Náklady na sociální zabezpečení a 
zdravotní pojištění 

Sociální 
náklady 

Zaměstnanci 749 284 352 96 534 13 586 

Vedoucí pracovníci 14 20 650 6 288 167 

Celkem 763 305 002 102 822 13 753 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.8.2 Prodej 

Největšími odběrateli společnosti jsou Hyundai, Kia, Škoda Auto, Volkswagen, BMW, 

TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile), Ford, Daimler. V roce 2016 bylo prodáno  

2 789 tisíc tvářených ocelových kol pro osobní automobily, 1 663 tisíc litých hliníkových kol 

 a 223 tisíc kusů kol pro vysokozdvižné vozíky. [10] 

Tabulka 2:  Hliníková kola - tržby k 31. 12. 2016 

Informace o tržbách k 31. 12. 2016 (v tis. Kč) 
  ČR Evropa Asie Amerika Ostatní Celkem 
Litá hliníková kola pro 
osobní automobily 994 066 1 173 073 0 0 0 2 167 139 
Ostatní výrobky 11 814 13 774 0 0 0 25 588 
Služby 29 1 839 0 2 292 3 594 7 754 
Celkem 1 005 909 1 188 686 0 2 292 3 594 2 200 481 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 3: Ocelová kola - tržby k 31. 12. 2016 

Informace o tržbách k 31. 12. 2016 (v tis. Kč) 
  ČR Evropa Asie Amerika Ostatní Celkem 
Ocelová kola pro osobní 
automobily 240 109 467 685 58 672 433 0 766 899 
Ocelová kola pro VZV 439 161 802 17 129 88 497 0 267 867 
Ostatní výrobky 0 14 077 0 0 0 14 077 
Služby 638 18 931 56 3 097 0 22 722 
Celkem 241 186 662 495 75 857 92 027 0 1 071 565 

Zdroj: Vlastní zpracování 

2.8.3 Investice 

Společnost Maxion Wheels se zaměřuje na vývoj nových kol a výrobních technologií  

a proto investuje například do Žíhací linky nebo Flow-formingové technologie a nového 
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výrobního nářadí, které má zlepšit výrobu ocelových tvářených kol. Závod Autokol do Flow-

formingové technologie a nového nářadí investoval 90 263 tis. Kč. [10] 

2.8.4 Životní prostředí  

Co se životního prostředí týče, společnost splňuje všechny požadavky, předpisy 

a spolupracuje s odbornými externími firmami tak, aby vyhověla příslušným předpisům  

a regulacím. Snahu společnosti aktivně přispívat k ochraně životního prostředí dokazuje  

i úspěšná certifikace ISO 14001. [10] 
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3 TECHNOLOGICKÝ PROCES VÝROBY OCELOVÝCH 

TVÁŘENÝCH KOL 

Předmětem činnosti společnosti Maxion Wheels je výroba kol. Výroba kol bude 

předmětem i v této kapitole, kde bude popsán výrobní proces ocelových tvářených kol  

pro osobní automobily.  

Než se začne cokoliv vyrábět, musí se zpracovat požadavek zákazníka v technickém 

oddělení, kde využívají nejnovější způsoby konstrukce a měření. Takto navržený výrobek 

pomocí metody konečných prvků podává jistou záruku jakosti už od samého začátku při přijetí 

všech požadavků a ekonomického využití vstupního materiálu. Společnost neustále pracuje  

na zdokonalení výrobních postupů, jež jsou základem perfektních výrobků.  

3.1 Výroba disků  

Výchozím materiálem pro výrobu disků je pás plechu – vysoce pevná ocelová páska, 

která je smotaná ve svitku o různých rozměrech (šířka, tloušťka). Rozměry pásky pro vyráběný 

typ disku jsou stanoveny příslušnými technologickými specifikacemi pro daný typ disku. 

Svitky materiálu se ukládají v meziskladu svitků, který se nachází na začátku diskové linky.  

Za správné navezení vstupního materiálu pro výrobu disků do meziskladu materiálů před 

diskovou linkou je odpovědný úsek nákupu, který tuto činnost zajišťuje. Odebírání svitků  

z meziskladu provádí "operátor linky - lisař". Při této činnosti se musí dodržovat principy 

"FIFO" (musí být odebírány svitky pro příslušný typ disku s nejstarším datem výroby a musí 

být odebírány pokud možno ucelené tavby). Manipulace se svitky je prováděna pomocí 

mostového jeřábu se spodním ovládáním. [9] 
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Obrázek 7: Výšepevná ocelová páska; Zdroj: Vlastní zpracování 

Jednotlivé svitky pásu plechu jsou zakládány do odvíjejícího zařízení. Následuje 

operace rovnání pásu a automatický posun do střihacího nástroje klikového lisu. Na klikovém 

lise je z pásů vystřihován přístřih čtvercového tvaru s kulatými rohy. Rozměry použitého pásu 

plechu a následné rozměry přístřihů stanovují technologické předpisy pro každý typ disku.  

Do počítače jsou zaznamenávány následující údaje o materiálu (u nástřihové linky): 

1. tloušťka přístřihu, 

2. šířka přístřihu, 

3. délka přístřihu, 

4. číslo tavby svitku, 

5. hrubá hmotnost svitku. 

Vznikající ocelový odpad je pomocí dopravníku vyvážen do přepravní bikramové 

bedny. Přístřihy jsou pomocí pásových dopravníků přemísťovány do stohovacího zařízení. V 

obrázku č. 8 jsou zakreslena čísla, která znázorňují po sobě jdoucí operace. [9] 
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Obrázek 8: Nástřih disku; Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Stohy přístřihů jsou automaticky posouvány řetězovým dopravníkem do prostoru 

mechanického zařízení vstupu do lisu. K manipulaci se svitky a velkoobjemovou bednou  

se používá mostový jeřáb, který je ovládán ze země. Při budování klikového lisu  

se k manipulaci s příslušným nástrojem na stříhání přístřihů používá vysokozdvižný vozík  

a pomocný stůl. Tento technologický úsek obsluhuje jeden pracovník lisař, jehož činnost  

je stanovena v příslušném popise činnosti obsluhy stroje (dále jen PČOS). Stohy přístřihů jsou 

uloženy na dopravníku před vstupním odebíracím zařízením do lisu. Po najetí stohu  

do odebíracího zařízení přístřihů jsou jednotlivě automaticky přísavkou zvednuty na úroveň 

podávacího zařízení lisu. 

Podávací zařízení přístřihů a výlisků pracuje v tomto sledu: sevření, uchopení, 

nadzvednutí a přesunutí o jednu tvářecí pozici, položení na nástroj, rozevření čelistí  

a v rozevřeném stavu posun zpět do výchozí polohy. Tvářením za studena na postupovém 

automatu je vylisován disk osobního kola. Jedním zdvihem beranu automatu je proveden 

potřebný počet technologických operací (maximálně 10 operací -  ty se liší dle typu příslušného 
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postupového automatu a dle typu vyráběného disku). Vstupem do postupového automatu jsou 

přístřihy, výstupem je hotový disk. Na obrázku č. 9 je pomocí čísel znázorněn postup operací. 

[9] 

 

Obrázek 9: Lisování disku; Zdroj: Vlastní zpracování 

V průběhu tváření je na disku vyraženo jeho značení (dle příslušného výkresu disku)  

a identifikační kód disku. Po dokončení poslední technologické operace jsou disky z lisu 

vyváženy pásovými dopravníky, ze kterých jsou: 

- odebírány a ukládány do manipulační palety pomocí robota, 

- ručně odebírány a ukládány do palet (v případě poruchy robota). 



Bc. Michaela Petrovová: Analýza materiálové bilance 

2018  15 

 

 

Obrázek 10: Výstřižek výkresu disku; Zdroj: Interní zdroje 

Tento technologický úsek obsluhuje jeden pracovník "Operátor linky - Seřizovač", jehož 

činnosti jsou stanoveny v příslušném PČOS.  

Disky jsou po uložení do palety odváženy do mezioperačního skladu produktů anebo 

jsou odváženy přímo k montážní lince na další zpracování. V případě, kdy vyráběné disky jsou 

odváženy přímo k montážní lince, musí řidič vysokozdvižného vozíku jako první na montáž 

odvézt disky uložené v mezioperačním skladě (zbytek disků z minulé výrobní dávky).  

Vizuální kontrola vyrobených disků je prováděna v toku linky, jedná se o stoprocentní 

vizuální kontrolu, která se řídí dle příslušných kontrolních plánů pro daný typ disku 

a dle příslušných zkušebních předpisů.  

V procesu výroby disků je prováděna rozměrová kontrola jednotlivých vyrobených 

disků. Rozměrová kontrola disku je prováděná seřizovačem v rámci stanovených časových 

intervalů a dle předepsaného kontrolního plánu a technologického předpisu pro daný typ disku. 

Rozměrová kontrola je prováděna na pracovišti vybaveném pro tyto účely. [9] 

3.1.1 Další operace s disky 

1. Nakládání s dobrými disky 

Disky, které prošly vizuální kontrolou, byly uloženy do manipulačních palet, jsou 

odváženy buď do mezioperačních skladů, nebo k montážní lince, kde jsou dále zpracovány.  

Při ukládání palet s disky v meziskladu produktů musí být dodržet princip FIFO.  

Palety, do kterých byly uloženy disky, jsou označeny zeleným štítkem, což značí „dobrý 

výrobek“. Zodpovědnost za správně vyplněné štítky má seřizovač, operátor linky.  
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Palety dovezené do skladu nebo k montážní lince jako první, musí být ze skladu nebo  

k montážní lince vyváženy a vkládány jako první. Do jedné stohové řady lze ukládat palety 

s disky jednoho typu a vyrobené na jedné směně. Směr ukládání a jejich odběr je vyznačen  

na podlaze meziskladu. Za dodržování FIFO a ukládání palet zodpovídá řidič VZV.  

V pravidelných intervalech jsou odebírány disky na provedení předepsaných zkoušek 

dle příslušného technologického předpisu. Frekvence, počet odebíraných kusů a zodpovědnost 

za tyto úkony jsou v kontrolním plánu pro daný disk.  

2. Nakládání s neshodnými disky 

S disky, u kterých není rozhodnuto, se ukládají do palety a jsou označeny oranžovým 

štítkem „pozastavený výrobek“. Mezi takové disky patří zmetky nebo výjimky od zákazníků.  

3. Nakládání s neshodnými disky 

S disky, které prošly vizuální kontrolou a byly vyřazené jako vadné, se ukládají  

do manipulačních palet, jsou označeny červeným štítkem „vadný výrobek“ s označením 

materiálový zmetek a odvážejí se do vyhrazeného prostoru. Dále se disky vyřazené jako vadné 

z důvodů vlastních vad okamžitě značí červenou barvou ve spreji a ukládají se do palet 

s červeným štítkem. Zodpovědnost za správné označení má seřizovač. [9] 

3.2 Výroba ráfků  

Ráfek, jako obvodová část diskového kola, slouží pro dosed pneumatiky. Ráfek  

se vyrábí z ocelové pásky dodávané ve svitcích o různých rozměrech. Výroba ráfku se realizuje: 

- ustřižením pruhu, 

- svařením prstence, 

- konusováním, 

- profilováním za studena,  

- vystřižením ventilového otvoru.    

Takto vyrobené ráfky jsou buď přímo dopravovány válečkovými dopravníky na další 

výrobní operaci k montážním linkám, nebo jsou ukládány do palet a následně odváženy 

vysokozdvižnými vozíky do meziskladu produktů. Výroba ráfků pro ocelová disková kola  

pro osobní automobily je realizována na dvou ráfkových linkách.  
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Je záměrem, aby jeden typ ráfku byl vyráběn na obou ráfkových linkách, z důvodu 

nahraditelnosti výroby v případě poruchy jedné ráfkové linky a zajištění nepřerušených 

dodávek do montážních závodů jednotlivých zákazníků. 

Sled technologických výrobních operací jednotlivých ráfkových linek je určen 

příslušným technologickým tokem a liší se dle každé linky. [9] 

3.2.1  Technologický tok výroby ráfků 

Výchozím materiálem pro výrobu ráfků je pás plechu ve svitku o různých rozměrech. 

Rozměry pásky pro vyráběný typ ráfku jsou stanoveny příslušnými technologickými 

specifikacemi pro daný typ ráfku. 

Svitky materiálu se ukládají v meziskladu svitků, který se nachází na začátku každé  

ráfkové linky. Za správné navezení vstupního materiálu pro výrobu ráfku do meziskladu 

materiálů před ráfkovou linkou je odpovědný úsek logistiky, který tuto činnost zajišťuje. 

Po založení svitku do odvíjecího zařízení následuje automatický chod linky  

a to odvíjení, rovnání, střihání na stanovenou délku pásu, značení identifikačního kódu, 

zkružování, svařování prstenců, orážení sváru a válcování svaru. Tento technologický úsek 

obsluhuje jeden pracovník operátor - svářeč, jehož činnost je podrobně popsána v příslušném 

PČOS. 

Do počítače jsou zaznamenávány následující údaje o materiálu: 

- délka, 

- šířka, 

- tloušťka, 

- číslo tavby. 

Následuje operace tváření ráfku, která se skládá z jednotlivých operací: 

1. konusováním – vytvoření prstence konusovitého tvaru, 

2. flow-forming – různé zeslabení prstenců po celém jejich průřezu, 

3. profilováním – profilování prstenců do požadovaného tvaru, 

4. rozpínáním – rozepnutí profilovaného ráfku na konečný rozměr.  

V následujících obrázcích č. 11, 12, 13 a 14 je pomocí čísel v obrázku znázorněno 

pořadí výrobních operací.  
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Obrázek 11: Rovnání, nástřih, zkružení ráfku; Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Obrázek 12: Svaření, konusování ráfku; Zdroj: Vlastní zpracování 
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Po rozpínání jsou ráfky přemístěny pokulovacími žlaby na kontrolní operaci 

vzduchotěsnosti ráfku. Dále probíhá kontrola a třídění ráfků – vyhovující ráfky pokračují v toku 

linky na další výrobní operaci, nevyhovující ráfky jsou z toku linky vyřazeny. [9] 

 

Obrázek 13: Tvarování, odjehlování, výstřih ventilového otvoru ráfku; Zdroj: Vlastní zpracování 

Po kontrole vzduchotěsnosti jsou dobré ráfky přemístěny na operaci stříhání ventilového 

otvoru. Stříhání ventilového otvoru je prováděno ve třech operacích: 

1. operace - lisování plošky pro ventilový otvor, 

2. operace - vystřižení ventilového otvoru, 

3. operace - odjehlení ventilového otvoru. 

Tento technologický úsek obsluhuje jeden pracovník operátor – profilovač, jehož 

činnost je stanovena v příslušném PČOS.  
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Po vystřižení ventilového otvoru jsou ráfky přemístěny pokulovacími 

žlaby/válečkovými dopravníky ke stanovišti mezioperační kontroly, kde je prováděna vizuální 

kontrola vyrobených ráfků.  

Mezioperační kontrola ráfků probíhá následovně: 

- ráfky jsou tříděny na ráfky dobré, ráfky určené na opravu a ráfky 

vadné/nevyhovující neboli zmetky, 

- dobré ráfky pokračují v toku linky válečkovým dopravníkem  

na montážní linku anebo jsou ukládány do palety,  

- ráfky na opravu se ukládají do palety, které jsou označeny žlutým 

štítkem a jsou odvezeny do prostoru opravárenské linky,  

- vadné/nevyhovující ráfky jsou vyřazeny z linky lisovacím 

zařízením, které je součástí ráfkové linky, znehodnoceny a uloženy 

do manipulačních palet, které jsou označeny červeným štítkem. 

Po dokončení poslední technologické operace jsou ráfky vyváženy válečkovými 

dopravníky, ze kterých jsou odebírány a ukládány do palet pomocí robota nebo dopravovány 

válečkovým dopravníkem na montážní linky. Pokud se porouchá robot, tak se ručně ukládají 

do palet. 

Ráfky jsou po uložení do palety odváženy do mezioperačního skladu produktů anebo 

přímo k montážní lince na další zpracování. 

V případě, kdy vyráběné ráfky jsou válečkovým dopravníkem dopravovány přímo  

k montážní lince, musí být na válečkový dopravník vloženy jako první ráfky, které už jsou 

uloženy v meziskladu produktů. V případě potřeby jsou ráfky pomocí robota odebírány z palet 

a vkládány na válečkový dopravník a dopravovány na montážní linky. Nespotřebované ráfky 

jsou uloženy do palety a převezeny do meziskladu výrobků. [9] 
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Obrázek 14: Ukládání ráfků; Zdroj: Vlastní zpracování 

3.2.2 Další operace s ráfky 

1. Nakládání s dobrými ráfky 

Ráfky, které prošly kontrolou, pokračují v toku linky dále k montáži a jsou ukládány  

do manipulačních palet a odvezeny do mezioperačního skladu.  

Tak jako u disků, se u ráfků dodržuje metoda FIFO v meziskladu.  

2. Nakládání s ráfky na opravu 

Ty jsou uloženy do palety, která je označená oranžovým štítkem „výrobek na opravu“. 

Za správnost označení zodpovídá operátor linky. Paleta ráfků určená k opravě je přemístěna  

do prostorů opravárenské linky a následně se ráfky opraví. Do databáze pro automatický sběr 

dat jsou zaznamenány jednotlivé typy oprav. Tyto opravy provádí operátor linky.  
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3. Nakládání s ráfky, o kterých nebylo dále rozhodnuto 

Mezi tyto ráfky patří, tak jako u disků, oprava, zmetky nebo výjimky na základě 

požadavků zákazníka. Takové ráfky se uloží do palety a označí oranžovými štítky „pozastavený 

výrobek“. Opět za správnost zodpovídá operátor linky, který štítky vyplňuje.  

4. Nakládání s neshodnými ráfky nebo polotovary 

Ráfky anebo polotovary vyřazené jako vadné z důvodů materiálových vad, se ukládají 

do MPA označených červeným štítkem "vadný výrobek" s označením materiálový zmetek  

a odvážejí se do vyhrazeného prostoru. 

Ráfky nebo polotovary vyřazené jako vadné z důvodů vlastních vad, jsou okamžitě 

znehodnoceny lisovacím zařízením a ukládají se do palet označených červeným štítkem "vadný 

výrobek" s označením vlastní zmetek a také se odvážejí do vyhrazeného prostoru. 

Zodpovědnost za správné a okamžité označení s neshodnými ráfky vyplněnými 

identifikačními štítky má pracovník mezioperační kontroly. 

Přístřihy vyřazené jako vadné z důvodů materiálových vad, se ukládají do palet 

označených červeným štítkem "vadný výrobek" s označením materiálový zmetek. 

Přístřihy vyřazené jako vadné z důvodů vlastních vad, jsou okamžitě znehodnoceny 

(označeny červenou značkou ve tvaru křížku nebo kolečka) a ukládají se do palet označených 

červeným štítkem s označením vlastní zmetek. 

Ráfky vyřazené z důvodu prasklin v oblasti sváru, jsou ukládány ve žlabu po operaci 

konusování. Po naplnění tohoto žlabu (cca čtyři neshodné ráfky) dojde k automatickému 

zastavení celé linky.  

Postup seřizovače linky je následující: 

- vyprázdnit příslušný žlab, 

- umístit neshodné ráfky do palety pro zmetky, 

- prověřit nastavení parametrů svařování a stavu zařízení svářečky 

(provést seřízení nastavení parametrů svařování / výměnu dílů 

svářečky), 

- následně, po provedení těchto úkonů, může být opět spuštěna 

ráfková  linka. 



Bc. Michaela Petrovová: Analýza materiálové bilance 

2018  23 

 

Do databáze pro automatický sběr dat jsou zaznamenány jednotlivé typy zmetků. 

Jednotlivé záznamy provádí příslušný operátor linky. [9] 

3.3 Montáž diskových kol 

Výroba diskových kol je realizována na montážních linkách, natažením disku do ráfku 

a jejich svařením. Takto vyrobená disková kola jsou buď přímo dopravována pokulovacími 

žlaby a válečkovými dopravníky na pracoviště navěšováním na lakovací dopravník 

kataforetické lakovny (dále jen KTL), nebo jsou ukládána do palet a následně odvážena 

vysokozdvižnými vozíky do vyhrazených prostor – mezisklad produktů. 

Výroba diskových kol je realizována na dvou montážních linkách. Podrobná půdorysná 

schémata montážních linek – tok materiálů, uspořádání strojů, umístění kontrolních pracovišť, 

umístění dokumentace, umístění palet na disková kola. 

Umístění výroby jednotlivých typů diskových kol na konkrétní montážní lince určuje 

oddělení vývoje s úsekem logistiky na základě schválení zákazníkem.  

Dále se bere v úvahu: 

- vyrobitelnost příslušného typu diskového kola na dané lince, 

- vytíženost jednotlivých montážních linek. 

Je záměrem, aby každý typ diskového kola byl vyráběn na dvou montážních linkách,  

z důvodu nahraditelnosti výroby v případě poruchy jedné montážní linky a zajištění 

nepřerušených dodávek do montážních závodů jednotlivým zákazníkům. 

3.3.1 Technologická návaznost montážních linek 

Automatizovanou montážní linku pro výrobu diskových kol tvoří následující operační 

celky: 

- vstup do linky, který je složen z dopravníku pro ráfky a dopravníku 

pro disky, 

- orientace ráfků, 

- orientace disků, 

- natahování disků do ráfků, 

- kontrola výšky lemů disku, 

- obloukové svařování v ochranné atmosféře (Argon + CO2), 
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- ražení montážního kódu, 

- kartáčování svařených diskových kol, 

- kalibrování svařených diskových kol, 

- automatická kontrola montážních svarů, 

- automatické měření hlavních parametrů/rozměrů diskového kola. 

Sled jednotlivých technologických operací je rozdílný pro daný typ montážní linky  

a pro daný typ vyráběného nebo svařovaného diskového kola. 

Propojení mezi jednotlivými technologickými operacemi je zajišťováno pokulovacími 

žlaby a hnanými válečkovými dopravníky. [9] 

3.3.2 Technologický tok montáže 

Ráfky jsou k příslušné montážní lince přepravovány válečkovým dopravníkem  

z ráfkové linky nebo jsou přiváženy v manipulačních paletách z meziskladu produktů a jsou 

vkládány pomocí robotů na válečkový dopravník na příslušné montážní lince. Při přivážení 

palet se musí dodržovat zásady FIFO, k montáži se přistavují ráfky a disky s nejstarším datem 

výroby, nejlépe vždy v ucelené výrobní dávce, přednostně se odebírají nespotřebované 

disky/ráfky z minulé výrobní dávky.  

Vstup ráfků do montážní linky zajišťuje jeden pracovník, který vyjímá jednotlivé ráfky 

z přistavených palet a pokládá je na dopravníky. 

Následuje první operace "Orientace ráfků a orientace disků" a následně operace 

"Vkládání disku do ráfku". Tyto operace jsou automatické a bezobslužné. Dále následuje 

automatizovaný montážní proces, který tvoří technologické operace: 

- nalisování disku do ráfku, 

- kontrola výšky lemů na discích, 

- obloukové svařování disku a ráfku, 

- polohování svařeného kola, 

- ražení identifikačního kódu, 

- polohování svařeného kola, 

- kartáčování svařených diskových kol, 

- kalibrování svařeného kola, 

- automatická kontrola montážních svarů, 
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- automatické měření hlavních parametrů, rozměrů svařeného 

diskového kola. 

Na tyto jednotlivé operace jsou disková kola přemisťována transferovým dopravníkem. 

Tento technologický úsek obsluhují dva pracovníci – seřizovač a svářeč. Před zahájením směny 

musí seřizovač provést výměnu identifikačního kódu.  

Obloukové svařování koutovým svarem je prováděno v ochranné atmosféře, kterou 

tvoří směs plynů Ar + CO2. 

Automatická kontrola montážních svarů probíhá následovně: 

- disková kola jsou tříděna na kola s vyhovujícím montážním svárem 

a na kola s nevyhovujícím montážním svárem, 

- dobrá kola pokračují v toku linky na operaci měření, 

- disková kola s nevyhovujícími montážními sváry jsou 

pokulovacími žlaby dopraveny na stanoviště, kde jsou obsluhou 

linky uloženy do palet, 

- neshodná kola uložená v paletách jsou následně pracovníky 

odborné technické kontroly (dále jen OTK) přebrána  

a zkontrolována, 

- neshodná kola jsou vyřazena na opravu anebo zlikvidována, 

- dobrá kola jsou vrácena zpět do výrobního procesu. 

Po automatickém měření jsou disková kola, která jsou s vyhovujícími rozměrovými 

hodnotami, vyzdvižena elevátorem do pokulovacího žlabu, kterým jsou dopravena: 

- na pracoviště navěšována roboty na lakovací dopravník KTL , 

- na pracoviště vizuální kontroly (v případě, že automatická kontrola 

montážních svarů je mimo provoz) a následně na pracoviště 

navěšována roboty na lakovací dopravník KTL. 

Disková kola s nevyhovujícím kontrolovaným rozměrem jsou automatickým měřícím 

systémem vyřazena ze sériového toku výroby a jsou navedena do zvláštního pokulovacího 

žlabu. Házivá disková kola vyřazená automatickým kontrolním zařízením, jsou ukládána  

do připravených palet a jsou označena žlutým štítkem. Tato kola jsou následně puštěna přes 

kalibrační lis a opětovně proměřena automatickým kontrolním zařízením na konci výrobní 

dávky. V případě opětných nevyhovujících výsledků, jsou tato kola vyřazena a označena  

za zmetky. 
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Vizuální mezioperační kontrola diskových kol probíhá v případě, že je zařízení  

pro automatickou kontrolu svarů mimo provoz. Kontrola probíhá následovně: 

- disková kola jsou tříděna na kola dobrá, kola na opravu a kola 

vadná, nebo nevyhovující, 

- dobrá disková kola pokračují v toku linky na pracoviště 

navěšováním na lakovací dopravník KTL nebo jsou ukládány  

do palet, které jsou označeny zeleným štítkem a jsou odváženy  

do meziskladů výrobků, 

- disková kola na opravu se ukládají do palet, které jsou označeny 

žlutým štítkem a jsou odvezeny do prostoru opravárenské linky, 

- vadná, nebo nevyhovující disková kola jsou lisovacím zařízením, 

které je u pracoviště vizuální kontroly, znehodnocena a uložena  

do palet, které jsou označeny červeným štítkem, 

- mezioperační kontrola se řídí dle příslušných kontrolních plánů pro 

daný typ diskového kola a dle příslušných zkušebních předpisů, 

- v případě potřeby jsou pro správné posouzení kvality diskového 

kola (neshoda, oprava, dobré diskové kolo) využívány etalony vad. 

Jednotlivé etalony vad jsou spolu se seznamem vizuálních etalonů 

umístěny na tabulích, které jsou umístěny poblíž kontrolního 

pracoviště na lince. 

Nespotřebované ráfky a disky jsou uloženy do palety a převezeny do meziskladu 

výrobků. V průběhu montáže diskových kol na montážní lince je prováděna rozměrová kontrola 

jednotlivých vyrobených diskových kol. Rozměrová kontrola diskových kol je prováděna 

pověřeným pracovníkem rozměrové kontroly v rámci stanovených časových intervalů  

a dle příslušného kontrolního plánu a technologického předpisu pro daný typ diskového kola. 

Rozměrová kontrola je prováděna na vybaveném pracovišti. Výsledky rozměrové kontroly jsou 

zaznamenávány do připravených formulářů – kontrolní list, pro daný typ diskového kola. 

Taktéž pracovníci, vkládající ráfky do montážní linky na válečkové dopravníky, 

provádějí vizuální kontrolu povrchu těchto vkládaných dílů. V případě nevyhovujícího  

povrchu – vizuální vady je příslušný polotovar nebo díl vyřazen do připravené palety  

a označen či znehodnocen červeným sprejem. 
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V průběhu výroby provádí obsluha linky kontrolu procesních parametrů nastavení linky.  

Výsledky kontroly procesních parametrů jsou zaznamenávány do připravených  

formulářů – záznamová karta. 

Výstražná světla na konci montážní linky č. 44 slouží k informování jejích pracovníků. 

Barevné rozlišení výstražných světel je následující: 

- červené světlo - porucha na lince, 

- žluté světlo - budování linky, 

- zelené světlo - linka v chodu. 

V procesu výroby montáže kol je prováděna rozměrová kontrola jednotlivých 

vyrobených diskových kol. Jednotlivé kontrolované parametry jsou zaznamenávány  

do kontrolního listu rozměrové kontroly pro příslušný typ diskového kola. Pro záznam druhů  

a typů vad je používán formulář – kontrolní list mezioperační kontroly montáž kol. [9] 

3.4 Lakování a balení kol 

V této podkapitole jsou popsány jednotlivé činnosti při lakování a balení kol. Lakování 

probíhá na KTL, kde se lakuje základním lakem a balí se na balící a páskovací lince  

(dále jen RMO).  

3.4.1 Technologická návaznost lakování 

Kataforetická lakovna se člení na pět základních technologických výrobních celků: 

- pracoviště navěšování, 

- lakovací linka KTL, 

- Tampon print - linka pro potisk dojezdových kol,  

- neutralizační stanici, 

- laboratoř, 

- příruční sklady, 

- pracoviště RMO – svěšování, automatické třídění, ukládání, 

páskování a balení. 

Součástí KTL je ještě navíc: 

- neutralizační stanice lakovny. 
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3.4.2 Technologický tok lakování a balení kol 

Vstupem pro lakování diskových kol základním lakem KTL a balení diskových kol,  

je jejich navěšování na lakovací dopravník. Navěšování diskových kol se provádí pomocí  

3 robotů. Každý robot je umístěn v oploceném prostoru (kleci), z důvodu bezpečnosti. Disková 

kola jsou přiváděna válečkovými dopravníky do prostoru robotů, kteří je automaticky navěšují 

na dopravník KTL. Z každé montážní linky je výstup na jednoho robota. Odpovědnost za 

správné seřízení navěšovacích robotů a jejich správné navěšování diskových kol na lakovací 

dopravník KTL mají pracovníci OTK. [9] 

V případě potřeby lze disková kola také dověšovat ručně z přistavených palet.  

Při navěšování diskových kol z palet se po navěšení posledního diskového kola z palety odstraní 

zelený identifikační štítek. Při navěšování je nutno dbát na to, aby se hrana středového otvoru 

diskového kola dotýkala o závěs a tak došlo ke spolehlivému kontaktu. Vždy je nutno diskové 

kolo dorazit na závěs a tím ho stabilizovat.  

Po projití diskových kol chladícím úsekem (volné chlazení), následuje výstupní vizuální 

kontrola lakovaných diskových kol.  

Výstupní vizuální kontrola diskových kol PCW lakovaných základním lakem KTL 

probíhá následovně: 

- disková kola jsou tříděna na kola dobrá a kola vadná/zmetky, 

- dobrá disková kola pokračují v toku linky na pracoviště RMO.  

V případě lakování vrchním lakem, jsou takto uložená kola 

převážena vysokozdvižným vozíkem od RMO na lakovnu Top 

Coat, v případě potisku kol jsou kola uložena u linky Tampon print, 

- vadná kola/zmetky jsou z lakovacího dopravníku svěšována  

a okamžitě znehodnocována lisovacím zařízením a jsou uložena do 

palet, které jsou označeny červeným štítkem.  Zařízení  

na znehodnocení kol je umístěno vedle pracoviště výstupní 

vizuální kontroly a je obsluhováno pracovníky výstupní vizuální 

kontroly. 
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Obrázek 15: Tampon print; Zdroj: Vlastní zpracování 

V případě, že je zákazníkem požadováno označení kola samolepícím štítkem nebo 

označení hazivosti, je tato činnost prováděna pracovníky OTK na pracovišti výstupní vizuální 

kontroly. 

Pracoviště RMO; zde jsou nalakovaná disková kola svěšována dvěma roboty a ukládána 

na válečkový dopravník tak, aby nedošlo k jejich poškození. Disková kola jsou dále 

dopravována systémem válečkových a pásových dopravníků k automatickému třídění 

diskových kol, které je prováděno kamerovým systémem.  

Kamerový systém vytřídí disková kola podle typu na jednotlivá ukládací pracoviště. 

Disková kola, která kamerový systém z nějaké příčiny nevytřídí, jsou dopravena mimo prostor 

ukládání na sběrný dopravník. Zde jsou disková kola seřizovačem RMO uložena  

do jednotlivých palet dle typu kol a označena oranžovým identifikačním štítkem 

„Pozastaveno“. Následně jsou takto uložená kola seřizovačem RMO znovu přeložena  

do expediční palety a naložena na dopravník RMO a zabalena. 
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V případě poruchy kamerového systému se okamžitě automaticky zastavuje lakovací 

dopravník KTL a seřizovač RMO informuje o vzniklém problému pracovníky elektroúdržby, 

kteří sjednají nápravu. Za správnost nastavení a rozčlenění jednotlivých typů diskových kol  

na jednotlivé ukládací stoly je zodpovědný seřizovač RMO. [9] 

 

Obrázek 16: Balící a páskovací linka; Zdroj: Vlastní zpracování 

Po rozčlenění jednotlivých diskových kol kamerovým systémem na jednotlivé ukládací 

stoly následuje jejich uložení do expedičních palet. V případě, kdy kamerový systém nerozezná 

příslušné diskové kolo, je toto kolo posláno k uložení do palet, které jsou označeny oranžovým 

identifikačním štítkem a takto uložená kola jsou následně seřizovačem RMO anebo pověřeným 

pracovníkem přeložena do expedičních palet a zaslána na zabalení na baličce RMO. 

Nalakovaná disková kola jsou pracovníky ukládána do palety podle pokynů seřizovače 

RMO. Pracovník, který je ukládá, na jedno kolo ve spodní řadě nalepí identifikační štítky – se 

jménem pracovníka ukládající kolo a štítek s čárovým kódem, jež určuje typ kola. Po uložení 

palety a nasazení vrchního kovového víka na paletu pracovník ukládání na bok kovového 

vrchního rámu palety přilepí velký identifikační štítek s čárovým kódem, který si po uložení 

palety vytiskl.  
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Obrázek 17: Zapáskovaná kovová paleta s identifikačním štítkem; Zdroj: Vlastní zpracování 

Tisk štítku s čárovým kódem provádí pracovník ukládání na příslušném stole. Štítek 

vytiskne po uložení palety a nasazení vrchního kovového rámu. 

V případě dřevěné palety je velký identifikační štítek s čárovým kódem uložen  

do spodní řady mezi kola, tento štítek bude na paletu nalepen po jejím zapáskování a zabalení 

fólií seřizovačem RMO. 

 

Obrázek 18: Zabalená dřevěná paleta s identifikačním štítkem; Zdroj: Vlastní zpracování 
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Po uložení diskových kol do expedičních palet jsou tyto palety následně automatickým 

zařízením převezeny do prostoru páskovací a balící linky RMO. 

Po zapáskování, zabalení a označení manipulační palety řidič VZV převeze a uloží tuto 

paletu do předávacího prostoru expedice. 

Výstupní vizuální kontrola lakovaných diskových kol základním lakem KTL  

je prováděna v toku linky. 

Kontrola kol v procesu lakování diskových kol spočívá v kontrole tloušťky nanášené 

barvy KTL a průměru středového otvoru diskového kola po lakování KTL. Kontrola tloušťky 

nanášené barvy KTL je prováděná pověřeným operátorem linky v rámci stanovených časových 

intervalů a dle předepsaného kontrolního plánu a zkušebního předpisu. Kontrola průměru 

středového otvoru je prováděná pracovníkem výstupní vizuální kontroly. Výsledky kontrol jsou 

zaznamenávány do připravených záznamových listů a formulářů. [9] 

3.4.2.1 Laboratoř lakovny KTL  

Laboratoř slouží k zajištění chemických a fyzikálních procesů lakování. Laboratoř  

je uzavřená oddělená místnost určená k provádění rozborů a analýz. Vstup do laboratoře  

je možný pouze s laboratorním technikem. Vzorky lázní jsou odebírány do popsaných nádobek 

pracovníky laboratoře. Odběr musí být reprezentativní a v případě potřeby je nutné dbát  

na řádné vytemperování teploty vzorku, promíchání lázně. Po provedení analýzy jsou vzorky 

ihned zlikvidovány odpovídajícím způsobem. Záznamy o analýzách jsou vedeny v elektronické 

formě.  

3.4.3 Lakování kol vrchním lakem – Top Coat  

Lakovna Top Coat (dále jen TC) se člení na pět základních technologických celků: 

- ionizační ofuk, 

- stříkací box, 

- vytěkací tunel, 

- sušící a vypalovací pec, 

- chladící tunel. 

Vstupem pro lakování diskových kol vrchním lakem TC a jejich balení je navěšení 

diskových kol lakovaných základním lakem KTL na podlahový lakovací dopravník. 
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Přísun diskových kol z meziskladu určených pro lakování vrchním lakem TP zajišťuje 

řidič vysokozdvižného vozíku, který při zahájení směny obdrží od mistra lakovny nebo 

seřizovače TC informaci o typech a počtech lakovaných kol na dané směně.  

Každá dovezená paleta musí být opatřena vyplněným identifikačním štítkem, pomocí 

kterého pracovník na navěšování provede přejímku počtu kusů. Před samotným nasazením  

na lakovací dopravník je obsluhou navěšování prováděná vizuální kontrola diskových kol.  

Disková kola nesmí: 

- mít vady černého laku, kola s těmito vadami musí být uložena  

na vyhrazenou paletu, která se označí žlutým štítkem s popisem 

vady. Seřizovač TC spolu s mistrem lakovny rozhodnou o opravě 

těchto kol. Opravená kola se následně navěsí na podlahový 

dopravník lakovny pro vrchní lak a nalakují se,  

- mít nános jakékoliv mastnoty, oleje, tuku nebo vazelíny - každé 

diskové kolo, které jeví známky nadměrného zamaštění, nesmí být 

navěšeno a musí být uloženo do palety označené žlutým 

identifikačním štítkem s popisem vady, 

- být poškrábané, potlučené, deformované - každé diskové kolo, 

které má tyto vady, nesmí být navěšeno a musí být uloženo  

do palety označené žlutým identifikačním štítkem s popisem vady. 

Po navěšení diskových kol na podlahový lakovací dopravník následuje samotné 

lakování diskových kol vrchním lakem. Operace lakování se skládá z následujících 

sekcí/operací: 

- ionizační ofuk – odstranění drobných prachových částic 

ulpívajících na kolech, 

- stříkací box – nanášení nátěrových hmot na diskové kolo, 

- vytěkací tunel – odstranění těkavých látek obsažených v nátěrové 

hmotě aplikované na diskovém kole,  

- sušící a vypalovací pec – sušení a vypalování nátěru dle technické 

specifikace dodavatele nátěrové hmoty, 

- chladící tunel – chlazení nalakovaných diskových kol, která 

vyjíždějí na dopravníku z vypalovací pece. 
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Tento technologický úsek obsluhuje seřizovač TC. Po projití diskových kol chladícím 

úsekem následuje výstupní vizuální kontrola lakovaných kol. Řidič vysokozdvižného vozíku 

paletu převeze k zapáskování a zabalení na paletizačním automatu. Po zapáskování a označení 

palety řidič vysokozdvižného vozíku převeze a uloží tuto paletu do předávacího prostoru 

expedice. Vizuální kontrola lakovaných diskových kol vrchním lakem TC je prováděna v toku 

linky. Vizuální kontrola se řídí dle příslušného kontrolního plánu pro daný typ diskového kola 

a dle příslušných zkušebních předpisů. [9] 

 

Obrázek 19: Stříkací kabiny; Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek 20: Vytěkací tunel a sušící pec; Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obrázek 21: Kolo nalakované přes Top Coat; Zdroj: Vlastní zpracování 

3.4.4 Balení a paletizace  

Informace o způsobu finálního balení osobních kol předává pověřený pracovník 

logistiky tištěnou formou zaměstnancům výroby. Dokument obsahuje výkresové číslo výrobku, 

index balení výrobku a počet palet, které se mají zabalit v daném balení. 

Značení jednotlivých kol štítky dle požadavků zákazníka se řídí balicím listem daného 

výrobku. Každá kompletní paleta s osobními koly je označena etiketou s čárovým kódem. [9] 

 

Obrázek 22: Identifikační štítek; Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU MATERIÁLOVÉ BILANCE 

V této kapitole bude vysvětlen problém, se kterým se společnost potýká a současný stav 

materiálové bilance. 

4.1 Řízení výroby 

V každém výrobním podniku je nejdůležitější problematika řízení výroby a s tím 

spojené řízení materiálových toků ve výrobě. Náklady na výrobu patří mezi nejvyšší, na rozdíl 

od nákladů jiných aktivit podniku. Řízení výroby lze chápat jako systém pojmů a nástrojů 

výrobního managementu. [6] 

Výrobní proces lze považovat za výsledek záměrného lidského chování. Výroba slouží 

k uspokojení potřeb pomocí výrobků a poskytování služeb. Výroba se realizuje na základě 

výrobního systému. Ten lze popsat třemi fázemi: 

1. Výstup – neboli zboží, může mít dvojí charakter – materiální  

a nemateriální. 

2. Vstup – elementární-potenciální, je možné pochopit jako pracovní 

sílu, výrobní prostředky. Elementární-spotřební, jak naznačuje  

už název, bude tvořit materiál, jež tvoří podstatu výrobků, polotovarů 

nebo pomocný a provozní materiál.  

3. Transformační postup – je kombinace obou faktorů, na základě 

dodržení určitého postupu. Výrobní systém lze charakterizovat 

pomocí – 𝑆 = (𝐴, 𝑃, 𝑅, 𝑔),  

kde A – množství úkolů, jež má výrobní systém vyřešit, 

P – množství volných produktivních jednotek,  

R – matice obnovující vztahy mezi jednotkami, 

g – každý úkol přiřazen k produktivní jednotce. 

 

Výrobní proces lze rozdělit do tří fází (viz obr. č. 6) – 

1. předzhotovující – výroba základních dílů, tváření, obrábění, 

2. zhotovující – výroba základních podsestav, 

3. dohotovující – výroba finálních výrobků, montáž. 
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Obrázek 23: Příklad typického výrobního systém 

Fáze výrobního systému naznačují konkrétní řád ve výrobě, na základě typu výroby, 

šíře sortimentu. Výrobní proces lze vyobrazit z různých hledisek stupňů organizace a řízení, 

kdy jednotlivé fáze výroby znázorňují výrobní provozy, díly s určitou technologií  

nebo zaměřením na jednotlivé druhy výrobků. [4] 

Systém operativního řízení obsahuje na základě zkušeností a vlastních znalostí tyto 

subsystémy: 

- operativní plánování, 

- evidence výroby, 

- vlastní řízení výrobního procesu,  

- řízení zásob a nákupu,  

- controlling výroby a nákupu, 

- změnové řízení. 

Paralelně probíhající subsystémy jsou zavedeny v logické posloupnosti. Systémovým 

pojetím operativního řízení výroby je subsystém plánování. Operativní plánování 

v elementárních oblastech, které se podílí na produkci výsledného výrobku: 

- plánování odbytu 

- plánování výroby 
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- plánování nákupu 

Operativní plánování se postupně plánuje na různá časová období. Plánuje se postupně 

od čtvrtletního, měsíčního období, až po jednotlivé směny ve výrobě. Proto informace,  

které jednotlivě vstupují do operativního plánování, na sebe musí navazovat. Plánování se musí 

řídit obecně pojatými pravidly: 

1. propracování základní filozofie plánování, 

2. vymezení nástrojů řízení, 

3. opatření průběhu a realizace plánů, 

4. kontrola plnění úkolů, 

5. koordinace činností, 

6. stanovení odpovědnosti,  

7. aktualizace podmínek a úkolů. [3] 

4.2 Materiálový tok 

Z pohledu logistiky musí provozní management zajistit správný sortiment materiálů, 

jako jsou součástky, hotové výrobky, podle požadavků zákazníka. Dále je třeba zajistit správné, 

optimální množství tohoto materiálu, následně i distribuci na správné místo ve správný čas  

a uvědomování si nákladů, které vznikají při realizaci materiálového toku. 

Řízení materiálového toku efektivním způsobem může vést k nákladovému přínosu 

v provozu. Ve všech typech provozu, ať už se jedná o manipulaci se vstupním materiálem, nebo 

hotovými výrobky je podstatné efektivně plánovat a kontrolovat manipulaci s materiálem. 

Cílem řízení materiálového toku je odstranění potřeby manipulace a redukce materiálu s cílem 

minimalizovat náklady a zajistit růst kapacity provozu. [4] Organizace materiálového toku  

ve výrobním procesu může být různá.  

1. V mechanické výrobě záleží na tom, jaké množství prochází zpracovaným 

materiálem, jednotlivými výrobními operacemi a jak často se vyrábí určitý druh 

výrobků. Při kusové výrobě, kde jsou typické změny výrobního procesu, se produkty 

vyrábějí v malém množství nebo i v počtu několika kusů.  

2. V sériové výrobě jsou výrobky vyrobeny ve větším množství neboli ve výrobních 

sériích. Vzhledem k velikosti výroby se dělí na malosériovou a velkosériovou 

výrobu. Na základě požadavků zákazníka se výrobky vyrábějí opakovaně. Pokud 
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jde o výrobky, které mají podobné specifikace, měly by mít podobné, ne-li stejné 

podmínky pro pracovní postup a seřízení linek.  

3. Při kusové výrobě jsou charakteristické přechody výrobních procesů. Vyrábí  

se v malém množství nebo i v řádech kusů. Vyrábí se dle potřeb zákazníka,  

kde výroba má jiné pořadí a mění se výrobek od výrobku.  

4. Při výrobě hromadné se vyrábí pouze jeden výrobek ve větším množství, které  

je vyráběno na specializované výrobní lince. [6] 

V oblasti řízení materiálů jsou 4 základní typy činnosti. Jako první je prognóza 

požadavků na materiál, poté se vybere dodavatel, zjistí se možné zdroje. Následuje  

expedice – vývoz a také příjem, doprava materiálů, výrobků. Po celou dobu je třeba sledovat 

stav materiálu. 

Pomocí tří metod je možno zjišťovat potřeby materiálů: 

1. Metoda programově orientovaná – tato metoda vychází z výrobního programu 

společnosti s využití kusovníků a norem, jež se orientují na spotřebu materiálu. 

2. Metoda spotřebně orientovaná – tato metoda se používá u produktů, které  

se nevyrábí tak často. Vychází se z předpokladu, že se spotřeba materiálu rovná 

spotřebě minulé.  

3. Metody subjektivně orientované – tato metoda vychází z prognóz nebo na základě 

předchozích zkušeností, odhadů, nebo i ze znaleckého posudku.  

Pokud je sledována potřeba materiálu, je nutné vycházet z 3 druhů potřeb. Z potřeby 

primární, která představuje prodej výrobku efektivním způsobem. Sekundární potřeby zahrnují 

pomocné komponenty k výrobě výrobků. Terciární potřeby představují potřeby provozních  

a pomocných materiálů. [4]      

4.3 Kapacitní norma 

Aby bylo možné naplánovat kapacity, je nutné umět předvídat poptávky. Důvodem 

plánování je určit množství, které vytvoří jádro výrobních objednávek. Tyto objednávky tvoří 

jisté východisko pro operativní řízení provozu. [4]  

Výrobní kapacitou znamená určité množství výrobků stejného druhu, jež je možno 

vyrobit za určitých podmínek, na daném výrobním stroji/zařízení v určitém časovém období. 

Podmínky lze splnit, pokud je možno vyrábět se správnou technologií, s respektem 

k ekonomické efektivitě, zajištění jakosti a také při respektování bezpečnosti práce a ochrany 
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zdraví při práci. Kapacitní normy se rozlišují podle měření na vstupu a na výstupu. Zaprvé jde  

o formulaci postoje ke zpracované surovině a zadruhé se jedná o produkci výrobků. 

Východiskem je časový fond práce daného zařízení. Časový fond se vyjadřuje třemi způsoby: 

1. Kalendářním způsobem (počet dní v určitém období), 

2. nominálním způsobem (počet pracovních dní),  

3. využitelným způsobem (nominální způsob – opravy, údržba a dovolená). 

Na základě těchto bodů se následně stanoví kapacitní norma jako: 

1.  Norma využitelného časového fondu – ta je vyjádřena v jednotce času jako rozsah 

využitelného časového fondu, 

2. norma výkonnosti – lze ji vyjádřit v jednotkách výkonu a představuje reálný objem 

výrobnosti za jednotku času, 

3. norma celkové kapacity – představuje normu výkonnosti v daném časovém fondu, 

jež je k dispozici.  

Operativní řízení výroby je stavebním kamenem úvah o objemu výroby a uspořádáním celého 

výrobního procesu. Je třeba optimalizovat plánované prostoje výrobních linek, pokud chceme 

stanovit využitelný časový fond. [3]   

Podstatným prvkem řízení kapacit a časování funkcí v provozu je určení velikosti 

zpracovaných dávek. Plánování výrobních dávek je důležité primárně pro sériovou výrobu. 

Výrobní dávka je jisté množství jednoho druhu, nebo řada výrobků, jež se vyrábí bez přerušení 

nebo změny výrobního procesu. Jednotkou evidence výroby je výrobní dávka. To znamená,  

že na dávku jsou vydávány polotovary a materiál jako komplet, ten je veden v procesu výroby 

i při odvádění na sklad hotových výrobků nebo na mezisklad. 

Účinný rozsah výrobní dávky je dán logistickými požadavky, jako např.: snižování 

fixních nákladů na základě zvyšování výrobní dávky, zvyšování vázanosti obratového kapitálu, 

aby bylo zamezeno zvyšováním nákladů na skladování, tak se zvýší výrobní dávka, 

prodlužování průběžné doby výroby.  

Pro určení výrobní dávky se používá různých metod. 

1. Kapacitní přístup – slouží pro výpočet minimální dávky. Výpočtem je zajištěný 

potřebný vztah doby, kdy je stroj aktivní k času přípravy a zakončení výroby.  

Čas, po který je stroj aktivní, je dán násobkem kusového času a velikosti dávky 

s tím, že je známo, že stroj v době přípravy a zakončení nepracuje. Důležité  
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je zajistit, aby tento čas nepřesáhl takzvaný maximálně přípustný podíl, který  

je vyjádřen koeficientem a, jež lze vyjádřit vztahem: 

𝑎 =  
𝑡𝑝𝑧

𝑑𝑣 ∗ 𝑡𝑘
 

𝑡𝑝𝑧 – čas přípravy a zakončení 

𝑑𝑣 – velikost dávky v ks 

𝑡𝑘 – operační čas 

Koeficient je volen vždy pro určitou skupinu, jež má stejné výrobní vlastnosti. [3]  

Rozsah výrobní dávky má přímý význam na ekonomické výsledky, obzvlášť náklady 

na výrobek – fixní náklady. Zásadní výpočet pro určení optimální velikosti výrobní dávky má 

tvar:  

 𝑂𝑣𝑑 = √
2𝑞∗ 𝑁𝑝𝑧

𝑁𝑗∗𝑛𝑠𝑢∗𝑡
  

Ovd – optimální velikost výrobní dávky 

Npz – náklady na přípravu a ukončení výroby 

Nj – jednotkové náklady na jeden kus 

nsu – roční náklady na skladování, udržování v haléřích na 1 korunu průměrné zásoby 

t – časové období vyjádřené zlomkem  

q – plánovaný objem výroby v kusech pro požadované období  

Díky tomu to výpočtu zjistíme takovou optimální dávku, která označuje určité množství 

výroby, u které jsou celkové náklady na jednici minimální. [4] 

4.4 Norma spotřeby materiálu     

Hlavní podmínkou uplatnění normy spotřeby materiálu je stanovit jak přesné 

specifikace materiálu, tak stanovení měrné jednotky v dané normě a určení technologických 

podmínek, za kterých norma platí. V normování spotřeby materiálu rozlišujeme několik složek, 

které tvoří celkovou spotřebu:  

- čistou – což je množství vstupního materiálu, který tvoří základ výrobku, 

- odpad – je takové množství materiálu, které při výrobě nebylo využito, 

- ztráty – představuje množství materiálu, které společnost nemá jak dále využít. 
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Norma spotřeby materiálu je stanovena pomocí metod, jež je možné rozlišovat podle 

stupně dosažených výsledků. Tento stupeň je dán rozměrovými vlastnostmi materiálu  

a přesností podkladů.  

Metody analytické – tato metoda zajišťuje přesný výpočet, pro který bylo zapotřebí 

všech podkladů. Tato metoda patří mezi ty nejpracnější, vzhledem k časové náročnosti  

a získávání podkladů. Na základě těchto faktorů je tato metoda využívána při opakované 

výrobě. Základní varianta potřebných podkladů vychází hlavně z podkladů pro konstrukční  

a technologické výroby. Na základě výkresu výrobku se vypočítá objem a vzhledem 

k hmotnosti materiálu se z těchto dvou veličin vypočítá čistá hmotnost. Podle požadavků 

zákazníků lze z čisté hmotnosti vypočítat odpad a ztráty.  

Metody zkušební – tyto metody vycházejí z výpočtů, které vznikly na základě měření 

nebo vážení při spotřebě v tomu určené laboratoři nebo v provozu. Tato metoda se používá tam, 

kde je třeba ověřit technologický postup. 

Metoda technologické a konstrukční analogie – podmínkou je výrobek, který  

je k dispozici a na který je stanovena norma spotřeby poměrně přesným způsobem. Dále  

se užívá různých kritérií analogie, na základě kterých stanovíme podle současné normy, normu 

pro nový výrobek. Nejběžnější je metoda typového reprezentanta. Tato metoda se používá tam, 

kde se výrobky liší velikostí, hmotností, ale i přesto tvoří ucelenou řadu. V této řadě je zvolen 

jeden reprezentant, který je vyráběn nejčastěji, a vytvoří se pro něj norma spotřeby pomocí 

analytických metod. Dále se určí přepočítací koeficient pro jednotlivé produkty na základě 

parametrů, díky kterým jsou odlišné. Pomocí přepočítacího koeficientu je stanovený určitou 

normu spotřeby materiálu pro ostatní výrobky typové řady.  

Další varianta používající ukazatelů využití materiálu je přepočet čisté hmotnosti 

ostatních výrobků v řadě na celkovou hmotnost, na základě součinitele využití, který byl zjištěn 

u reprezentanta.  

𝑘𝑚(𝑧) =
č𝑖𝑠𝑡á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 (𝑧)

č𝑖𝑠𝑡á 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎 (𝑧) + 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑(𝑧) + 𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑦(𝑧)
 

Kde 𝑘𝑚(𝑧) je součinitel využití materiálu.  

Metoda statistická – vychází ze skutečné spotřeby v minulém období. Zde se používá 

upraveného statistického údaje za pomocí indexu, který vyjadřuje změny ve faktorech 

ovlivňujících výši spotřeby. 
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Metoda kvalifikovaného odhadu – je používána tam, kde je materiál s malým podílem  

na celkové spotřebě nebo je hodnotově nevýrazný anebo je propočet proveden s předstihem  

a jen orientačně. [3] 

4.5 Materiálová bilance podniku MCW 

Materiálovou bilanci se společnost snaží zavést proto, aby měla větší přehled o materiálu,  

ze kterého se produkt vyrábí. Průběh směny je evidován ve formuláři "Denní sledování výroby 

- elektronická plachta", neboli Sběr dat, který je veden v elektronické verzi. U každé výrobní 

linky se nachází počítačová stanice. Do elektronického formuláře zaměstnanci výroby zapisují 

aktuální dění výrobní linky a kde jsou automaticky zapsány vyrobené kusy.  

 

Obrázek 24: Sběr dat; Zdroj: Interní zdroj 

Na obrázku č. 24 jde vidět, na jaké směně a jaký typ kola se vyrábělo. Lze vypozorovat, 

že na první směně 8. 3. 2018 se vyráběl ráfek OST416018601040. OST značí místo, kde  

se společnost nachází, což je Ostrava. Slouží k rozlišení od jiných kol společnosti Maxion 

Wheels z jiných zemí světa. Následujících sedm čísel „4160186“ označuje typ ráfku, další tři 

čísla „010“ barvu ráfku. Poslední dvě čísla „40“ udávají, ve které společnosti byl výrobek 

vyráběn a pro jakého zákazníka to je. Až je produkt zcela hotový, za poslední dvě čísla se udává 

typ balení, které může vypadat například „AI“. Šarže a kód náleží svitku, ze kterého se ráfek 
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vyrábí. Každá výrobní linka má čidlo, jež počítá počet kusů a to se následně zaznamenává. Jak 

je možno vidět v kolonce „hrubá výroba“ víme, kolik kusů se vyrobilo celkově na směně, z toho 

je možné vidět zmetky, opravy a následně čistou výrobu. Čistá výroba je hrubá výroba ponížená 

o zmetky a opravy. Dále jsou rozepsané hodiny výroby 1-8 a v tom zaznačeny pomocí kódů 

činnosti, které se během směny děly. Samozřejmě nesmí chybět zodpovědné osoby, které  

na směně byly. Veškeré důvěrné informace na obrázku č. 24 jsou začerněny z důvodu ochrany 

osobních údajů. [9] 

Materiálová bilance je vyobrazena v SAPu ve formě tabulky. Tabulka je poměrně 

rozsáhlá, o 24 sloupcích, ve kterých jsou napsány informace o vyráběném polotovaru.  

 

Obrázek 25: Hlavička materiálové bilance; Zdroj: Vlastní zpracování 

V hlavičce materiálové bilance je možno vidět, pro jakou objednávku se polotovar 

vyráběl, dále číslo materiálu a na které lince se vyrábělo. Ve 4. sloupci je opět materiál, ovšem 

tentokrát to je materiálové číslo svitku. Každý svitek má číslo podle rozměru a ještě má své 

jedinečné číslo.  

4.6 Nakládání s odpady  

Jak bylo v předešlých kapitolách naznačeno, při výrobě se tvoří odpad, který se musí 

posléze zpracovat. Pro shromáždění odpadu slouží speciální nádoby, kontejnery, které splňují 

tyto technické požadavky:  

- odlišení shromažďovacích prostředků odpadů – barevně nebo popisem, 

- zajištění ochrany odpadů před větrem, 

- odolnost proti chemickým vlivům,  

- pokud jsou shromažďovací prostředky určeny k přepravě, musí splňovat požadavky 

zvláštních předpisů, jež upravují přepravu nebezpečných věcí a zboží, 

- zabezpečují odpad proti znehodnocení, zneužití, odcizení nebo proti smícháním 

s jiným odpadem, 

- umožňuje svým provedením bezpečnou obsluhu a čištění.  

Odpad vzniklý činností společnosti je předáván k využití nebo k odstranění externím 

organizacím, které mají oprávnění nakládat s odpady dle zákona o odpadech nebo podle 

zvláštních předpisů, na základě uzavřené smlouvy.  
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Při odvozu odpadu z areálu Arcelor Mittal, a. s., je nutné řídit se pokyny, ve kterých 

jsou stanoveny podmínky pro uskutečňování oprávněných vstupů osob a vjezdů do areálu. 

Odpady jsou odváženy na základě telefonické nebo faxové objednávky. Odpovědnost  

za objednávky má pouze zaměstnanec, který zabezpečuje nakládání s odpady, správce budov  

a pozemků a odpadový hospodář. Oprávněná osoba přebírá odpady do svého mobilního zařízení 

ke sběru a výkupu odpadů v místě vzniku odpadu. Tímto na sebe oprávněná osoba přebírá 

povinnosti odesílatele odpadu. Zaměstnanec Maxion Wheel obdrží převodku odpadu, která  

je dokladem o převzetí nebo předání odpadu. Ve smlouvě uzavřené s externí společností musí 

být definován způsob nakládání s odpadem. [9] 

4.7 Kusovník 

Kusovník je základním podkladem pro normování vstupních prvků. Je to podklad pro 

technickou přípravu výroby, nejčastěji je využíván v mechanicko-fyzikálních procesech 

výroby. Účelem kusovníku je podávat informace, na základě kterých je možné zjistit podle 

vyššího čísla části, kolik do něho vstupuje nižších částí, např. dílů. V kusovníku jsou zachyceny 

jednotlivé výrobní a nákupní fáze. Jedná se o systematické uvedení – materiálu, dílů, podsestav, 

sestav a vzájemných vztahů při tvorbě výrobku. Kusovník lze využít v následujících oblastech: 

- konstrukce, pro další vývoj produktů, 

- stanovení technickohospodářských norem spotřeby materiálu, 

- nákup – zjišťuje spotřeby materiálu,  

- výroba – plán potřeby jednotlivých částí, 

- marketing – nákup, prodej, 

- účetnictví – kalkulace výrobků, 

- kontrola množství, evidence výroby.  

Kusovník může být: 

- Nestrukturovaný – slouží k souhrnu spotřebovaného materiálu nebo části 

výrobku. Je to kusovník souhrnný, takže obsahuje soupis jednotlivých sestav, 

které vstupují do výrobku. 

- Strukturní – ukazuje přehled jednotlivých stupňů výroby. Vychází z něj 

technickohospodářské normy spotřeby.  

- Stavebnicový – je pro jednotlivé sestavy, podsestavy, ze kterých se produkt 

skládá. 
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- Zvláštní – má dvě základní varianty, které jsou pojaty jako rozšíření konkrétní 

struktury nebo jako alternativa. [8] [3] 

 

Obrázek 26: Kusovník podniku; Zdroj: Interní zdroj 

4.8 SAP        

Do dnešní doby SAP prošel několika rozšířeními a poslední se drží zhruba od roku 2004 

tak, jak ho známe.  

Skupina produktů SAP ukazuje kompletní řešení cílené na všechna interní oddělení, 

která v podniku jsou.  Procesy a funkce pro řízení ekonomiky v podniku se neliší mezi jinými 

společnostmi tak zásadně, aby bylo zapotřebí vyvíjet pro každou společnost zvlášť software. 
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Aby byl provoz aplikací SAPu úspěšný, je třeba zajistit nezávislost uživatele  

na technické řešení implementace. SAP se řídí základní principem třívrstvé architektury  

klient – server, který je možno provozovat na celé řadě hardwarových a softwarových 

platformách. SAP rozlišuje tyto vrstvy: 

- databázové služby, jež slouží k ukládání a načítání dat,  

- aplikační služby, které slouží k provozu jednotlivých funkcí, jež souvisejí s řízením 

podnikové ekonomiky.  

Prezentační služby, ty se využívají k vykreslení grafického uživatelského rozhraní na pracovní 

ploše počítače, kterou pracovník užívá. [7] 

 

Obrázek 27: Systém SAP podniku; Zdroj: Interní zdroj     

4.9 Výrobní proces a jeho plánování v podniku MCW 

Výrobní proces zajišťuje zpracovávání vstupního materiálu v následujících provozech 

PCW – lisování, tváření, svařování, lakování, až po hotový produkt připravený k expedici 

k jednotlivým zákazníkům.  

4.9.1 Plánování  

Činnost výrobního úseku je řízena na základě ročního plánu (AOP – annual operation 

planning) a z něho vycházejícího plánu výroby. Na základě obdržených plánů organizuje 

vedoucí provozu ve spolupráci s logistickým oddělením produkci v jednotlivých dnech,  
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na jednotlivých směnách a výrobních linkách nebo výrobních odděleních. Do plánů výroby jsou 

zahrnuty požadavky, jež plynou z plánování nového produktu. 

Úkolem plánování výrobního procesu je zajistit: 

1. plynulé plnění výrobních úkolů, co do množství, druhu a kvality produktů, 

2. optimální využívání výrobních kapacit a koordinaci výroby.  

Plánováním výrobního procesu je pověřen pracovník oddělení logistiky, který je odpovědný  

za tuto činnost. Denní plán výroby je den co den aktualizován a zpracováván v elektronické 

podobě. Změny či zásahy do výrobního plánu jsou přípustné pouze za předpokladu předchozího 

projednání se všemi odpovědnými zaměstnanci. Pokud nastanou změny,  

je pracovník povinen vytvořit nový denní plán výroby.  

Specialista logistiky denně zpracovává prostřednictvím systému SAP aktualizované 

požadavky zákazníků. Tyto požadavky se zobrazí v Dispozičním listě. Systém SAP 

automaticky zaplánuje všechny aktuální požadavky zákazníků do neomezených kapacit 

montážních linek a vygeneruje tzv. plánované zakázky. [9] 

 

Obrázek 28: Dispoziční list Zdroj: Interní zdroj 
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Obrázek 29: Plánované zakázky Zdroj: Interní zdroj 

Zaměstnanec denně zaznamenává do systému SAP pomocí sběru dat skutečnou 

produkci linek za uplynulý den. Expedice zaznamenává do SAP aktuálně vyexpedovaná kola  

a tak společně vytváří aktuální zásobu položek. Zaměstnanec denně všechna data v systému 

SAP přepočítává (zohledňuje plán oprav výrobních zařízení, plány zkoušení nových výrobků  

a technologií). Na základě těchto dat vytváří v systému SAP výrobní zakázky na montážních 

linkách tak, aby pokrývaly požadavky zákazníků min. na 2 dny dopředu. Zakázky na výrobních 

linkách dílů zaměstnanec zaplánuje tak, aby pokrývaly potřeby montážních linek v čase  

na aktuálních 14 dní dopředu. Pracovník zároveň hlídá, aby nevznikly zpožděné zakázky vůči 

požadavkům zákazníka. Týdenní plán výroby je denně upravován dle požadavků a informací  

v SAP a obsahuje:  [9] 

   - datum plánu (od kterého dne platí), 

  - uvolnění (kdo plán uvolnil, v kolik hod. apod.), 

  - číslo výkresu výrobku, 

  - počet kusů, které zbývá v dané výrobní dávce vyrobit, 

  - zahájení následující zakázky, 

  - plánovaná směnnost, 

  - plán zkoušek, 

  - plán odstávek výrobních zařízení.   
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Při každé aktualizaci výrobního plánu je zaslána automatická informace formou 

e-mailu všem pracovníkům využívajícím výrobní plán ke své činnosti (pracovníci 

výroby, údržby, techniky, sklady přímého materiálu, logistika). [9] 

 

Obrázek 30: Přehled výroby Zdroj: Interní zdroj 

4.9.2 Typy plánů výroby podniku  

1. Roční plán prodeje a výroby 

Vedoucí prodeje zpracovává roční plán prodeje po měsících na základě plánu, který  

je vytvářen manažerem pro spolupráci s klíčovými zákazníky. Tento plán prodeje  

se stává součástí rozpočtu společnosti na daný rok. Plán prodeje obsahuje údaje o počtu kusů, 

jejich ceně a obratu přepočteném na Kč, to vše podle typů a zákazníků. Plán se aktualizuje 

každý měsíc podle skutečných objednávek zákazníků – forecast neboli předpověď na dané 

časové období. Roční plán výroby navazuje na roční plán prodeje. Je aktualizován rovněž 

měsíčně vždy na základě aktuálních výsledků a forecastů na měsíce následující. [9] 
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Obrázek 31: Roční plán výroby Zdroj: Interní zdroj 

2. Měsíční plán výroby a prodeje 

Měsíční plán výroby a prodeje sestavuje vedoucí skladu a expedice na základě 

aktualizovaných požadavků zákazníků. Je vydáván jednou měsíčně. Tento měsíční plán výroby 

a prodeje obsahuje celkový výrobní a prodejní plán v kusech. Plán je rozdělen do dvou částí - 

jedna pro osobní kola a druhá pro vysokozdvižné vozíky. Měsíční plán výroby a prodeje 

obsahuje rozpočet a forecast celého roku a skutečné výsledky uplynulého období. Slouží jako 

podpůrný dokument zaměstnancům pro plánování detailních položek v systému SAP.  
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Obrázek 32: Měsíční plán výroby Zdroj: Interní zdroj 

3. Týdenní plán výroby     

Týdenní plán výroby vychází z aktuálních údajů v systému SAP, jako jsou požadavky 

zákazníků, stav rozpracované výroby, stav hotových výrobků. Sestavený výrobní plán 

musí zohledňovat aktuální požadavky zákazníků, plán oprav výrobních zařízení, plán 

zkoušek nových typů výrobků a jiná případná omezení ovlivňující proces výroby.  

Při plánování zkoušek se využívá volných směn nebo směn mezi jednotlivými 

výrobními dávkami tak, aby narušení plynulosti výroby bylo minimální. [9] 
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Obrázek 33: Týdenní plán výroby Zdroj: Interní zdroj 
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5 NÁVRH A DOPORUČENÍ MATERIÁLOVÉ BILANCE 

Jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, materiálová bilance je v zaváděcí, neboli 

testovací fázi. Je evidentní, že je sledována na denní bázi a kontrolují se odchylky jednotlivých 

rozměrů materiálu, které vznikají a jsou větší nebo rovny 10%. Pokud se takováto odchylka 

objeví, ihned se zjišťují příčiny a důvody, proč tomu tak bylo. Nejčastějším problém je zadávání 

dat u linek do systému Sběru dat, kdy zaměstnanci udávají nepřesná data. Například: vyskladní 

svitek, ze kterého se má vyrábět disk, ale má vady, tudíž není vhodný pro výrobu. Zaměstnanci 

svitek přesunou do prostoru pro reklamaci dodavatele, ale již daný svitek nenaskladní do 

systému SAP – sklad jakosti. Jeden svitek váží v průměru 2 – 5,5 tuny a je možno z něj vyrobit 

zhruba do tisíce polotovarů. Protože tyto informace zaměstnanci nezaznamenají, vzniknou 

velké ztráty, které se těžce dohledávají. Dalším problémem, který se stává, je, že jsou svitky 

vyskladněny ze skladu a vyrobí se z nich jen poměrná část a svitek zbude. Zaměstnanci ve 

výrobě to vyřeší tak, že svitek odloží vedle linky a dále se tím nezabývají. V momentě, kdy 

mají vyrábět, vezmou zbylý svitek. Dalším faktorem, který má podstatný vliv na odchylky 

materiálové bilance, je tolerance tloušťky svitku, která se liší v různých místech a částech 

smotané ocelové pásky. Vzhledem k faktorům, které ovlivňují materiálové hospodářství, má 

společnost za cíl dostat se z 20 % na 10 % kontrolovaných odchylek. 

Předností, které jsou spojené s materiálovou bilancí, je hned několik. Na základě 

vyhodnocení, které si zaměstnanci zobrazují v programu SAP, by to mohlo být: 

- Optimalizace ztrátovosti, 

- statistický přehled výroby, 

- identifikace problémových položek,  

- efektivní nakládání s materiálem, 

- účinné a účelné zacházení s náklady na inovace. 

Na druhou stranu je třeba zvážit i problémy, které jsou s materiálovou bilancí spojené: 

- Administrativa, 

- náročnost na získávání údajů,  

- náročné podmínky pro IT oddělení.  

Když se při výrobě ráfků na některých objeví vada, jsou z výrobního procesu vyřazeny, 

buď do zmetků, nebo do oprav. Jedno z řešení by mohlo být umístění průběžných vah na 

výrobní lince. Na začátku výroby známe hrubou hmotnost nástřihu z ocelového svitku, ovšem 
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v průběhu výroby se mění tvar a hmotnost ráfku různými operacemi. Na jednom dopravníku, 

kde postupují dobré kusy, by mohla být aplikována váha, která by mohla zapisovat váhu kol. 

Na druhém dopravníku, kde postupují opravy, by mohla být také váha. Ten zbytek vyřazených 

kol by byly zmetky.  

Při výrobě se stává, že ráfek praská při svařování, proto zaměstnanci u dané linky 

prodlouží nástřih ocelové pásky, aby zabránili dalším trhlinám. Na základě toho samozřejmě 

vzniká problém rozdílů vah. Když tento problém nastane, doporučila bych měření nastříhaných 

plátů. 

Protože u výrobní linky pořád musí být člověk, který bude zapisovat data o zmetcích  

a opravách do systému, tak bych doporučila vylepšit automatizaci. K lince nebo na výrobní 

linku by se umístilo automatické počítadlo, které by mělo takový software, který by data 

zapisoval přímo do systému a tím by nahradil lidi, kteří by museli údaje vypisovat do systému. 

Automatizace počítání zpracovávaných kusů na lince by byla možná prostřednictvím 

automatizovaných počitadel se softwarovou integrací instalovaných přímo na lince. Aby  

se úplně vyčlenil lidský faktor z tohoto procesu, bylo by nejlepší zvolit takovou technologii, 

která bude schopna získaná data následně zapisovat přímo do systému SAP. Pokud by taková 

technologie nebyla z jakéhokoliv důvodu dostupná, bylo by možné využít moderní softwarovou 

robotizaci, pomocí které je možné softwarově nadefinovat lidskou činnost – práci se získanými 

daty a následnou integraci dat do systému SAP. Jedná se o tzv. technologii Robotic Process 

Automation (RPA). [11] 

Jako vstupní materiál do výroby přichází svitek, který má svůj identifikační štítek,  

jak už bylo řečeno v předchozí kapitole. Problém u svitků je rozdílná hmotnost, hmotnost, která 

je na štítku udána a jeho skutečná hmotnost. Proto jako další návrh bylo možno vážit svitky 

pomocí jeřábu v momentě, kdy je ze skladu svitků odňat a odvážen do výroby.  

Problém se svitky spočívá i v tom, že když není zrovna používán, je někde odložen a 

není znovu naskladněn. Proto bych doporučila vytvořit u čárového kódu transakci i na 

naskladnění materiálu zpět na sklad. Dalším návrhem by mohly být čipy párovány s čárovým 

kódem. Na čip se nahrají informace z čárového kódu daného jedince (svitku) a nalepí se na 

daný svitek, který byl přijat na sklad a naveden do systému SAP. V momentě, kdy bude potřeba 

svitek do výroby, tak ho zaměstnanci mohou lokalizovat pomocí softwaru, který bude součástí 

zdvihacího zařízení (jeřábu). Když se svitek spotřebuje, tak se čip strhne a použije znovu na 
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další nový svitek. S čipem by se také mohly spárovat údaje na štítku a přidat k tomu údaje, které 

skladník získá změřením váhy pomocí jeřábu.  

Další možností je GPS uvnitř budovy, pomocí které je možné lokalizovat materiál všude 

na území společnosti Maxion Wheels. Tato varianta je ovšem finančně nejvíce nákladná a GPS 

společně se softwarem se pro společnost vůbec nevyplatí.  
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6 ZÁVĚR 

Práci jsem zpracovala do 4 hlavních kapitol bez úvodu a závěru. V první kapitole jsem 

představila společnost Maxion Wheels, s. r. o., její charakteristiku, historii. Dále jsem v této 

kapitole vyobrazila pár ekonomických ukazatelů, jako je počet zaměstnanců a jaký měla 

společnost celkový prodej na konci roku 2016. 

V následující kapitole jsem podrobně popsala technologický proces výroby ocelových 

kol pro osobní automobily. Jako první jsem popsala výrobu disků, následně výrobu ráfků  

a nakonec celkovou montáž obou kusů do jednoho celého výrobku. Vyrobená kola je zapotřebí 

nalakovat a zabalit, což jsem také dále popsala v této kapitole.  

Předposlední kapitola se jmenuje Analýza současného stavu materiálové bilance. V této 

kapitole jsem vysvětlila, jaký je současný stav materiálové bilance v podniku Maxion Wheels. 

Aby v podniku materiálová bilance fungovala, je zapotřebí užívat systému SAP, ve kterém 

zaměstnanci nejčastěji užívají kusovník, přehled výroby. 

V poslední kapitole Návrhy a doporučení jsem vybrala pár metod, které by mohly 

pomoct materiálové bilanci upřesnit výsledky. Jako první jsem uvedla průběžné váhy  

na výrobní lince, které by vážily dobrá kola a kola, o kterých je rozhodnuto, že se musí opravit. 

Jako další návrh jsem udala čipování svitků, díky kterým by bylo možno hlídat spotřebu 

materiálu. Jak bylo v kapitole řečeno, každý svitek má svůj štítek, na kterém jsou vypsány údaje 

od dodavatele, mimo jiné i váha svitku. Tato váha se občas liší od skutečnosti, která by se mohla 

měřit na jeřábu, pomocí kterého je svitek přepravován po výrobní hale.  

Myslím si, že největším přínosem pro společnost by bylo zavedení automatických 

počítadel na výrobní linky. Tato počítadla se softwarovou podporou by mohla plně nahradit 

lidi. Jak bylo řečeno, operátoři u výrobních linek musejí zapisovat množství vyrobených kusů, 

oprav a zmetků. Lidský faktor není neomylný. Proto by bylo nejlepší lidský faktor z této fáze 

procesu úplně vyčlenit a zajistit takovou technologii, která bude schopna zapisovat napočítaná 

data do systému SAP. Pokud by nebylo možno takový software opatřit, doporučila bych 

softwarovou robotizaci. Pomocí této robotizace by bylo možné naprogramovat softwarového 

robota, který by zastal lidskou činnost na virtuální úrovni. 
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