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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

MORAVEC, D. Komplexní analýza a identifikace úzkých míst ve výrobním systému: 

diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

mechanické technologie, 2019, 63 s. Vedoucí práce: Šajdlerová, I. 
Diplomová práce se zaobírá komplexní analýzou výrobního systému společnosti 

LANEX a.s., která vyrábí textilní lana. Analýza se věnuje všem výrobním provozům  

a strojům, rozboru výrobního portfolia, skladování a manipulaci po celém závodě  

a zhodnocení štíhlosti podniku. Na základě analýzy jsou identifikovány problémy,  

pro které jsou navrženy možnosti jejich řešení. V závěru je vyhodnocen přínos 

diplomové práce. Práce je rozdělena na hlavní část a technickou zprávu, která obsahuje 

podrobné postupy analýzy. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

MORAVEC, D. Complex Analysis and Identification of Bottlenecks in the Production 

System: Master Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Mechanical Technology, 2019, 63 p. Thesis 

head: Šajdlerová, I.  

The master thesis deals with a complex analysis of a whole production system  

of a company producing textile ropes. The analysis is breaking down every production 

unit and machines, production portfolio, warehouses and manipulation throughout  

the entire establishment and evaluates how lean the company is. Based on the analysis, 

a problems are identified and their solutions are suggested. The benefits of this master 

thesis are evaluated eventually. The work is separated on a main part and a technical 

report, which contains the analysis process in detail. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

CT  Celkové tržby 

DaS Dynamická a statická lana 

HMPE Vysokopevnostní polyetylenová lana        High Modulus PolyEthylene ropes 

KCT Kumulované celkové tržby 

PA  Polyamidová vlákna 

PE  Polyetylen 

PES Polyesterová vlákna 

PP  Polypropylen 

TZ  Technická zpráva 
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Úvod 

V dnešní době je slovní spojení štíhlá výroba a štíhlý podnik zmiňované snad v každém 

podniku, ať už ve výrobním nebo u poskytovatelů služeb. Cílem každého podniku  

je obstát před konkurencí. Jeho naplnění se dosahuje například snižováním nákladů, 

zvyšováním kvality produktů nebo redukováním ztrát, k čemuž slouží nejrůznější 

metody štíhlé výroby. Tento trend není výjimkou ani u výrobců textilních lan.  

Společnost LANEX a.s., jakožto jeden z předních výrobců textilních lan jak v ČR,  

tak i ve světě, se začíná principy štíhlé výroby čím dál více zaobírat. Právě proto vznikla 

iniciativa pro tuto diplomovou práci.  

Cílem diplomové práce je celkově zanalyzovat výrobní systém od výrobních budov,  

přes výrobní portfolio, až po vstupy a výstupy jednotlivých strojů. Protože analýza  

se bude věnovat všem oblastem výrobního systému, bude obecná, a tudíž nebude 

zacházet do hloubky.  

Výstupem této práce bude ucelený soubor nejdůležitějších informací o výrobním 

systému, na základě kterého se podnik bude moci dále rozhodovat při implementaci 

metod štíhlé výroby.   
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1 Obecná charakteristika řešené problematiky 

První kapitola se bude zabývat obecným vysvětlením pojmů související s problematikou 

této práce.  

1.1 Výrobní systém 

Výrobní systém se dá definovat jako soubor zvolených technik nástrojů managementu, 

průmyslového inženýrství a metod „štíhlé výroby“, které pomáhají dosáhnout 

podnikatelské cíle firmy. Výrobní systém realizuje výrobu, což je proces transformace 

a přizpůsobování zdrojů, které vstupují do výrobního systému a vedou ke zhotovení 

produktů (hmotných statků nebo služeb). 1   

Do výrobního systému se zahrnují všichni činitelé, kteří se podílejí na procesu  

výroby – technické zařízení, provozní prostory, suroviny a polotovary, materiály, 

energie, informace, hotová nebo rozpracovaná výroba, odpady, zásoby a pracovníci 

podílející se na výrobě. 2 

 

Obr. 1 – Výrobní systém 1 

Toto schéma popisuje výrobní systém jako systém navzájem propojených výrobních  

a pomocných prostředků (dopravních a manipulačních zařízení, strojů skladů atd.), 

výrobních sil a materiálových vstupů (suroviny, materiály, polotovary, energie apod.). 1 
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Charakteristika vstupů 

Vstupy do výrobního systému se dají rozdělit následovně: 

 Materiál – suroviny, základní, pomocné a režijní materiály. 

o Základní – věcný základ výrobku, produktem předchozího zpracování. 

o Pomocný – spotřebováván v závislosti na výrobě produktu, netvoří 

podstatu výrobku (např. lepidla, potisky), tvoří podmínky pro výrobu 

(např. katalyzátory, separátory) nebo upravují vlastnosti produktu. 

o Režijní – jsou součástí režijních nákladů. 

 Fyzický kapitál – stroje, nástroje, nářadí, zařízení, přípravky, aparatury atd. 

Může taky zahrnovat budovy, stavby a pozemky. U fyzického kapitálu 

hodnotíme např. výkonnost, spolehlivost, životnost, náročnost údržby apod. 

 Práce (lidská pracovní síla) – důležitý vstup, který svou činností uvádí  

do pohybu technické prostředky. U tohoto vstupu hodnotíme časové fondy 

pracovníků a jejich využití (kalendářní, nominální a efektivní časový fond), 

věkovou strukturu a profesní skladbu pracovníků. 

o Výkonní pracovníci (jednicoví) – podílejí se přímo na procesu přeměny 

nebo jej zabezpečují. 

o Režijní pracovníci – starají se o správný chod výroby. 

 Ostatní vstupy – součástky a polotovary, energetické vstupy (energie a paliva) 

a informace. 1 

Charakteristika okolí a subsystému 

Okolí podniku se dá rozdělit následovně: 

 Přímé a nepřímé. 

 Podstatné a nepodstatné. 

 Makrookolí a mikrookolí. 

Do mikrookolí spadají zákazníci, konkurenti, dodavatelé, zprostředkovatelé ad.  

Do makrookolí patří například legislativa, činnost bank, ekonomické, kulturní, politické 

a sociální vazby. 
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Subsystémy rozlišujeme sociální a technologický: 

 Sociální subsystém – spadají zde pracovníci a organizace. Pod organizaci  

se dále řadí struktura činností a pravomocí, prostředí pro výkon skupinových 

činností, pravomocí a vztahu mezi nimi, souhrn lidských vztahů a samotný 

podnik. 

 Technologický subsystém – obsahuje technické prostředky (jsou základem 

výrobního procesu a z velké části ovlivňují rozsah, strukturu i výsledky 

výrobního procesu) a technologie (zastupuje soubor návodů a použití 

technických prostředků, které jsou vhodné pro dosažení dříve určených cílů  

a záměrů). 1 

Charakteristika výstupů 

Výstup se dá rozdělit na materiální, nebo nemateriální zboží odpovídající odbytovému 

trhu: 3 

 Konečné zboží k prodeji (fyzický výrobek). 

 Službu pro zákazníka (obsloužený výrobek). 1 

Výstupem výrobního systému mohou být i vedlejší produkty: 

 Odpady – nežádoucí, nerecyklovatelný vedlejší produkt. 

 Externality – negativní výstupy výroby, vznikající nežádoucím působením 

dané výroby a projevují se vztahem k životnímu prostředí, zdraví lidí apod. 

 Produkty dále využitelné – odpadní teplo, zbytkový materiál ad. 

 Informace. 1 

1.1.1 Výrobní proces 

Výrobní proces je souhrn technologických, manipulačních, kontrolních a řídících 

činností, které se podílejí na transformaci výrobků (změna tvaru, rozměrů, složení, 

jakosti, spojení výchozích materiálu apod.) z hlediska požadovaných technicko-

ekonomických podmínek daného výrobku. Aby se transformační proces (výrobní 

proces) podílel na přeměně materiálu na konečný produkt, vyžaduje ke svému uskutečnění 

účast pracovní síly a podnikových prostředků (stroje, počítače, přípravky). 3,4 
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Obr. 2 – Výrobní proces 

Vstupy a výstupy u tohoto schématu jsou vysvětleny v kapitole 1.1 Výrobní systém. 

Každý výrobní proces je determinován následujícími faktory: 

 Určením výrobku nebo služby. 

 Množstvím a varietou výrobků nebo služeb. 

 Aplikovanými technologiemi, uspořádáním a organizací výroby. 

 Stabilitou výroby a způsobilostí reagovat na poptávku. 2 

Podle plynulosti přeměny materiálu nebo polotovaru na požadovaný výrobek dělíme 

výrobu následovně: 

 Výroba plynulá (kontinuální) – bezprostřední spojení technologických  

a manipulačních procesů.  

 Výroba přerušovaná (diskrétní) – kombinace technologických procesů 

s manipulačními, které dopomáhají k přemístění materiálu nebo polotovaru 

mezi jednotlivými pracovišti. 5 

1.1.2 Typy výroby 

Dělení typu výroby je dáno množstvím a počtem druhů vyráběných výrobků: 

 Kusová výroba – velké množství druhů výrobků s žádnou nebo malou 

opakovatelností. Vyznačuje se nepravidelnými časovými odstupy a vysokými 

výrobními zásoby. 

 Sériová výroba – menší počet druhů výrobků, které jsou vyráběny ve větším 

množství. Malé výrobní zásoby. 

 Hromadná výroba – nejmenší počet druhů výrobků vyráběné v největším 

počtu. Specifická nejmenšími výrobními náklady, nejrychlejším obratem 

oběžného majetku, největším využitím výrobního zařízení a minimálními 

výrobními zásobami. 

Vstup

(input)

Proces 
transformace

(throughput)

Výstup

(output)
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1.2 Štíhlý podnik 

Štíhlý podnik se vyznačuje tím, že dělá jen potřebné činnosti, které dělá správně hned 

napoprvé a rychleji než konkurence a zároveň utratí méně peněz. Pouhé šetření nedá 

podniku značnou výhodu před konkurencí. Je nutno zvyšovat výkonnost společnosti tak, 

aby na současné ploše vyprodukovala více, než konkurence, aby s daným počtem 

zaměstnanců a zařízeními vyrobila vyšší přidanou hodnotu než ostatní  

a aby na jednotlivé podnikové procesy a činnosti potřebovala méně času. Štíhlý podnik 

dělá přesně to, co požaduje zákazník, s co nejmenším počtem činností, které nepřidají 

výrobku přidanou hodnotu. 6 

Štíhlý podnik se snaží zbavit veškerého plýtvání za účelem zkrácení průběžného času 

výroby, a zároveň maximalizovat přidanou hodnotu pro zákazníky. Zeštíhlování tedy 

znamená vyrábět více, mít nižší režijní náklady a efektivněji využívat své plochy  

a výrobní zdroje. 6 

Aby byl podnik štíhlý, musí „zeštíhlovat“ ve všech oblastech: ve vývoji, 

administrativě, logistice a především ve výrobě. 6 

 

Obr. 3 – Pilíře štíhlého podniku 

  

ŠTÍHLÝ VÝVOJ
ŠTÍHLÁ 

ADMINISTRATIVA

ŠTÍHLÁ LOGISTIKA ŠTÍHLÁ VÝROBA

ŠTÍHLÝ PODNIK
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1.2.1 Štíhlý vývoj 

Ve štíhlém podniku se „zeštíhluje“ už v předvýrobním etapách, především ve vývoji  

a technické přípravě výroby, ta z velké části ovlivňuje jak variabilní náklady (náklady 

na materiál), tak fixní náklady (náklady na výrobní zařízení, prostory). Konstrukce  

a technologie zavádějí principy štíhlosti navrhováním způsobu výroby – vyloučení 

omylů (poka yoke), autonomie pracoviště (jidoka) apod. Předvýrobní etapy mnohdy 

způsobují nejrůznější problémy ve výrobě – nekompletnost technologické dokumentace, 

nedostatečně připravené zahájení nové výroby atd. Cílem štíhlého vývoje  

je minimalizace času vývojových etap a redukce problémů v předvýrobních  

procesech. 6 

1.2.2 Štíhlá administrativa 

Více než polovinu průběžné doby objednávky většiny podniků tvoří činnosti z oblasti 

administrativy. Mezi největší ztráty v administrativě patří zejména špatná komunikace 

se zákazníky, komunikační problémy mezi útvary podniku, velké množství 

nevyřízených položek, přeprava zbytečných informací, velká vzdálenost mezi 

administrativními pracovišti apod. 6 

1.2.3 Štíhlá logistika 

Podle průzkumu podniků zaměstnává oblast přepravy, skladování a manipulace téměř 

25% všech zaměstnanců, zabírá 55 % ploch a tvoří až 87 % času, které materiál stráví 

v podniku. Tyto logistické činností mohou tvořit 15 – 70 % celkových nákladů  

na výrobek a z velké části mohou ovlivňovat kvalitu výrobku. 3 – 5 % materiálu  

je znehodnoceno nevhodnou dopravou, manipulací a skladováním co se jakosti týče. 

Faktory zvyšující podíl logistiky na úspěchu či neúspěchu podniku je přizpůsobení 

výrobku požadavkům zákazníka, růst objednávek produktů přes internet a trend 

hromadné výroby na zakázku. Logistika je významný konkurenční faktor každé firmy.  

Štíhlý podnik by tedy měl budovat i štíhlé logistické procesy, bez kterých není možné 

rozvíjet štíhlé procesy ve výrobě. 6 
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1.2.4 Štíhlá výroba 

Cílem štíhlé výroby je plynulý tok materiálu, rozpracovaných výrobků, informací  

a eliminace ztrát skrz celý výrobní proces od nákupu materiálu po distribuci výrobků 

k zákazníkovi. Snaha o plynulost toků vytváří předpoklady pro snižování zásob  

ve společnosti. 7 

Filosofie štíhlé výroby tkví ve zkracování průběžného času eliminaci plýtvání, aby byly 

produkty dodané včas, v požadované kvalitě za minimální náklady na správné místo. 

Vede k navýšení kapacity výroby, minimalizaci režijních nákladů, efektivnímu využití 

podnikových prostorů a výrobních zdrojů. Základem štíhlé výroby je však úzký vztah 

s vývojem výrobku, technickou přípravou, administrativou a logistikou v podniku. 6 

Štíhlá výroba vede k pružné výrobě – výroba podle požadavků zákazníků s optimálním 

využitím zdrojů. Je to neustálé naslouchání zákazníkům, jejich přáním a požadavkům, 

na základě kterých se následně přizpůsobí výroba. Plnění individuálních požadavků 

zákazníků je proveditelné a vede k získání konkurenční výhody. 3 

 
Obr. 4 – Štíhlá výroba 8 
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1.3 Cíle štíhlého podniku 

Štíhlý podnik se zaměřuje na potřeby zákazníka. Dodávat zboží v co nejrychlejším čase 

a požadované kvalitě oproti konkurenci. Pro dosažení těchto cílů je potřeba zaměřit  

se na všechny podnikové procesy a „zeštíhlit“ je.  

1.3.1 Snížení celkových nákladů 

Každý zaměstnanec podniku by se měl podílet na snižování nákladů. Pochopení 

způsobu, jak se náklady v podniku monitorují a přidělují, pomůže budoucímu 

rozhodování o vynaložení s náklady. Výrazným krokem, který vede ke snížení nákladů 

je výroba na základě poptávky. Skladové zásoby způsobují velké náklady na skladování 

a jiné skladové činnosti. 9 

Metody snižování nákladů: 

 Metoda ABC – rozděluje režijní náklady na dané činnosti procesů. Vhodná tam, 

kde se výrobky vyrábějí v různých množstvích a pro vícero zákazníků. 

 Stanovení cílových nákladů – využívána v počátečních etapách vývoje nového 

výrobku. Navrhuje výrobek s takovými náklady, které je zákazník ochoten 

přijmout, pokud bude dosaženo požadované kvality. Cílové náklady  

jsou náklady výkonu, určené na základě odečtení požadovaného zisku z odhadu 

tržní ceny konkurence (cílová cena). 

 Stanovení cílové ceny – taktéž využívána v počáteční fázi vývoje nového 

produktu. Při návrhu ceny za nový výrobek je třeba brát v potaz to, že cena 

ovlivní velikost výroby. 9 

1.3.2 Zlepšení kvality  

Podnik by měl vyrábět, na základě pochopení očekávání a požadavků zákazníka, kvalitní 

výrobky nebo služby. Kvalita se dá zlepšit odhalením oblastí, kde mohou vzniknout 

chyby, proto se doporučuje provádět činnosti, které povedou k identifikaci původní 

příčiny. 9 

1.3.3 Zkrácení doby potřebné k realizaci 

Dalším cílem štíhlého podniku je minimalizovat dobu od zadání objednávky zákazníka 

do momentu zaplacení za výrobek nebo službu. 9 
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1.3.4 Eliminování ztrát 

Ztráty jsou zbytečné úkony, které potřebují čas a prostor. Pokud tyto činnosti nemají 

podíl na hodnotě výrobku, nemají pro podnik žádnou cenu. Je ale podstatné vědět,  

jaké činnosti můžeme z výrobního procesu odstranit či nikoliv. 9 

Tab. 1 – Druhy plýtvání 10 

Druh ztráty Popis 

Nadvýroba 

Produkce většího množství produktů, než zákazník 

požaduje. Taková nadvýroba způsobuje další plýtvání, jako 

je zbytečné využívání pracovních sil, zásob a nákladů na 

jejich dopravu apod. Jedna z nejnákladnějších ztrát. 

Zbytečné pohyby 
Všechny pohyby zaměstnanců, které je potřeba během 

pracovního procesu vykonat a nezvyšují hodnotu výrobku 

(hledání nářadí na dílně, chůze apod.). 

Nadbytečná práce 

Nadbytečné úkony při zpracovávání výrobku. Nevhodné 

postupy zpracování kvůli nevhodně zvoleným nástrojům 

nebo návrhu výrobku mohou být příčinou zbytečných 

úkonů a způsobovat vady. Ztráty vznikají také při 

dosahování vyšší kvality, než je požadována. 

Zásoby Přebytek zásob materiálu, surovin, rozpracované výroby a 

hotových výrobků způsobuje značné náklady na skladování. 

Čekání Ztráty způsobené čekáním pracovníků na dokončení 

operace na stroji, na materiál, na schválení atd. 

Nekvalita 
Vznik vad a jejich případná oprava, což znamená 

zajišťování náhradní výroby a nutnost nadměrné kontroly 

kvality je zbytečné plýtvání. 

Doprava 

Manipulace s rozpracovanou výrobou mezi pracovišti 

v rámci výrobního procesu, i když je to jen na krátkou 

vzdálenost. Přemisťování materiálu, polotovary nebo 

hotovými výrobky ze skladu nebo na sklad. 

Nevyužitý lidský 

potenciál 

Plýtvání časem, příležitostmi ke zlepšování, schopnostmi a 

vzdělávání tím, že zaměstnancům není nasloucháno nebo 

jim chybí motivace se v těchto procesech zapojovat. 

 

Všech osm popsaných druhů plýtvání se podílí na neefektivnosti výroby podniku.  

Pro eliminaci těchto problému je nejdříve nutno je odhalit, správně identifikovat a měřit. 
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1.4 Úzké místo 

Úzké místo je omezení, které určuje průchodnost výrobního systému, protože 

průchodnost závisí právě na úzkém místě. Pokud se podaří zvýšit kapacitu úzkého místa, 

zvýší se i průchodnost celého systému a tedy produktivita podniku. Kdyby naopak došlo 

k přerušení nebo výpadku práce v úzkém místě, pak se průtok zmenší. 16 

 
Obr. 5 – Úzké místo 16 

Úzké místo se považuje za rizikový prvek systému, protože jej limituje. Zjednodušeně 

si úzké místo lze představit jako tok vody v potrubí, kde rychlost proudění vody je dána 

nejužším místem potrubí. Úzké místo se vyskytuje v každé společnosti a patří mezí 

hlavní faktory výkonnosti. Úzké místa jsou přítomny ve všech oblastech podniku  

a je nezbytné je identifikovat a snažit se je odstranit a tím zvětšit průchodnost systému 

podniku. 

1.4.1 Základní rozdělení úzkých míst 

Úzká místa lze rozdělit, podle toho kde se v podniku nachází dané omezení, na externí 

a interní. Mezi interní omezení se řadí např. technické zařízení ve výrobě, finanční 

prostředky nebo nějaké oddělení podniku. Externí omezení mohou být dodavatelé  

a kvalita jejich dodávek, jejich spolehlivost apod. 

Dále se úzká místa rozlišují podle kritéria fyzické reálnosti omezení. Tady se úzká místa 

rozdělují na hmotná a nehmotná. Hmotné omezení může být výrobní zařízení nebo stroj, 

které nemá dostatečnou kapacitu. Pod nehmotné omezení spadají špatně definované 

procesy v podniku. V praxi fyzická omezení představují jen 10 % všech omezení  

a zbylých 90 % jsou nehmotné omezení. 16 
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1.4.2 Podrobné rozdělení úzkých míst 

Úzká místa lze rozdělit do sedmi kategorií podle toho, čeho se týkají: 

1. Trh – na trhu se poptávka střetává s nabídkou a právě nabídka často bývá úzkým 

místem podniku. Když je poptávka menší než maximální výrobní kapacita 

podniku, trh je úzkým místem. 

2. Zdroje – tady spadají zaměstnanci, stroje a další vybavení podniku. Pokud  

je kapacita zaměstnanců nebo strojů nižší než nároky kladené na zdroje, vzniká 

úzké místo. 

3. Materiál – nekvalita materiálu může přinášet podniku určité problémy 

(nadměrný počet zmetků, reklamace atd.). Také nedostatek materiálu  

je problematický, protože může způsobit zpoždění výroby a tím nevyužití 

výrobních kapacit. 

4. Dodavatelé – na straně dodavatelů mohou být omezením například dlouhé 

dodací lhůty a jejich nespolehlivost. 

5. Kapitál – může dojít k situaci, kdy podnik nemá finanční prostředky k plnění 

svých závazků. 

6. Znalosti a kompetence – znalostní omezení může vznikat, když organizace 

není schopná si odpovědět na otázku, jak uspět na trhu. Kompetence mohou 

chod podniku omezovat v důsledku nedostatku pravomocí v úkolech. 

7. Firemní politika – jedná se o nefyzické omezení, zahrnující nepsaná pravidla, 

ustálené způsoby myšlení v organizaci, normy, hodnoty a kulturní zvyklosti, 

které mohou bránit ve zvýšení výkonu organizace. 

 

1.5 Způsoby rozmístění strojů a pracovišť 

Při dispozičním řešení strojů by měl být kladen důraz na základní požadavky jako 

hospodárnost výroby, přehlednost uspořádání, přímočarost a nevratnost 

technologického toku, minimální manipulace, minimální zabraný prostor, požadavky 

bezpečnosti práce apod. Rozeznáváme 5 základních způsobů rozmístění strojů  

a pracovišť (a jejich kombinace) uvedené v následujících podkapitolách. 17 
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1.5.1 Volné uspořádání 

Při tomto uspořádání jsou stroje a pracoviště na provoze seskupeny náhodně. Umístí  

se na místo, kterému před ustavením nebylo možno stanovit materiálový tok, návaznost 

operací a organizační a řídící vztahy. Stroj se tedy postaví tam, kde je zrovna místo.  

Je to nevyhovující způsob uspořádání, kterému se podniky snaží vyhýbat. 17 

 
Obr. 6 – Volné uspořádání strojů a pracovišť 17 

1.5.2 Technologické uspořádání 

Všechny pracoviště nebo stroje jsou uspořádány podle jejich technologické příbuznosti 

(např. všechny obráběcí stroje umístíme na jednu dílnu, stroje na tepelnou úpravu  

na jinou apod.). 17 

Výhody: 

 Změna výrobního programu nenaruší výrobu. 

 Snadné zavedení vícestrojové obsluhy. 

 Lepší využití strojů. 

 Poruchy jednotlivých strojů nenaruší výrobu. 

 Snadnější údržba. 17 

Nevýhody: 

 Komplikovaný a dlouhý tok materiálu. 

 Rostoucí náklady na dopravu. 

 Dlouhá průběžná doba. 

 Velké nároky na výrobní plochu. 

 Rostou náklady na centrální mezisklad. 17 
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Obr. 7 – Technologické uspořádání strojů a pracovišť 17 

1.5.3 Předmětné uspořádání 

Pracoviště jsou uspořádána za sebou podle jejich návaznosti dle technologického 

postupu. Vhodné pro sériovou výrobu. 17 

Výhody: 

 Snížení rozpracovanosti. 

 Zkrácení manipulačních drah. 

 Zkrácení mezioperačních časů. 

 Zkrácení průběžné doby výroby. 

 Malé nároky na výrobní plochy. 17 

Nevýhody: 

 Změna výrobního programu vyvolá značné změny v současném uspořádání. 

 Snížením objemu výroby poklesne využití strojů. 

 Potřeba konstrukce speciálních jednoúčelových strojů. 17 

 

Obr. 8 – Předmětné uspořádání strojů a pracovišť 17 
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1.5.4 Modulární uspořádání 

U tohoto způsobu uspořádání jsou stroje umístěny do stejných technologických bloků, 

kde každý plní více technologických funkcí. Celý provoz se tak skládá ze stejných nebo 

podobných skupin pracovišť, tedy modulů. 17 

Výhody: 

 Vysoká produktivita práce. 

 Zkrácení operačních a mezioperačních časů. 

 Zkrácení průběžné doby výroby. 

 Zkrácení manipulačních drah. 

 Zlepšení organizace práce a řízení výroby. 17 

Nevýhody: 

 Vysoké náklady na technickou přípravu výroby. 

 Vysoká cena strojů a zařízení. 17 

 
Obr. 9 – Modulární uspořádání strojů a pracovišť 17 

1.5.5 Buňkové uspořádání 

Jedná se o technologicky vyspělejší modulární uspořádání. Buňku většinou tvoří vysoce 

produktivní stroj s mechanizovaným nebo automatizovaným okolím (robot, zásobník, 

speciální technologické palety, atd.). 17 

Výhody: 

 Vysoká produktivita práce. 

 Minimalizovaná, automatizovaná a robotizovaná operační a mezioperační 

manipulace s materiálem. 

 Přesné dodržování technologické kázně (zvýšení kvality). 17 
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Nevýhody: 

 Vysoké náklady na technickou přípravu výroby. 

 Vysoká cena strojů a zařízení. 17 

 

Obr. 10 – Buňkové uspořádání strojů a pracovišť 17 

1.6 ABC analýza 

ABC analýza vychází z Paretova pravidla, které říká, že 80 % důsledků je způsobeno  

20 % příčin (např. 80 % tržeb tvoří 20 % produktů, 80 % skladových zásob má 20 % 

podíl na celkové době obratu zásob, apod.). Toto pravidlo našlo uplatnění 

v nejrůznějších oblastech. 18 

Princip ABC analýzy spočívá v rozdělení položek do tří kategorií (A, B a C), podle toho, 

jaký mají podíl na celkové hodnotě zvoleného parametru. Například ve výrobním 

podniku může tvořit 75 % ročního obratu jen 10 % všech produktů a na druhé straně 

může být rozsáhlá skupina produktů (70 %), která má jen nepatrný podíl na celkovém 

obratu podniku (15 %). 18 

Do kategorie A tedy spadají jen významné položky, které přináší 70 – 80 % následků. 

Kategorie B představuje ty příčiny, které mají za následek dalších 10 – 15 %  

a do kategorie C se řadí všechny zbylé položky. 18 

Cílem ABC analýzy je identifikace skupiny prvků, které mají největší podíl na celkovém 

výsledku podnikání, tedy dozvědět se, které položky přinášejí nejvíce, či nejméně peněz.  
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Obecný postup při uplatnění ABC analýzy: 

1. Zvolit parametr, který nejlépe vystihuje podstatu sledovaného problému 

2. Vypočítat procentuální podíl každého prvku na celkové hodnotě parametru  

a na celkovém počtu prvků 

3. Seřadit prvky vzestupně podle procentuálního podílu na sledovaném parametru 

4. Sestavit graf v souřadnicích „% podíl na celkovém počtu prvků - % podíl  

na celkové hodnotě parametru" 

5. Rozdělit položky do skupin A, B, C podle následujícího pravidla. 18 

 

Obr. 11 – Graf ABC analýzy 19 
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1.7 Výroba textilních lan 

1.7.1 Historie výroby textilních lan v Moravskoslezském kraji 

 V období po třicetileté válce se provazníci živili ze dne na den, kdy obcházeli vesnice 

a dělali lana přímo u sedláků na dvoře. Mezi 68 druhy řemesel nebylo provaznictví  

ani výslovně zmíněno. Po 2. světové válce bylo v ostravském kraji pouze 10 provazníků 

s živnostenským oprávněním. 20 

Roku 1946 provazník Eduard Wisniowski-Višňovský, který provozoval svou živnost 

v Ostravě – Svinově, koupil opuštěnou a velmi poškozenou muniční továrnu 

v Chuchelné (6 km od nynějšího výrobního závodu LANEX a.s.). Tady založil Slezskou 

provazárnu a rozjel provaznickou výrobu. Po komunistickém převratu byla továrna 

znárodněna a přešla pod národní podnik Elektro – Praga a začala se zabývat lisováním 

technickým výlisků. 20 

Eduard Višňovský, po znárodnění své továrny v Chuchelné, přestěhoval svou výrobu 

lan do Bolatic (místo působení nynějšího podniku LANEX a.s.) a v roce 1949 započala 

činnost Slezské provazárny Bolatice, která zaměstnávala 83 pracovníků. Roku 1950 byla 

tato firma opět komunisty znárodněna. Po znárodnění byla tato firma začleněna  

do národního podniku Konopa. Stěhovaly se zde mechanické stroje z likvidovaných 

firem celé republiky. Taky se stavěly nové stavební objekty (sklady, vrátnice, jídelna)  

a výroba se tak rozrůstala. 20 

V roce 1953 došlo k delimitaci a bolatická Konopa se stala součástí národního podniku 

Lýko Olomouc. Za období „Lýka“ vzrostla lanová výroba v tomto výrobním závodě. 

Byl zde vybudován samostatný provoz přádelny na lanové příze a provazárna byla 

rozšířena o novou dílu pletárny, kde se zpracovávaly chemické vlákna. 20 

Podnik Lýko Olomouc byl v roce 1958 zrušen a jeho boletický závod začleněn  

do národního podniku Juta. Do výroby se zařadily nové druhy výrobků určené  

pro strojírenský, hornický a hutní průmysl. Byla zlikvidovaná jídelna a přádelna, místo 

kterých se zřídil provoz konfekce a dílna pro úpravu a impregnaci řemenů. V roce 1966 

byl přistavěn provoz tkalcovny, kde se přemístila výroba textilních řemenů  

ze šluknovského závodu Technolen. Byly také nakoupeny moderní stroje na výrobu šňůr 

a lan stáčených na průměry 3 – 30 mm od firmy SIMA. Postupem času nastal přechod 
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z výroby konopných lan na PES lana. Sametová revoluce zatřásla vedením podniku Juty 

a tajným hlasováním byl zvolen nový ředitel a státní podnik byl pojmenován Lanex. 20 

Roku 1992 byl podnik privatizován a následně se transformoval na akciovou společnost 

Lanex Bolatice. Pro další vývoj podniku viz kapitola 2.1.1. 20 

1.7.2 Základní pojmy výroby textilních lan 

Příze – Délková textilie z jednoho nebo více vláken. 21 

Skaní – spojování a zakrucování dvou nebo více přízí dohromady. 22 

Zákrut – rozeznává se zákrut S a Z. Zákrut Z je příze točená doleva (pravý závit  

od sebe). Zákrut S je příze točená doprava (levý závit od sebe). 22 

 
Obr. 12 – Zákruty Z a S 22 

Soukání – technika úpravy příze, která slouží k převíjení příze na cívky a dalšímu 

zpracování a ke zlepšení jakosti příze. 23 

Termofixace – rozměrová stabilizace textilních výrobků z termoplastických vláken 

působením tepla. Slouží ke snížení sráživosti, tvorby lomů a žmolkovitosti. 24 

Oplet – soubor vzájemně se křížících pramenů. 25 

Jádro – může být pletené (z příze) nebo tvořeno svazkem stáčených šňůr. 25 

Pramen – soubor vláken. 25 
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2 Analýza současného stavu 

Tato kapitola se bude v první části zabývat představením podniku LANEX a.s. a jeho 

sortimentů a druhá část bude věnována analýze výrobního systému tohoto podniku – 

využívané stroje, technologický postup jednotlivých výrobků, uspořádání strojů  

a pracovišť v závislosti na výrobním postupu, skladování vstupního materiálu, 

rozpracované výroby a hotových výrobků, apod.  

První část bude v hlavní části diplomové práce, druhá bude v technické zprávě 

(dále TZ) z důvodu utajení citlivých dat společnosti. V této části diplomové práce bude 

pouze popsáno, jak jsem při analýze postupoval. 

2.1 Představení společnosti LANEX a.s. 

Společnost LANEX a.s. se zabývá vývojem a výrobou lan a vláken ze syntetických 

materiálů pro nejnáročnější aplikace v různých odvětvích. Slogan společnosti „You can 

be sure“ vyjadřuje podstatu jejího dlouhodobého vztahu ke svým obchodním partnerům 

i zaměstnancům. Společnost drží certifikát řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009. 

Tradice výroby textilních lan tohoto podniku sahá až do roku 1949. 26 

Výrobní závod LANEX a.s. sídlí v Bolaticích a má více než 440 zaměstnanců. 26 Areál 

sestává ze dvou administrativních budov, čtyř skladů a čtyř výrobních hal, ze kterých 

jsou tři dvoupodlažní. V patře jedné z výrobních hal je v pronájmu společnost  

CONROP, s.r.o. 

 „Základní podnikatelskou strategií společnosti je proexportní orientace, budování 

firmy evropského formátu založené na specializaci, vývoji, aplikaci nových technologií, 

kvalitě a flexibilitě.“ 26 

 

Obr. 13 – Logo společnosti LANEX a.s. 26 



30 

 

 

LANEX a.s. má tři dceřiné společnosti. První dceřiná společnost LANEX Polska Sp.  

z o. o. byla založena roku 2000 v polském městě Dabrowa Górnicza. Tato společnost 

má 10+ zaměstnanců a skládá se z obchodních kanceláří a skladu. V roce 2010 byla 

založena společnost OOO LANEX - KANAT v ruském městě Orel, která se zabývá 

výrobou textilních vláken a lan a distribuuje pro rusky mluvící země, zaměstnává 70+ 

pracovníků. Třetí dceřinou společností je STRADOM S.A. v polském městě 

Czestochowa. 

LANEX a.s. je celosvětově známý výrobce lan. Vyváží své výrobky do více než 80 zemí 

světa a drží si dominantní pozici na trzích EU a Ruska ve svém oboru. Podíl exportu činí 

asi 85 % celkového obratu. 

 
Obr. 14 – Mapa zemí exportu společnosti LANEX a.s. 

2.1.1 Historie společnosti 

Počátky výroby lan v Bolaticích se datují k roce 1949, kdy tady začala působit Slezská 

provazárna vedena Eduardem Višňovským. V 50. letech došlo k několika organizačním 

změnám, což vedlo k začlenění do podniku JUTA Dvůr králové nad Labem roku 1958. 

V rámci JUTY fungoval závod v Bolaticích až do roku 1990, kdy došlo k vyčlenění 

z JUTY a vznikl samostatný právní subjekt LANEX s. p. 

Další významné události společnosti: 

 1992 – privatizace státního podniku na akciovou společnost LANEX a.s. (370 

zaměstnanců, obrat 221 mil. Kč) 

 1995 – Nárůst prodeje lodních lan, což vedlo k vystavění nové dvoupodlažní 

výrobní haly. Implementace prvního informačního systému. 
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 1997 – Získání certifikátu jakosti EN ISO 9001. 

 1998 – Začátky produkce dynamických a statických lan. 

 2000 – Začátky produkce papírenských lan. 

 2001 – Založení dceřiné společnosti LANEX Polska Sp. z o.o. 

 2003 – Založení dceřiné společnosti LANEX Slovakia sídlící v Brezně. 

 2005 – Uvedení nové produktové značky TENDON pro sortiment statických  

a dynamických lan. 

 2008 – Změna akcionářské struktury společnosti – prodej podílů většiny 

akcionářů fondu privátního kapitálu ARX. 

 2010 – Založení dceřiné společnosti LANEX – KANAT sídlící v ruském Orelu. 

 2011 – Transformace SPJ Flexibilní obaly do sesterské společnosti LANEX 

Packaging s.r.o. 

 2012 – Prodej dceřiné společnosti LANEX Slovakia s.r.o. a sesterské společnosti 

LANEX Packaging s.r.o. 

 2014 – LANEX a.s. prodán českému akcionáři Rudolfu Bochenekovi.  

 2017 – LANEX a.s. se stala členem skupiny výrobních společností BR Group. 

2.1.2  Organizační struktura 

 
Obr. 15 – Organizační struktura společnosti LANEX a.s. 
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2.1.3 Produkty společnosti LANEX a.s. 

Lodní lana 

 Kompozitní lana z PP, PES, PA materiálů. 

 Využití: kotvení, tažení, rybolov, obchodní 

loďstvo, manipulace. 

 Stáčená i pletená lana. 

 Lana plavou na vodě, mají odolnost v chemicky 

aktivním prostředí, dlouhou životnost. 26 

Obr. 16 – Lodní lana  

HMPE lana (High Modulus PolyEthylene rope) 

 Vysokopevnostní polyetylenová lana. 

 Jedno z nejpevnějších a nejodolnějších lan na trhu. 

 8x pevnější a lehčí než ocelová lana. 

 Využití: kotvení, tažení, navíjení, zdvihání. 

 Impregnovaná odolným povlakem pro zvýšení 

životnosti. 

 Stáčená lana. 26     

            Obr. 17 – HMPE lana 26 

Jachtařská lana 

 Lana vyrobena technologiemi Dyneema® a 

technora. 

 Využití: závodní a cestovní účely, kotvení. 

 Produkty testovány v antarktických 

podmínkách. 

 Na výběr z 29 druhů lan. 

 Pletená i stáčená lana. 26 

Obr. 18 – Jachtařská lana 26 
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Papírenská lana 

 Produkty vysoké technické úrovně. 

 Vyrobeny z polyamidových vláken. 

 Využití: nosná lana pro papírenské zaváděcí 

stroje. 

 Na výběr z 11 druhů lan. 

 Možnost impregnovaného povrchu. 

 Pletená lana. 26 

Obr. 19 – Papírenská lana 26 

Průmyslová a hobby lana 

 TOP 1 v České republice. 

 Vyrobena z různých materiálů: PP, PE, 

PA, přírodní materiály. 

 Využití: volný čas (camping, rekreační 

jachting), zahrada, sítě, posilovací lana. 

 Pletená i stáčená lana. 26 

 Obr. 20 – Průmyslová a hobby lana 26 

 

Technická vlákna a příze 

 Vysokopevnostní PP vlákna a šicí příze. 

 Komodita pro další zpracování. 

 Obchodní názvy ANTIPYREX a MULITEX. 

 Můžou mít omezovač hoření. 

 Certifikovaná zkouškami požárně 

technických charakteristik. 25 

  Obr. 21 – Vlákna a příze 25 
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Dynamická a statická lana 

 TOP 3 ve světě. 

 Lana pod obchodní značnou TENDON. 

 Využití: lana určena pro horolezectví a práci  

ve výškách. 

 Dynamická lana se vyznačují vysokou 

průtažností, statická naopak nízkou. 

 Na výběr ze 40 a více druhů lan. 26 

 Obr. 22 – Dynamická a statická lana 26 

Lana reep 

 Pomocná lana a šňůry. 

 Průměry od 2 do 9 mm. 

 Využití: zavěšení materiálu, prusíky. 

 Statická lana. 

 Pletená lana. 26 

     Obr. 23 – Lana reep 26 

Mezi další produkty a služby LANEXu patří webové nástroje, které pomohou najít 

nejvhodnější lana pro dané aktivity. Dále nabízejí veškeré vybavení pro horolezectví, 

jako sedáky, úvazky, smyčky, karabiny apod. 

 

 

 

 

Další podkapitoly analýzy současného stavu jsou vypracovány v TZ. V této části uvedu 

postup, který jsem uplatnil při zpracovávání analýzy a příklady tabulek, grafů apod. 

Všechny obrázky, tabulky a grafy budou upraveny tak, aby nebyla čitelná citlivá  

data (fiktivní hodnoty, vynechané popisky, odkazy na TZ).  
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2.2 Výrobní provozy 

Tato kapitola rozebírá jednotlivé provozy podniku. V areálu LANEXu se nachází čtyři 

výrobní haly. Tři z těchto budov mají provozy jak v přízemí, tak v 1. podlaží. Jednotlivé 

provozy budou popsány v následujících podkapitolách. Provozy jsou pojmenovány dle 

sortimentu, jejichž výrobu uskutečňují.  

 

Obr. 24 – Provozy v přízemí 27 

Jak lze vidět na obrázku 24, v přízemí se nachází 4 provozy: Příprava, Provazárna, 

pletárna PCR a Chemické linky. Provozy přípravy se dělí na přípravu 1 a přípravu 2. 

Podobně jsou rozděleny i chemické linky na 1 a 2. Společnost CONROP, s.r.o. působí 

na značné ploše haly s provozem příprava 1. V první hale jsou tedy Chemické linky 1, 

v druhé hale je Příprava 2, Provazárna a PCR, ve třetí hale se nachází provoz Chemické 

linky 2 a čtvrtou halu sdílí provoz Příprava 1 a společnost CONROP, s.r.o. Stroj 

Autoclav je umístěn samostatně v budově zkušebny a kotelny. 
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Obr. 25 – Provozy v 1. podlaží 27 

Na obrázku 25 jsou znázorněny provozy v 1. podlaží. Druhá hala má 1. podlaží jen 

v polovině svého půdorysu a čtvrtá hala je v patře plně obsazena společností CONROP. 

Ve 2. hale se nachází provoz Pletárna a Balení hobby, Ruční práce a Balení DaS. 

Třetí hala je plně věnována provozu Pletárna DaS. Hala 2 a 3 jsou propojeny – průchod 

možný. 
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2.2.1 – 2.2.8 Rozbor výrobních provozů 

V podkapitolách 2.2.1 až 2.2.8 jsem v TZ analyzoval jednotlivé provozy (Chemické 

linky 1, Chemické linky 2, Příprava 1, Příprava 2, Provazárna, Pletárna PCR, Pletárna 

DaS, Pletárna hobby). Každý odstavec těchto kapitol obsahuje informace,  

které si společnost přeje ponechat v utajení. Uvedu zde proto jen postup, který jsem  

při vypracovávání těchto kapitol uplatnil. 27 

Na začátku jsem uvedl, kde je provoz v areálu situován s odkázáním na obrázek 24 nebo 

25. Popsal jsem, co je účelem provozu a z jakých strojů sestává (vč. jejich počtu  

a technologie). Dále jsem rozebral obsluhovost a směnnost jednotlivých strojů. Poté 

jsem uvedl provozní plochu daného provozu. 27 

Tab. 2 – Ukázka tabulky strojů náhodného provozu 27 

Stroj # Popis 

Pr
od

uk
t 1

 

Pr
od

uk
t 2

 

Pr
od

uk
t 3

 

Pr
od

uk
t 4

 

Pr
od

uk
t 5

 

Pr
od

uk
t 6

 

S
m

ěn
n

o
st

 

Stroj 1 1 Technologie stroje x  x    3 
Stroj 2 1 Technologie stroje x x   x x 3 
Stroj 3 3 Technologie stroje x   x  x 3 
Stroj 4 5 Technologie stroje x x  x x x 3 
Stroj 5 4 Technologie stroje x x  x x x 3 
Stroj 6 3 Technologie stroje x x   x x 3 
Stroj 7 2 Technologie stroje x x x x  x 3 
Stroj 8 5 Technologie stroje   x    4 
Stroj 9 1 Technologie stroje    x   3 
Stroj 10 6 Technologie stroje    x   3 
Stroj 11 1 Technologie stroje x   x   3 
∑ 32 - - - - - - - - 

 

V takové tabulce jsem uvedl jednotlivé stroje provozu, včetně jejich počtu, technologie 

a směnnosti a zobrazil, na výrobě kterých produktů se podílejí. 27 

Na tomto místě jsem rozebral vstupy a výstupy do jednotlivých strojů a jejich návaznost. 27  

Poslední odstavec se zabývá dispozičním řešením strojů. Nejčastěji se objevovalo 

technologické a předmětné uspořádání a v méně případech uspořádání volné. 27 
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Tab. 3 – Ukázka souhrnu náhodného provozu 27 

Provozní plocha 995 m2 
Celkový počet strojů 32 
Obsluhovost 1 pracovník/x strojů 

Druh uspořádání strojů 
Provoz 1 Technologické 
Stroj 1 Volné 

Vstup 
Technologie stroje 1 Vstupní materiál 1 
Technologie stroje 2 Vstupní materiál 2 

Výstup 
Technologie stroje 1 Výstupní produkt 1 
Technologie stroje 2 Výstupní produkt 2 
Technologie stroje 3 Výstupní produkt 3 

 

V takové tabulce je celý provoz stručně shrnut. V neposlední řadě jsem vypracoval 

výkresy stávajícího layoutu jednotlivých provozů. 27 

 

Obr. 26 – Stávající layout náhodného provozu 27 
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2.3 Výrobní portfolio 

Výrobní portfolio společnosti LANEX a.s. se dá rozdělit na vlákna a příze, průmyslová 

a hobby lana, PCR lana (papírenská lana), dynamická a statická lana, lodní lana, 

jachtingová lana, lana reep a regranulát. 

2.3.1 – 2.3.9 Rozbor jednotlivých produktů 

Podkapitoly 2.3.1 – 2.3.9 jsou v TZ věnovány rozboru všech produktů vyráběných  

ve společnosti LANEX. Podobně jako u předchozí kapitoly, bude i v této popsáno,  

jak jsem postupoval. 27 

Nejprve jsem popsal základní vlastnosti každého produktu (pletené, stáčené, s jádrem, 

bez jádra apod.) a uvedl měrnou jednotku (metr nebo kilogram). Následně jsem 

vypracoval výrobní postup v podobě vývojových diagramů pro všechny produkty. 27 

 
Obr. 27 – Ukázka výrobního postupu náhodného produktu 27 
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Následně jsem rozebral, na kterých provozech se produkt vyrábí a co tvoří vstupy  

do jednotlivých produktů. 27 

Tab. 4 – Objem výroby náhodného produktu v letech 2016 – 2018 27 

Produkt 1 (m) 
 2016 2017 2018 
Leden 123 456 123 456 123 456 
Únor 123 456 123 456 123 456 
Březen 123 456 123 456 123 456 
Duben 123 456 123 456 123 456 
Květen 123 456 123 456 123 456 
Červen 123 456 123 456 123 456 
Červenec 123 456 123 456 123 456 
Srpen 123 456 123 456 123 456 
Září 123 456 123 456 123 456 
Říjen 123 456 123 456 123 456 
Listopad 123 456 123 456 123 456 
Prosinec 123 456 123 456 123 456 
∑ 789 000 789 000 789 000 

V tabulce jsou fiktivní data pro utajení reálných (viz TZ). 

 
Graf 1 – Objem výroby náhodného produktu v letech 2016 – 2018 27 

Na tomto místě jsem vyhodnotil analýzu objemu výroby produktů. 27 
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2.3.10  Porovnání vyrobeného objemu jednotlivých produktů 

Celkem jsem analyzoval 9 produktů výrobního portfolia a 12 výrobních postupů. 

Všechny výrobky mají měrnou jednotku nastavenou na metry, pouze vlákna a příze, 

lodní lana a regranulát na kilogramy. Průmyslová a hobby lana nemají jasně stanovenou 

měrnou jednotku a nemají evidován objem výroby jako ostatní produkty. Pouze 

regranulát je vyráběn jen na jednom provoze. Statická lana, průmyslová a hobby lana  

a lana reep za svou výrobu navštíví pouze 2 provozy. Zbylé produkty 3 a více. 27 

Abych mohl porovnat objem výroby jednotlivých výrobků, musel jsem přepočítat 

všechny produkty s měrnou jednotkou v metrech na kilogramy. To jsem udělal  

tak, že jsem u každého produktu vypočítal průměrný průměr daného lana a vynásobil 

průměrnou váhou vypočítaného průměru lana udávanou na stránkách společnosti v g/m. 

Tyto hodnoty budou tedy méně přesné.  

Tab. 5 – Vyrobené objemy výrobního portfolia v letech 2016 – 2018 27 

(kg) 2016 2017 2018 ∑ 
Produkt 1 123 456 123 456 123 456 789 000 
Produkt 2 123 456 123 456 123 456 789 000 
Produkt 3 123 456 123 456 123 456 789 000 
Produkt 4 123 456 123 456 123 456 789 000 
Produkt 5 123 456 123 456 123 456 789 000 
Produkt 6 123 456 123 456 123 456 789 000 
Produkt 7 123 456 123 456 123 456 789 000 
Produkt 8 123 456 123 456 123 456 789 000 
∑ 789 000 789 000 789 000 - 

V tabulce jsou fiktivní data pro utajení reálných (viz TZ). 

 
Graf 2 – Porovnání objemu výroby všech produktů v letech 2016 – 2018 27 
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Graf 3 – Vzájemné porovnání objemu výroby produktů v letech 2016 – 2018 27 

Tady jsem rozebral vztahy mezi vyrobeným objemem jednotlivých produktů. 27 

2.3.11 Porovnání tržeb produktů výrobního portfolia 

V této kapitole budou srovnány tržby jednotlivých produktů v letech 2016 – 2018 

podobně jako u objemu výroby. 27 

Tab. 6 – Tržby výrobního portfolia v letech 2016 – 2018 v tis. Kč 27 

(tis. Kč) 2016 2017 2018 ∑ 
Produkt 1 123 456 123 456 123 456 789 000 
Produkt 2 123 456 123 456 123 456 789 000 
Produkt 3 123 456 123 456 123 456 789 000 
Produkt 4 123 456 123 456 123 456 789 000 
Produkt 5 123 456 123 456 123 456 789 000 
Produkt 6 123 456 123 456 123 456 789 000 
Produkt 7 123 456 123 456 123 456 789 000 
Produkt 8 123 456 123 456 123 456 789 000 
∑ 789 000 789 000 789 000 - 

V tabulce jsou fiktivní data pro utajení reálných (viz TZ). 
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Na tomto místě jsem vyhodnotil grafy 4 a 5 a srovnal závislosti vyrobeného objemu na 

tržbách jednotlivých produktů výrobního portfolia. 27 

 
Graf 4 – Porovnání tržeb všech produktů v letech 2016 – 2018 27 

 
Graf 5 – Porovnání vzájemného podílu produktů na tržbách 27 
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Graf 6 – Porovnání podílu zemí vývozu na tržbách 

Co se týče zemí vývozu, tak největší podíl na tržbách má Česká republika a Německo. 

Následuje Polsko, Rusko a další země Evropy. Zbytek světa se na tržbách podílí 

výraznými 21 %. 

2.3.12 ABC analýza výrobního portfolia 

Aby bylo možné určit stěžejní produkt společnosti LANEX, provedl jsem ABC analýzu, 

která porovnává podíl celkových tržeb jednotlivých produktů ve sledovaném období 

2016 - 2018. 

Cílem této analýzy je rozdělení produktů LANEXu do tří kategorií podle jejich 

významnosti. 
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Tab. 7 – ABC analýza 27 

Produkt CT [tis. Kč] CT KCT Skupina 
Produkt 1 310 000 31 % 31 % A 
Produkt 2 250 000 25 % 57 % A 
Produkt 3 110 000 11 % 68 % B 
Produkt 4 90 000 9 % 77 % B 
Produkt 5 90 000 9 % 86 % B 
Produkt 6 80 000 8 % 94 % B 
Produkt 7 30 000 3 % 97 % C 
Produkt 8 20 000 2 % 99 % C 
Produkt 9 10 000 1 % 100 % C 
∑ 1 000 000 100% - - 

V tabulce jsou fiktivní data pro utajení reálných (viz TZ). 

CT – celkové tržby KCT – kumulované celkové tržby 

Tab. 8 – Výsledky ABC analýzy 27 

Skupina Počet 

produktů 
Podíl na počtu 

položek 
Podíl na 

CT 
A 2 22 % 57 % 
B 4 44 % 37 % 
C 3 33 % 6 % 

 

Tady jsem rozebral ABC analýzu a určil stěžejní produkty vycházející z analýzy. 27 

 
Graf 7 – ABC analýza výrobního portfolia 27  
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2.4 Postupová schémata produktů  

Pro bližší analýzu pohybu jednotlivých produktů od začátku výroby po expedici, jsem 

vypracoval postupová schémata. Tato schémata zobrazují, na kterých strojích  

a provozech se produkty vyrábějí, kolika provozy jeden výrobek projde a technologický 

postup jejich výroby. Celkem jsem vytvořil 11 postupových schémat, pro příklad viz 

obr. 28. Ostatní postupová schémata jsou v TZ v přílohách F – I. 

Kruhy s čísly představují operaci a její pořadí. Obdélník s čísly značí operaci,  

kde se setkává více rozpracované výroby (v těchto případech jádro a oplet). Pokud 

kolečko nebo obdélník zasahuje do více řádků, znamená to, že operace může být 

provedena na všech strojích, které pokrývají. Pokud je kruh nebo obdélník se žlutou 

výplní, znamená to, že operace je volitelná. Šipky značí následnost operací. Červené 

šipky znamenají přesun mezi provozy. Šipky jdoucí doleva pokračují nahoře. Žluté 

šipky označují více možností následujících operací. Zelené šipky znamenají,  

že je výrobek hotový a připraven k expedování. 

Pozn.: Aby byly postupové schémata prostorově korektní, přesunul jsem stroje Ratti pod 

provoz Pletárna PCR, protože se nachází hned vedle, i když spadá pod provoz příprava 

2 (viz obr. 9 v TZ). 27 

Nejkratší a nejjednodušší postupové schéma mají právě stěžejní produkty podniku, tedy 

produkt 1 a produkt 2 27 (viz obr. 25 v TZ). Produkt 1 má pouze 2 operace. První 

operace může být prováděna na provoze Provoz 1 nebo Provoz 2. Druhá operace  

je prováděna na strojích 1 Provozu 3. 27 

Produkt 2 je vyroben v šesti operacích na dvou provozech – Provoz 2 a Provoz 3. 27 

Nejsložitější postup výrobou má Produkt 3 (viz příloha F v TZ). 27 Dělí se na Produkt 

3 a Produkt 3.5, který je obohacen o žlutě vyznačené operace. Produkt 3 má 12 operací 

a Produkt 3.5 14. Než je vyroben, navštíví celkem 4 provozy (Stroj 1 spadá pod Provoz 

1, je ale umístěn v samostatné budově (viz obr. 1 v TZ)). 27 Na Provoz 2 se rozpracovaná 

výroba vrací 2x kvůli volně umístěným strojům 1. Než se lano vyrobí, tak mezi provozy 

cestuje celkem 6x. 27 
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Produkt 4 (viz příloha F v TZ) 27 je vyráběn pouze na dvou provozech (Provoz 1  

a Pletárna DaS). Má možnost volitelné operace na stroji 2. Rozpracovaná výroba mezi 

provozy cestuje pouze 2x. 27 

Produkt 5 (viz příloha G v TZ) 27 může být s jádrem nebo bez. Varianta bez jádra projde 

pouze třemi provozy a šesti operacemi. Lano s jádrem je vyrobeno v deseti operacích  

na čtyřech provozech. První varianta je mezi provozy přemísťovaná 3x, druhá varianta 

5x. Obě varianty se po operaci 1 posílají na operaci 2 na Provoz 1, se kterým nemají nic 

jinak společného. 27 

Podobný výrobní postup mají produkt 6 a produkt 7 (viz příloha H v TZ). 27 Oba jsou 

vyráběny na Provoze 1 a Provoze 2, produkt 6 ještě navíc na Provoze 3. Produkt 7  

je mezi provozy manipulován pouze 2x a produkt 6 3x. 27 

Produkt 8 (viz příloha I v TZ) 27 je vyráběn pouze na dvou provozech. Pokud bude lano 

z PP vlákna, přibude operace „0“. V takovém případě bude rozpracovaná výroba mezi 

provozy manipulována 2x, jinak pouze jednou. 27 

Produkt 9 (viz příloha I v TZ) 27 projde šesti operacemi a třemi provozy. Mezi provozy 

cestují 3x. Po operaci 1 se posílají na Provoz 1 pouze kvůli operaci 1 na stroji 3. 27 

Produkt 10 (viz příloha I v TZ) 27 projde za svou výrobu pouze dvěma provozy. Lana 

z PP mají navíc operaci „0“ na stroji 4 na Provoze 1. Po operaci 5 jsou 2 možnosti 

dokončení výroby lana. Pokud je lano z PP vláken, rozpracovaná výroba projde mezi 

provozy 3x, jinak jenom 2x. 27 
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Obr. 28 – Příklad postupového schématu 27 
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2.5 Skladování a manipulace 

V podniku se nachází 3 sklady se vstupním materiálem a rozpracovanou výrobou  

a expediční sklad s hotovými produkty připravenými k expedování. Každý provoz  

má vyhrazenou plochu na příjem a výdej vstupů (rozpracovaná výroba, nakupované 

vlákna, granulát) a výstupů (hotové produkty, rozpracovaná výroba). (viz obr. 29)  

 

Obr. 29 – Sklady a plochy příjmu a výdeje jednotlivých provozů 27 
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Úložné prostory všech skladů 1 a 2 jsou tvořeny paletovými regály (viz obr. 30). Sklad 

1 má rozlohu cca 620 m2 a kapacitu 1350 paletových míst. Obsah skladu tvoří především 

nakupovaná vlákna (2/3 PA vláken), ale také rozpracovaná výroba (skaná vlákna 

z přípravy 1, výjimečně z přípravy 2). Sklad 2 o rozloze 771 m2 má kapacitu 1920 

paletových míst. Skladují se zde nakupovaná vlákna a rozpracovaná výroba z přípravy 

2 (vstupy do lodních lan). Sklad 3 má rozlohu přibližně 207 m2 a palety jsou zde uloženy 

volně na zemi a stohovány na sebe. Je zde 70 paletovacích míst. Skladují  

se zde nakupovaná vlákna (1/3 PA vláken) a rozpracovaná výroba, která se jinde 

nevešla. 27 

 

Obr. 30 – Paletové regály skladu 1 27 

Na obrázku 29 jsou vyznačeny plochy pro příjem a výdej jednotlivých provozů (všechny 

se nachází venku nebo pod přístřeškem, kromě světle modré 3, která je uvnitř provozu). 

Všechny provozy mají jedno místo pro příjem a výdej, kromě extruzních linek (provozy 

Chemické linky 1, Chemické linky 2 a linka název linky 27 na Provazárně). Číslem 1  

ve světle modré je označeno vychystávací místo vstupního materiálu pro provoz 

Chemické linky 1.  
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Číslem 2 je vyznačeno vychystávací místo pro extruzní linku název linky 27 na 

provazárně. Prostor vyznačen číslem 3 reprezentuje místo příjmu a výdeje provozu 

Chemické linky 2, ale taky se zde vychystává granulát pro Chemické linky 1 v zimních 

obdobích (z důvodu dosažení požadované teploty). Číslo 4 ve světlé modré vyznačuje 

výdej provozu Chemické linky 1. 27 

Pro zeleně vyznačené plochy viz TZ. 27 

Manipulace uvnitř skladů a mezi provozy a sklady je prováděna vysokozdvižnými 

vozíky. Na provozech se pro manipulaci používají ruční nebo elektrické paletovací 

vozíky. Pro manipulaci mezi provozy v 1. podlaží a přízemí se používají výtahy (viz 

obr. 29). Výtah 1 je využíván provozem Pletárna hobby a výtah 2 provozem Pletárna 

DaS. Výtahy 3, 4 a 5 jsou využívány především podnikem v pronájmu CONROP. 27 

Pro řízení pohybu materiálů se používají čárové kódy a informační systém SAP. Veškerý 

materiál a rozpracovaná výroba jsou řízeny tahově.  
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2.6 Hodnocení štíhlosti podniku 

Pro vyhodnocení štíhlosti podniku jsem využil tabulku podle Jána Košturiaka.1 

K vyplnění tabulky poskytnul informace technologický ředitel, jakožto zástupce vedení. 

Tab. 9 – Hodnocení štíhlosti podniku 1, 27 

 A 
neexistuje 

B 
zavádí se 

C 
funguje 

TPM x   
5S   x 
Vizuální řízení  x  
Systematické zkracování časů na přestavění 

zařízení  x  

Týmová práce   x 
Výroba v malých dávkách   x 
Synchronizace procesů, nivelizace, heijunka  x  
Program identifikace a odstraňování plýtvání  x  
Vývoj výrobků s ohledem na eliminaci plýtvání 

ve výrobě a logistice   x 

Spolupráce technické přípravy výroby a výroby 

na snižování nákladů   x 

Management úzkých míst  x  
Projektové řízení zvyšování výkonnosti procesů a 

redukce nákladů x   

Standardizace procesů  x  
Samokontrola kvality u zdroje, nekompromisní 

odstraňování příčin nekvality   x 

Management toku hodnot   x 
Tahové řízení výroby - kanban  x  
Výrobní buňky   x 
Propojení dodavatelů přímo s výrobou – externí 

kanban x   

Pravidelné sledování přínosů a stupňů rozvoje 

metod štíhlého podniku x   

Štíhlá administrativa  x  
A – 0 bodů, B – 1 bod, C – 2 body 

0 – 15 bodů – Jste velmi daleko od světa a myšlení štíhlého podniku. 

16 – 25 bodů – Jste na dobré cestě k zeštíhlení. 

26 – 35 bodů – Zdá se, že vaše firma je vzorem štíhlého myšlení a kultury. 

36 – 40 bodů – Nepřeceňujete se? Kriticky přehodnoťte své odpovědi. 1 

Podniku LANEX vyšel počet bodů 24, směřuje tedy správným směrem k zeštíhlení. 
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3 Vyhodnocení analýzy 

Analýza se zabývala obecným rozborem výrobního systému podniku LANEX a.s.  

Nejprve jsem provedl analýzu všech provozů a vypracoval jejich stávající layouty.  

U každého provozu jsem analyzoval veškeré strojní zařízení, jejich směnnost, 

obsluhovost a produkty, které se na nich vyrábějí. Dále jsem rozpoznal způsoby 

uspořádání strojů, které bylo nejčastěji technologické, někdy předmětné a občas  

se vyskytovalo uspořádání volné. 

Celkem bylo analyzováno 8 provozů. Provozy s největší rozlohou jsou Chemické linky 

2 a Provazárna. Největší počet strojů se nachází na provoze Pletárna hobby. Nejlépe 

vyřešený layout má provoz Pletárna DaS s technologicko-předmětným uspořádáním.  

Dále bylo analyzováno výrobní portfolio výrobního závodu. Celkem se zde vyrábí 9 

produktů. Ke každému produktu jsem zpracoval výrobní postup s názvy operací, jejich 

posloupností a na jakých strojích se mohou provádět. Poté jsem zpracoval data vytažená 

z informačního systému o vyrobeném objemu jednotlivých produktů v letech 2016 - 

2018, krom produktu 3, který má určité problémy v evidenci vyrobeného objemu  

(viz TZ) 27. Podobně jsem porovnal jednotlivé produkty dle jejich ročních tržeb  

ve stejném období. Nakonec jsem provedl ABC analýzu výrobního portfolia podle tržeb 

za analyzované 3 roky. 

Produktem s největším vyrobeným objemem jsou produkt 1 a produkt 3 (viz TZ). 27 

Největší podíl na tržbách mají produkt 1 a produkt 3 (viz TZ). 27 Nejsložitější výrobní 

postup má produkt 4 (viz TZ). 27 

Poté jsem vypracoval postupová schémata jednotlivých produktů, které znázorňují 

pohyb výrobků po strojích a provozech. Nejvíce provozů k výrobě potřebují dynamická 

lana (4) a mezi provozy jsou manipulovány 6x. PCR lana s jádrem vystřídají provozy 

5x. 

Dále se analýza zabývá skladováním a manipulací. Celkem byly analyzovány 4 sklady, 

venkovní skladové plochy a plochy příjmu a výdeje jednotlivých provozů. 

Nakonec jsem provedl vyhodnocení štíhlosti podniku, z kterého vyšlo, že podnik  

je na dobré cestě k zeštíhlení. 
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3.1 Identifikace problémů 27 

1. Volné uspořádání řady strojů (pro více informací viz TZ). 27 

2. Jediné místo pro rozšíření výroby je pronajímaná hala společnosti 

CONROP.  

 Pro postavení nové haly není v areálu místo a přístavba dalších pater 

výrobních hal by byla komplikovaná. 

3. Čtyřsměnný provoz všech strojů 1 (viz TZ). 27 

 Jediná možnost navýšení vyrobeného množství je zakoupení nových 

strojů. 

4. Určité problémy v evidenci objemu produktu 2 (viz TZ). 27 

5. Pohyb některých výrobků přes mnoho provozů (dynamická lana, PCR lana 

s jádrem). 

 Vznikají tak ztráty nadměrnou manipulací. 

6. Nevyhovující skladování materiálu 1 (viz TZ). 27 

7. Nepřesně určen účel skladů 1, 2 a 3. 

8. Tahové řízení pohybu materiálu bez kanban kartiček. 

 Méně efektivní řízení pohybu materiálů. 

9. Nezavedené TPM. 

 Ztráty způsobené neefektivní údržbou provozů a strojů. 
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4 Priorizace zjištěných problémů a posouzení možností 

jejich řešení 

Za problémy s největší prioritou bych považoval problémy týkající se stěžejních 

produktů, tedy produktů 1 a produktů 2 (viz TZ). 27 

Co se týče produktu 1, tak je tam ten problém, že všechny stroje 1 fungují  

ve čtyřsměnném provoze a není tedy možnost navýšení jejich produkce. To by se dalo 

vyřešit optimalizací strojů 1 nebo dokoupením nových strojů, čímž ale vznikne problém 

nedostatku místa na provozech. Ten by bylo možno vyřešit vystěhováním podniku 

CONROP z pronájmu haly č. 4. To je potom otázka nákladů na vystěhování nájemců  

a na nákup nových strojů a potenciálních výnosů z navýšené produkce. 27 

Prioritu bych také přidělil nalezení vyhovujícího skladování materiálu 1 (viz TZ). 27 

Dalším problémem jsou problémy v evidenci objemu (viz TZ) 27 u produktu 2.  

Tato nejasnost brání porovnání těchto produktů s ostatními pro jiná důležitá rozhodnutí 

v řízení výroby. Tady stačí analyzovat a evidovat všechny produkty vyráběné pod 

záštitou „produkt 2“ a stanovit pro ně stejnou měrnou jednotku podle většiny 

evidovaných lan. 27 

Volné uspořádání strojů je jedním z dalších významných problémů. Vztahuje  

se to na převíjecí stroje umístěné na provoze 1 (viz obr. 5 v TZ), stroj Autoclav (viz obr. 

27), stroje 3 (viz obr. 9 v TZ), Ruční práce (viz obr. 16 v TZ), stroj 4 (viz obr. 12 v TZ)  

a stroj 5. Jejich nahodilé umístění způsobuje nadbytečnou manipulaci mezi procesy  

a tedy ztráty. 27 

Přehozením umístění strojů 5 (využíván na produkt 3) a 4 (využíván na produkt 4)  

se sníží manipulace s rozpracovanou výrobou mezi provozy u produktu 3 ze tří na jednu 

a u produktu 3.5 z pěti na tři (viz příloha J v TZ). Oba stroje zabírají podobnou  

plochu. 27 

Dalším návrhem pro zlepšení uspořádání strojů je umístění stroje Autoclav a převíjecích 

strojů na Přípravu 1. Tam by se místo získalo částečným vystěhováním CONROPu 

z přízemí haly č. 4 (viz obr. 24). Touto změnou by se snížil počet manipulačních úkonů 

rozpracované výroby produktu 5 mezi provozy z šesti na dva (viz příloha K v TZ). 27 
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Na místo Autoclavu by se mohl případně umístit nově koupený stroj 1 (stejný jako stroje 

provozu 1) pro zvýšení výrobní kapacity produktu 1 (viz 2. odstavec této kapitoly). 

Dále bych doporučil stanovit každému skladu jeho účel. Např. sklad 1 pro nakupovaná 

vlákna, sklad 2 pro rozpracovanou výrobu a sklad 3 by sloužil pro skladování 

nakupovaného granulátu. Toto rozdělení by zjednodušilo zavádění systému kanban  

pro řízení manipulace. Také bych zvážil vybavení skladu 3 paletovými regály pro více 

úložného prostoru. 

Posledním návrhem je zvážení zavedení systému TPM pro snížení ztrát z případných 

poruch strojů a úplné zavedení systému kanban pro přehledné řízení výrobního systému. 
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5 Celkové zhodnocení přínosu práce a závěr 

Cílem diplomové práce bylo provést obecnou analýzu výrobního systému podniku 

LANEX a.s. Na základě analýzy výrobního závodu jsem identifikoval problémy  

a následně posoudil možnosti jejich řešení.  

Nejprve jsem analyzoval samotné výrobní provozy, kde jsem zmapoval jejich současný 

layout a vytvořil aktuální výkresy. Dále jsem posoudil způsob uspořádání strojů  

na jednotlivých provozech. U každého stroje jsem zanalyzoval vstupy a výstupy,  

do jakého produktu zasahuje a jakou má obsluhovou a směnnost. 

Poté jsem analyzoval výrobní portfolio. Celkem se v závodu vyrábí 9 druhů výrobků. 

Pro všechny výrobky jsem vytvořil diagramy výrobního postupu, kde jsem zohlednil 

názvy operací a na jakých strojích a provozech se operace provádí. U každého produktu 

jsem také zanalyzoval jeho vyrobený objem ve sledovaném období 2016 – 2018. 

Nakonec jsem porovnal objemy a tržby všech výrobků a pomocí ABC analýzy určil 

stěžejní produkt LANEXu. 

Následovalo vytvoření postupových schémat produktů, které odhalily zbytečné pohyby 

rozpracované výroby mezi provozy. Dále jsem analyzoval jednotlivé sklady a způsoby 

manipulace. Nakonec jsem vyhodnotil štíhlost podniku podle metody Jána Košturiaka. 

Mezi hlavní přínosy práce se řadí zhotovení layoutu všech výrobních provozů  

a vypracování diagramů výrobních postupů, které mohou být použity pro případnou 

vizualizaci v budoucnu. Dalšími přínosy je identifikace problémů a navržené možnosti 

jejich řešení.  

Celkovým přínosem pro podnik je tato diplomová práce a technická zpráva, která 

shrnuje všechny důležité informace o výrobním systému a je tedy pro podnik 

„odrazovým můstkem“ pro budoucí rozhodování v oblasti zeštíhlování. 

Práce je rozdělena na hlavní část (tato) a technickou zprávu, která obsahuje především 

samotnou analýzu, aby nedošlo k úniku citlivých informací společnosti.  
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V technické zprávě jsem analyzoval 8 provozů o celkové rozloze 10 227 m2  

a 295 strojů. Vypracoval jsem 8 výkresů stávajícího layoutu pro jednotlivé provozy a 12 

výrobních postupů výrobního portfolia. 

Tab. 10 – Souhrn technické zprávy 

 Počet 
Strany 67 
Obrázky 28 
Grafy 14 
Tabulky 29 
Přílohy 11 
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